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ــاج يعدمتطلـــب أساســـي للقـــدوم إلـــى المملكـــة العربيـــة  إن تســـجيل الخصائـــص الحيويـــة )البصمـــة( لجميـــع الحجـ
الســـعودية وذلـــك وفقـــًا لآلتـــي:

ـــوكاالت الســـياحية  ـــب شـــؤون الحجـــاج والشـــركات وال أن تعمـــل الجهـــات المنظمـــة لقـــدوم الحجـــاج مـــن الخـــارج )مكات
والحمـــالت( علـــى إصـــدار شـــهادات )الوفـــاة والـــوالدة( للحجـــاج التابعيـــن لهـــم حـــال وقوعهـــا، علـــى أن ال تزيـــد المـــدة 
ــة  ــة العربيـ ــل المملكـ ــفيات داخـ ــي المستشـ ــوالدة( فـ ــاة والـ ــالغ )الوفـ ــجيل بـ ــن تسـ ــى مـ ــد أقصـ ــاعة كحـ ــن )48( سـ عـ

الســـعودية.

يمكـــن لمكاتـــب شـــؤون الحجـــاج فتـــح مقريـــن فـــي كل مـــن مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة : األول للمكتـــب اإلداري 
لشـــؤون الحجـــاج والثانـــي للمكتـــب الطبـــي، وعلـــى مكتـــب شـــؤون الحجـــاج الحصـــول علـــى موافقـــة خطيـــة مـــن فرعـــي 
الـــوزارة بمكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، و أمـــا المكتـــب الطبـــي فيتـــم الحصـــول علـــى تصريـــح إنشـــائه مـــن وزارة 
الصحـــة، علـــى أن يكـــون هـــذان المقـــران خـــارج المنطقـــة المركزيـــة، وأن تكـــون هـــذه المبانـــي مصرحـــًا لهـــا مـــن لجنـــة 
ـــاء موســـم الحـــج فقـــط ،  ـــن أثن ـــن المقري ـــة الرســـمي علـــى هذي ـــم الدول الكشـــف علـــى مســـاكن الحجـــاج، ويجـــوز رفـــع عل

ـــى مســـاكن الحجـــاج، أو فـــي أي موقـــع مـــن مواقـــع ســـكن الحجـــاج. ـــم عل ويحظـــر رفـــع العل

حجاج برنامج الطريق إلى مكة )الدول الـتي يوجد بها مراكز تسجيل الخصائص الحيوية (:	 

الدول الـتي ال توجد بها مراكز لتسجيل الخصائص الحيوية:	 

ــول  ــذ الدخـ ــى منافـ ــم إلـ ــل قدومهـ ــج، وقبـ ــيرة الحـ ــى تأشـ ــم علـ ــد حصولهـ ــز بعـ ــك المراكـ ــي تلـ ــم فـ ــة لهـ ــص الحيويـ ــجيل الخصائـ ــم تسـ يتـ
ـــة( التـــي يقدمـــون مـــن خاللهـــا.  ـــة - البحري ـــة -  الجوي ـــر المنافـــذ )البري ـــة الســـعودية، تســـهياًل إلجـــراءات إنهـــاء وصولهـــم عب بالمملكـــة العربي

فإنـــه بإمـــكان الحجـــاج القادميـــن منهـــا تســـجيل الخصائـــص الحيويـــة لهـــم فـــي منافـــذ الدخـــول )الجويـــة - البريـــة - البحريـــة( داخـــل المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية.

1
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يمنـــع االتصـــال والتواصـــل بالـــوزارات والجهـــات الرســـمية فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية إاّل بعـــد التنســـيق المســـبق 
مـــع وزارة الحـــج والعمـــرة ومراعـــاة عـــدم الكتابـــة للجهـــات الرســـمية إاّل مـــن خـــالل وزارة الحـــج والعمـــرة أو فروعهـــا فـــي 

مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة ومحافظـــة جـــدة.

4

يعفـــى أعضـــاء مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج )اإلداريـــة والطبيـــة( مـــن دفـــع عوائـــد خدمـــات شـــركات أربـــاب الطوائـــف بموجـــب 
آليـــة النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لحجـــاج الخـــارج مـــن قبـــل وزارة الحـــج والعمـــرة علـــى جـــوازات ســـفرهم إضافـــة إلـــى:

الحصـــول علـــى بطاقـــات تعريـــف رســـمية خاصـــة بهـــم مـــن مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج، ويكـــون عليهـــا ختـــم الجهـــة المختصـــة بشـــؤون 	 
الحـــج وختـــم القنصليـــة الســـعودية المعنيـــة.

أن يكـــون دور أعضـــاء مكتـــب شـــؤون الحجـــاج فـــي المشـــاعر المقدســـة دورًا خدميـــًا لمســـاعدة حجاجهـــم، وأن يكـــون مقـــر إقامتهـــم 	 
خـــارج مشـــعر منـــى.

أن ال تتـــم مباشـــرة أعمـــال أعضـــاء مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج فـــي األراضـــي المقدســـة إاّل بعـــد التنســـيق مـــع فـــرع الـــوزارة بمكـــة 	 
ــارة بالمدينـــة المنـــورة وشـــركة الطوافـــة المعنيـــة وشـــركة األدالء، ويراعـــى أن يكـــون تواجدهـــم بمكـــة  المكرمـــة ووكالـــة الزيـ

المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة قبـــل وصـــول الحجـــاج بفتـــرة ال تقـــل عـــن عشـــرة أيـــام.

أن يكـــون مـــن ضمـــن أعضـــاء المكتـــب الطبـــي طبيـــب عـــام أو طبيـــب أخصائـــي فـــي الطـــب الوقائـــي بنســـبة )%20( مـــن إجمالـــي 	 
أعضـــاء المكتـــب الطبـــي المرافـــق للحجـــاج.

5

ــم  ــا فيهـ ــتقلة بمـ ــة مسـ ــفر دوليـ ــوازات سـ ــاج جـ ــع الحجـ ــدى جميـ ــون لـ ــج أن يكـ ــيرات الحـ ــى تأشـ ــول علـ ــترط للحصـ يشـ
المرافقيـــن واألطفـــال وتكـــون مـــدة صالحيـــة الجـــواز ال تقـــل عـــن 6 شـــهور.  6
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ــز  ــاء مركـ ــرة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية بإنشـ ــام وزارة الحـــج والعمـ ــاج والمعتمريـــن عـــن قيـ اإلعـــالن لجميـــع الحجـ
ــى  ــا علـ ــزوار( وحرصهـ ــن والـ ــاج والمعتمريـ ــن )الحجـ ــات مـ ــارات والمالحظـ ــاالت واالستفسـ ــتقبال االتصـ ــل السـ التواصـ
ــة،  ــل المملكـ ــن داخـ ــم المجانـــي )911( مـ ــر الرقـ ــن وذلـــك عبـ ــة ضيـــوف الرحمـ ــة وراحـ ــأنه خدمـ ــن شـ ــا مـ تقديـــم كل مـ

والرقـــم )966920002814+( مـــن خـــارج المملكـــة.

7

علـــى مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج التعـــاون مـــع وزارة الحـــج والعمـــرة والجهـــات المعنيـــة للســـماح بدخـــول موظفيهـــم إلـــى 
مســـاكن الحجـــاج لمراقبـــة الخدمـــات المقدمـــة لهـــم.

ال يســـمح بتنقـــل منســـوبي مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج خـــارج مكـــة المكرمـــة إال بعـــد أخـــذ الموافقـــة الخطيـــة مـــن الجهـــات 
المختصـــة بـــوزارة الحـــج والعمـــرة.

ـــه، ويقـــوم المكتـــب بالبحـــث  يتـــم إبـــالغ وزارة الحـــج والعمـــرة عـــن الحجـــاج المتأخريـــن عـــن مواعيـــد مغادرتهـــم فـــي حين
والتحـــري عنهـــم، وفـــي حـــال العثـــور علـــى حـــاج متخلـــف، يتـــم تســـليم تذكـــرة الســـفر مـــع صـــورة الجـــواز الخاصـــة بالحـــاج 
إلـــى وزارة الحـــج والعمـــرة وبالتنســـيق فـــي ذلـــك مـــع الجهـــات المختصـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية )اإلدارة العامـــة 
للجـــوازات( ، وعلـــى شـــركة الطوافـــة إبـــالغ الجهـــات المختصـــة عـــن تأخـــر أي حـــاج عـــن المغـــادرة بعـــد انتهـــاء المـــدة 

ـــه، وســـتطبق األحـــكام بحـــق المخالـــف ألنظمـــة اإلقامـــة. المحـــددة إلقامت

يتـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة بعـــدم بقـــاء أو تخلـــف أي حـــاج تابعيـــن لـــه بالمملكـــة بعـــد انتهـــاء موســـم الحـــج ويتحمـــل 
المنظـــم مســـؤوليات وتبعـــات هـــذا األمـــر بشـــكل كامـــل .

8
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ــال تخلـــف أعـــداد مـــن المعتمريـــن القادميـــن لغـــرض أداء  ــرة حيـ ــاون مـــع المســـؤولين بـــوزارة الحـــج والعمـ يجـــب التعـ
مناســـك الحـــج، األمـــر الـــذي يضـــر بالمصلحـــة العامـــة، ويؤثـــر ســـلبًا علـــى الخدمـــات التـــي توفرهـــا حكومـــة المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية والشـــركات الخدميـــة المعنيـــة بخدمـــة الحجـــاج، ومعالجـــة الوضـــع وفـــق الضوابـــط التـــي تضعهـــا 

ــرة. ــة المعتمريـــن القادميـــن ألداء مناســـك العمـ ــرة لتنظيـــم حركـ وزارة الحـــج والعمـ

ــارج تغطـــي كافـــة  ــاج الخـ ــام االلكترونـــي الموحـــد لحجـ ــاة أن حـــزم الخدمـــات األساســـية و اإلثرائيـــة بالنظـ يجـــب مراعـ
ــا . ــودة وغيرهـ ــان والجـ ــكان والزمـ ــة بالمـ ــات المتعلقـ الخدمـ

ـــة او  ـــادات متنقل ـــى حجاجهـــم دون ســـواهم وعـــدم إقامـــة أي عي ـــة عل ـــم خدمـــات المراكـــز الطبي يجـــب ان يقتصـــر تقدي
ـــت. ـــة فـــي المشـــاعر المقدســـة او المنافـــذ او المواقي مســـتوصفات او مراكـــز طبي

يمنـــع االســـتعانة بالعمالـــة الموســـمية بموســـم الحـــج، وان يتـــم تعييـــن العمالـــة الموســـمية المســـتخدمة مـــن قبـــل 
مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج مـــن خـــالل مقدمـــي الخدمـــات المتعاقـــد معهـــم وتحـــت رعايـــة ومتابعـــة شـــركات الطوافـــة 

المعنيـــة وإشـــراف وزارة الحـــج والعمـــرة.

يجـــب أن يلتـــزم مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج وكافـــة المنظميـــن )الشـــركات والـــوكاالت الســـياحية( بكافـــة التعليمـــات 
الصـــادرة عـــن الجهـــات الحكوميـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية ذات العالقـــة بشـــؤون الحـــج .

13

14

15

16

17

تعييـــن موظـــف مفـــوض مختـــص بصالحيـــة كاملـــة فـــي إدخـــال بيانـــات االســـتعداد المســـبق علـــى أن يكـــون  مـــن ضمـــن 
ــار  ــز الدولـــي بجـــدة ومطـ ــد العزيـ ــار الملـــك عبـ ــة ) مطـ ــذ الجويـ ــد فـــي المنافـ ــاج ومتواجـ ــاء مكتـــب شـــؤون الحجـ أعضـ

األميـــر محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز بالمدينـــة المنـــورة (.

12
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ثانيًا: 

تعليمات نقل الحجاج القادمين إلى 
المملكة العربية السعودية وإعادتهم 

إلى بالدهم وآلية التنقل  بين مدن الحج 
والمشاعر المقدسة جوًا وبرًا وبحرًا 

خالل موسم الحج 
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الفصــل األول: تعليمــات نقــل الحجــاج إلــى المملكــة العربيــة الســعودية وإعادتهــم إلــى 
بالدهــم تكــون وفقــًا لآلتــي:

أ -     تعليمات النقل الجوي: 

اختيــار شــركات الطيــران المرخصــة والمســتوفية للشــروط والمتطلبــات التــي تقرهــا الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، مــع مراعــاة األحــكام . 1
الــواردة فــي أي اتفاقيــات تتعلــق بالنقــل الجــوي موقعــة بصفــة ثنائيــة بيــن ســلطات البلديــن. 

تخضــع عمليــة نقــل الحجــاج ألحــكام ومبــادئ االتفاقيــات الجويــة الثنائيــة الموقعــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والــدول األخــرى ، . 2
وكذلــك االلتــزام بكافــة بنــود االتفاقيــة التــي يتــم توقيعهــا مــع الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بالمملكــة العربيــة الســعودية.

يتــم توزيــع الحجــاج علــى شــركات الخدمــة التابعــة لشــركات الطوافــة بمكــة المكرمــة والشــركة األهليــة لــألدالء بالمدينــة المنــورة قبــل . 3
قدومهــم إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، بحيــث ال يزيــد عــدد المكاتــب علــى الرحلــة الواحــدة عــن مكتبيــن خدمــة فقــط.

التــزام مكاتــب شــؤون الحجــاج بعــدم التعاقــد مــع مقدمــي خدمــات الســكن والنقــل البــري فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، قبــل . 4
التعاقــد مــع الناقــالت الجويــة وجدولــة رحــالت الوصــول والمغــادرة وذلــك حســب متطلــب النظــام اإللكترونــي الموحــد لحجــاج الخــارج.

يتــم تفويــج الحجــاج علــى الرحــالت الجويــة بشــكل منتظــم ومتتالــي يراعــي الطاقــة االســتيعابية للمنافــذ الجويــة بالمملكــة وفقــًا لجــداول . 5
الرحــالت الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي وبمــا يتوافــق مــع خطــط وتعليمــات تفويــج الحجــاج مــن المدينــة المنــورة إلــى مكــة 

المكرمــة وبالعكــس.

يتــم نقــل حجــاج الجــو مــن وإلــى المملكــة بواســطة الناقــل الوطنــي الجــوي أو أي شــركة طيــران مرخــص لهــا دوليــًا مــن المنظمــات العالميــة . 6
المعروفــة ، والهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، ووفقــًا لألنظمــة والتعليمــات المرعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
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ــرات بمــا يمكنهــا مــن الوفــاء . 7 ــران المدنــي لعمــل الحجــوزات الالزمــة لهبــوط الطائ إتمــام التنســيق الــالزم والمبكــر مــع الهيئــة العامــة للطي
بالمواعيــد التــي تحددهــا لقــدوم حجاجهــا وتقديــم جــدول رحــالت مفصــل مصــادق عليــه مــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي لــوزارة الحــج 

والعمــرة، يوضــح فيــه أرقــام الرحــالت وتاريــخ وصولهــا ومغادرتهــا واســم الشــركة الناقلــة.

يجــب أن تكــون تذاكــر العــودة للحجــاج مشــتملة علــى حجــز مؤكــد يوضــح تاريــخ ورقــم الرحلــة: علــى أن يتــم جدولــة رحــالت الحجــاج فــي المواعيد . 8
المحــددة مســبقًا مــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي ووفــق النظــام اإللكترونــي الموحــد لحجــاج الخــارج لوزارة الحــج والعمرة. 

بموافقــة الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي الســعودي يتــم االشــتراك فــي خدمــة “الشــاحن المعتمــد” وتتلخــص هــذه الخدمــة فــي اســتقبال . 9
أمتعــة الحجــاج المغادريــن مــن قبــل هــذا الشــاحن مــن مكــة المكرمــة أو المدينــة المنــورة ونقلهــا مباشــرة إلــى المطــار بعــد اســتكمال إجــراءات 

التفتيــش، ويتــم شــحنها مباشــرة إلــى الطائــرة دون المــرور بكاونتــرات اإلجــراءات فــي المطــار.

توفيــر مندوبيــن عــن الحجــاج )مكاتــب شــؤون الحجــاج ، الشــركات والــوكاالت الســياحية(على مــدار الســاعة فــي فتــرة قــدوم ومغــادرة الحجــاج . 10
بصــاالت الحــج بمطــار الملــك عبدالعزيــز الدولــي بجــدة ومطــار األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز بالمدينــة المنــورة علــى أن يتــم تقديــم بياناتهــم 
ومســتندات كل موظــف منهــم لفــرع الــوزارة بجــدة ووكالــة الزيــارة بالمدينــة المنــورة الســتخراج بطاقــات التصريــح األمنــي لدخــول الصــاالت 

قبــل وصــول الحجــاج بوقــت كاف.

ــث األوزان واألحجــام . 11 ــة مــن حي ــة فــي المطــارات الدولي ــي يحملونهــا معهــم تتوافــق مــع المقاييــس العالمي ــب األمتعــة الت أن تكــون حقائ
المحــددة بموجــب التعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي ، مــع عــدم قبــول األحجــام الكبيــرة والتــي تعيــق عمليــة التشــغيل 

داخــل الصــاالت و ســاحة المطــار.

تقديــم كافــة جــداول رحــالت القــدوم والمغــادرة وإنهــاء إجــراءات الحصــول علــى أذونــات الهبــوط والمغــادرة لطائراتهــا مــن قبــل الهيئــة . 12
العامــة للطيــران المدنــي فــي األول مــن شــوال مــن كل عــام وموعــد ال يتجــاوز يــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر نفســه حســب التاريــخ الهجــري 
ومــا يوافقــه بالتاريــخ الميــالدي، علــى أن يكــون لشــركة الطيــران الناقلــة منســق معتمــد لــدى الهيئــة للقيــام بذلــك ومكتــب لتمثيلهــا بمكــة 
المكرمــة والمدينــة المنــورة خــالل فتــرة موســم الحــج لمراجعــة الحجــاج ،  علمــًا بــأن تقديــم جــداول الرحــالت فــي وقــت مبكــر يزيــد مــن فرصــة 

حصــول الشــركات علــى األوقــات المطلوبــة حســب خطتهــا التشــغيلية وبمــا يتناســب مــع الطاقــة االســتيعابية للمطــار.
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يتــم التفويــج اآللــي للحجــاج المغادريــن جــوًا وفــق جــدول الرحــالت الصــادر عــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، المقــدم مــن قبــل الشــركات . 13
الناقلــة للحجــاج فــي إطــار االتفــاق المبــرم بهــذا الشــأن، ووفــق التعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي المشــار إليهــا فــي 
تعليمــات النقــل الجــوي فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه التعليمــات، وأن أي تعديــل فيــه البــد أن يتــم عــن طريــق الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي 

ومــن جانــب وزارة الحــج والعمــرة. 

ســيتم تأكيــد عــدد الحجــاج الفعلييــن القادميــن والمغادريــن جــوًا مــن كل منفــذ، الــوارد ذكرهــا فــي البنــد الخــاص بمنافــذ القــدوم “جــوًا” مــن . 14
اتفاقيــة الحــج ، وذلــك وفقــًا لمــا يتفــق عليــه بيــن مكتــب شــؤون الحجــاج والهيئــة العامــة للطيــران المدنــي.

يتــم توزيــع وجدولــة الرحــالت بمــا يكفــل تحقيــق االســتغالل األمثــل لكامــل فترتــي قــدوم ومغــادرة الحجــاج المتاحــة بشــكل متــوازن، وتجنــب . 15
أوقــات الــذروة التــي يشــهدها المطــار ســنويًا، وعلــى المســؤولين المختصيــن بمكاتــب شــؤون الحجــاج فــي جميــع الــدول العمــل علــى مراعــاة 
أن ال تقــل فتــرة قــدوم ومغــادرة الحجــاج جــوًا عــن )30 يومــًا( وأن يتــم توزيعهــا بالتســاوي علــى حركــة القــدوم والمغــادرة، و االلتــزام بجــداول 

وأذونــات الهبــوط التــي تعدهــا الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بوقــت كاف قبــل حلــول موســم الحــج.

يقــوم مكتــب شــؤون الحجــاج بمراجعــة الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي لالتفــاق علــى جــدول قــدوم ومغــادرة الحجــاج   وإشــعار وزارة الحــج . 16
والعمــرة بالجــدول الموافــق عليــه مــن الطيــران المدنــي، وتســديده آليــًا عبــر النظــام اإللكترونــي الموحــد لخدمــات حجــاج الخــارج )االســتعداد 
المســبق( لكونــه يعتبـــر األســاس الــذي تبنــى عليــه تعاقــدات اإلســكان فــي المدينتيــن المقدســتين )مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة(، حيــث 
ــد وأن تكــون متفقــة مــع جــدول الرحــالت الصــادر مــن الهيئــة العامــة  إن عقــود مســاكن الحجــاج فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة الب

للطيــران المدنــي، وكذلــك مــع خطــط وتعليمــات تنظيــم تفويــج الحجــاج بيــن المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة.

ــورة و فــرع . 17 ــة المن ــارة بالمدين ــة الزي ــي ، وبعــد أخــذ الموافقــة مــن وزارة الحــج والعمــرة ) وكال ــران المدن ــة العامــة للطي بالتنســيق مــع الهيئ

الــوزارة بمحافظــة جــدة( وفــق الضوابــط والشــروط المنظمــة لذلــك، يســمح لمكاتــب شــؤون الحجــاج باســتقبال حجاجهــم القادميــن جــوًا عبــر 
مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي بجــدة ، ومطــار  األميــر محمــد بــن عبــد العزيــز الدولــي بالمدينــة المنــورة، علــى أن يحصــل أعضــاء المكتــب 

المكلفيــن باســتقبال الحجــاج فــي المطاريــن علــى بطاقــات الدخــول الالزمــة وتوفيــر مكاتــب لهــم داخــل صــاالت اســتقبال الحجــاج.
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يتــم تســجيل جــداول مواعيــد قــدوم ومغــادرة كافــة الحجــاج القادميــن مــن الخــارج وشــركات الخدمــة التابعيــن لهــا  ، وأرقــام تذاكــر الســفر ، . 18

وعناويــن مقــار ســكنهم فــي المشــاعر المقدســة ومكاتــب الخدمــة الميدانيــة التابعيــن لهــا، فــي النظــام اإللكترونــي الموحــد لحجــاج الخــارج.

يكــون قــدوم ومغــادرة كافــة الحجــاج وفــق المســار الواحــد بحيــث تكــون مغــادرة الحجــاج الذيــن يقدمــون عبــر مطــار األميـــر محمــد بــن عبــد . 19
العزيــز بالمدينــة المنــورة مــن مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي بجــدة وبالعكــس، وفــي حــال مخالفــة ذلــك ســتتحمل شــركات الطيــران الرســمية 

الناقلــة مــا يترتــب عــن ذلــك مــن مبالــغ ماليــة إلســكان وإعاشــة الحجــاج فــي المدينــة المنــورة.

يتــم التعاقــد مــن قبــل المعنييــن الرســميين بمكاتــب شــؤون الحجــاج مــع الشــركات الناقلــة مباشــرة ومــن دون وســيط أو تعاقــد مــن الباطــن . 20
لضبــط عمليــات القــدوم والمغــادرة وتحديــد المســؤولية.

علــى جميــع شــركات الطيــران أن تقــوم أواًل بالحصــول علــى الخانــات الزمنيــة لرحالتهــا فــي مرحلتــي القــدوم والمغــادرة موزعــة بالتســاوي . 21
حســب أعــداد كل دولــة وآليــة التوزيــع المشــار إليهــا فــي تعليمــات الحــج التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي , ومــن ثــم عرضهــا علــى 
مكتــب شــؤون الحجــاج التابــع للدولــة لتتمكــن بنــاًء علــى تلــك الجــداول مــن إبــرام عقــود اإلســكان للحجــاج والتــزام اإلســكان بالجــدول الزمنــي 

المحــدد.

يجــب علــى مكتــب شــؤون الحجــاج بالتأكيــد علــى شــركات الطيــران المتعاقــدة معهــا بااللتــزام بكافــة التعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة . 22
للطيــران المدنــي بالمملكــة العربيــة الســعودية.

يجب على مكتب شؤون الحجاج التأكيد والتنبيه على الحجاج بضرورة التحقق من سالمة المستندات المتعلقة بالطيران. . 23

عــدم عمــل حجــوزات للحجــاج والرحــالت المجدولــة والمنتظمــة للرحــالت المغــادرة قبــل الخامــس عشــر مــن شــهر ذي الحجــة مــن كل عــام ومــا . 24
يقابلهــا بالتاريــخ الميــالدي .
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أ -     تعليمات النقل البري :

إن التعليمــات والضوابــط الصــادرة مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بشــؤون الحــج تتضمــن تحديــد أعــداد الحجــاج القادميــن مــن المنفــذ . 1
البــري ، والتأكيــد علــى أن يكــون قدومهــم مفوجــًا، لتفــادي التكــدس واالزدحــام فــي فتــرات محــددة . 

تبــدأ عمليــة قــدوم حجــاج البــر اعتبــارًا مــن تاريــخ األول مــن شــهر ذي القعــدة، وحتــى الثالثيــن منــه مــن كل عــام، ومــا يوافــق ذلــك بالتاريــخ . 2
الميــالدي دون اســتثناء. 

يمنــع تعاقــد شــركات ومؤسســات ومكاتــب شــؤون الحــج والعمــرة مــع حافــالت أجنبيــة للنقــل داخــل المملكــة، إال بعــد حصولهــا علــى تصريــح . 3
مــن الهيئــة العامــة للنقــل للقيــام بذلــك. 

التقيد بالمواصفات الفنية الواجب توافرها في الحافالت المستخدمة لنقل الحجاج إلى األراضي المقدسة وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك. . 4

تبــدأ عمليــة مغــادرة حجــاج البــر اعتبــارًا مــن تاريــخ الخامــس عشــر مــن شــهر ذي الحجــة وحتــى نهايــة الخامــس عشــر مــن شــهر محــرم مــن كل . 5
عــام ومــا يوافــق ذلــك بالتاريــخ الميــالدي دون أي اســتثناء. 

يبــدأ توجــه الحجــاج مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة بــرًا بعــد أداء مناســك الحــج اعتبــارًا مــن صبــاح يــوم الرابــع عشــر مــن شــهر ذي . 6
الحجــة مــن كل عــام ومــا يوافــق ذلــك بالتاريــخ الميــالدي وحتــى نهايــة )15/محــرم( حســب معــدالت التدفــق المســموح بهــا، مــع ضــرورة توافــر 

االشــتراطات الالزمــة للحافــالت والســائقين وأمــن الحجــاج. 

يتــم تقديــم جدولــة تدفــق الحجــاج مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة وفــق نســبة التدفــق المحــددة وتقديمــه للشــركة األهليــة . 7
للطوافــة المعنيــة وشــركة النقابــة العامــة للســيارات فــي موعــد أقصــاه غــرة ذي القعــدة. 

تخضــع المركبــات التــي تنقــل حجــاج البــر القادميــن مــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي تبلــغ أو تزيــد ســعتها وحمولتهــا عــن )25( . 8
خمســة وعشــرين راكبــًا لتنظيــم حجــز ســيارات حجــاج البــر وذلــك لترتيــب تحركاتهــا فــي المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة 
بإشــراف قيــادة مروريــة علــى أن يتــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة إلخضاعهــا للتنظيــم فــور دخولهــا إلــى المملكــة وحتــى مغادرتهــا، وعــدم 

الســماح بخروجهــا عــن الطــرق المحــددة لســيرها.
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أ -     تعليمات النقل البحري: 

تبــدأ عمليــة قــدوم حجــاج البحــر عبــر مينائــي »جــدة اإلســالمي« و  »ينبــع التجــاري« اعتبــارًا مــن تاريــخ األول مــن شــهر ذي القعــدة وحتــى الرابــع . 1
مــن شــهر ذي الحجــة وســتكون مغادرتهــم اعتبــارًا مــن الخامــس عشــر مــن شــهر ذي الحجــة، وحتــى شــهر محــرم مــن كل عــام، ومــا يوافــق ذلــك 
بالتاريــخ الميــالدي و بمــا يتوافــق مــع الجــدول الزمنــي المتعلــق بالتعليمــات المنظمــة المذكــورة فــي فقــرة )29( مــن الجــدول الزمنــي فــي 

صفحــة )51(. 

يتــم اســتخدام وســائط النقــل البحريــة الموافــق عليهــا مــن الســلطة المختصــة بالهيئــة العامــة للموانــئ بالمملكــة مــع مراعــاة أن يتوفــر بهــا . 2
كافــة وســائل الســالمة وفقــًا للمقاييــس العالميــة المعمــول بهــا.

يتــم تأكيــد عــدد الحجــاج الفعليــن القادميــن والمغادريــن “بحــرًا”  مــن كل منفــذ وفقــًا لمــا يتفــق عليــه بيــن مكتــب شــؤون الحجــاج والهيئــة . 3
العامــة للموانــئ.
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التقيـــد بتعليمـــات نقـــل الحجـــاج التـــي تقتصـــر النقـــل بيـــن كل مـــن )مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة وجـــدة( علـــى حافـــالت شـــركة النقابـــة . 1
العامـــة للســـيارات ووفقـــًا لمـــا تـــم تســـجيله فـــي حـــزم الخدمـــات عبـــر النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لحجـــاج الخـــارج.

إبـــالغ كافـــة الحجـــاج بالتقيـــد بتحميـــل األمتعـــة الخاصة)الشـــخصية( بـــكل حـــاج فـــي الحافلـــة التـــي ســـينقل بهـــا وعـــدم تحميـــل أمتعتـــه فـــي . 2
حافلـــة أخـــرى.

يتم توفير شاحنة لنقل األمتعة الزائدة ودفع المصاريف المادية المترتبة على ذلك مع تحمل ما ينتج عن ذلك من تأخير في نقل الحجاج.. 3

يتم استخدام المركبات بين مدن الحج والمشاعر المقدسة وفقًا لما هو موضح أدناه :. 4

أ- ل يســـمح بتنقـــل الحجـــاج بيـــن مـــدن الحـــج )مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة وجـــدة( والمشـــاعر المقدســـة إّل علـــى حافـــالت شـــركات نقـــل 
الحجـــاج المعتمـــدة لـــدى شـــركة النقابـــة العامـــة للســـيارات، وبموجـــب الترتيبـــات والتعليمـــات الـــواردة مفصـــاًل فـــي اتفاقيـــة تقديـــم خدمـــات النقـــل 

ـــة العامـــة للســـيارات. المبرمـــة مـــع شـــركة النقاب

ــارج  ــك خـ ــة لذلـ ــف المخصصـ ــي المواقـ ــا فـ ــيتم حجزهـ ــورة وسـ ــة المنـ ــة والمدينـ ــة المكرمـ ــل مكـ ــى داخـ ــر إلـ ــاج البـ ــيارات حجـ ــول سـ ــع دخـ ب- يمنـ
المدينتيـــن المقدســـتين، مـــع توفيـــر حافـــالت للنقـــل الجماعـــي يمكـــن للحجـــاج اســـتخدامها للدخـــول إلـــى وســـط المدينتيـــن المقدســـتين والعـــودة 

إلـــى المواقـــف، علمـــًا بـــأن تلـــك المواقـــف ليســـت مخصصـــة إلســـكان الحجـــاج علـــى اإلطـــالق. 

ج- بالنســـبة لســـتخدام المركبـــات المخصصـــة لخدمـــات النقـــل، أو اإلركاب التـــي تقـــل حمولتهـــا عـــن )25( راكبـــًا فينبغـــي تحديـــد أعـــداد وأنـــواع 
ومصـــادر الســـيارات المـــراد اســـتخدامها مـــع تحديـــد المهـــام الموكلـــة بهـــا رســـميًا وتحديـــد عـــدد أعضـــاء مكتـــب شـــؤون الحجـــاج المســـتفيدين منهـــا 
وإيضـــاح المهـــام الموكلـــة لهـــم ومبـــررات ذلـــك، ومراجعـــة وزارة الحـــج والعمـــرة )اإلدارة العامـــة للنقـــل( للتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة وفـــق 

ـــة المشـــاعر المقدســـة.  ـــم اســـتخدامها لنقـــل الحجـــاج فـــي رحل ـــى أن ل يت ـــك عل التعليمـــات المنظمـــة لذل

الفصل الثاني: تعليمات نقل الحجاج بين مدن الحج والمشاعر المقدسة وفق اآلتي:
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د- بالنســـبة للمركبـــات المخصصـــة للخدمـــات الطبيـــة فيشـــترط حصولهـــا علـــى موافقـــة خطيـــة مـــن وزارة الصحـــة أو أي جهـــة رســـمية ممثلـــة لهـــا 
فـــي منطقـــة مكـــة المكرمـــة أو المدينـــة المنـــورة، ويتـــم فيهـــا تحديـــد عـــدد ومواعيـــد مشـــاركتها فـــي خدمـــة الحجـــاج. 

تحـــدد مـــدة أربعـــة أشـــهر تنتهـــي بنهايـــة شـــهر محـــرم كحـــد أقصـــى لبقـــاء الســـيارات األجنبيـــة القادمـــة عـــن طريـــق المنافـــذ البريـــة المســـتخدمة . 5
مـــن قبـــل مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج، مـــع االســـتمرار فـــي وضـــع ملصـــق علـــى تلـــك الســـيارات مـــن قبـــل الجمـــارك بالتنســـيق مـــع األمـــن العـــام، 

وفـــي حـــال تأخـــر خـــروج تلـــك الســـيارات يطبـــق بحقهـــا مـــا ورد بالالئحـــة التنفيذيـــة مـــن نظـــام الجمـــارك الموحـــد.

تخضـــع كافـــة أنـــواع ســـيارات مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج للتعليمـــات التـــي تقضـــي بقصـــر اســـتخدامها خـــالل موســـم الحـــج فقـــط، وذلـــك بعـــد . 6
حصولهـــا علـــى التصاريـــح الالزمـــة مـــن الجهـــات المختصـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية.

تمنـــع الســـيارات الدبلوماســـية مـــن التنقـــل بيـــن مناطـــق الحـــج )جـــدة ومكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة( مالـــم تحصـــل علـــى تصريـــح مـــن وزارة . 7
الخارجيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية للفتـــرة مـــن األول مـــن ذي القعـــدة وحتـــى نهايـــة شـــهر ذي الحجـــة ويســـتثنى مـــن ذلـــك الســـفراء 

والمســـؤولين السياســـيين فـــي أي ســـفارة.

تمنـــع الســـيارات الصغيـــرة المســـجلة خـــارج المملكـــة العربيـــة الســـعودية والتـــي تقـــل ســـعتها أو حمولتهـــا مـــن الحجـــاج عـــن )25( راكبـــًا مـــن . 8
ــيارات مـــن  ــة، ويتـــم نقـــل ركاب هـــذه السـ ــة المكرمـ ــا فـــي المواقـــف المعـــدة علـــى مداخـــل مكـ ــة المكرمـــة ويتـــم حجزهـ الدخـــول إلـــى مكـ

المواقـــف إلـــى مكـــة المكرمـــة بواســـطة حافـــالت النقـــل العـــام.

تمنـــع جميـــع أنـــواع المركبـــات التـــي تحمـــل لوحـــات ســـعودية وتقـــل ســـعتها عـــن )25( خمســـة وعشـــرين راكبـــًا والتـــي يقودهـــا مـــن يرتـــدي . 9
اإلحـــرام مـــن الدخـــول إلـــى مكـــة المكرمـــة ويتـــم حجزهـــا فـــي مواقـــف حجـــز الســـيارات الصغيـــرة علـــى مداخـــل مكـــة المكرمـــة.

ـــح رســـمي مـــن الجهـــة المختصـــة باألمـــن العـــام، وذلـــك . 10 ـــواع الســـيارات مـــن الدخـــول إلـــى المشـــاعر المقدســـة إال بوجـــود تصري تمنـــع جميـــع أن
ـــة اليـــوم الثالـــث عشـــر مـــن ذي الحجـــة. ـــاح اليـــوم الخامـــس وحتـــى نهاي ـــرة مـــن صب للفت
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الثالــث: تعليمــات نقــل الحجــاج بالقطــار فــي المشــاعر المقدســة )عرفــات -  الفصــل 
مزدلفــة - منــى( وفــق اآلتــي:

ـــح يميزهـــا . 11 ـــى تصري ـــًا للتســـجيل فـــي إدارة المـــرور والحصـــول عل ـــغ ســـعتها )25( خمســـة وعشـــرين راكب ـــي تبل ـــواع الســـيارات الت تخضـــع كافـــة أن
ـــم المعتمـــد. ـــك وفـــق التنظي ـــه ، وذل ويحـــدد الموســـم المصـــرح لهـــا بالعمـــل في

يمنـــع اســـتخدام كافـــة أنـــواع الدراجـــات الناريـــة والهوائيـــة مـــن قبـــل مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج فـــي مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة والمشـــاعر . 12
المقدســـة إاّل بتصاريـــح مـــن إدارة المـــرور المختصـــة وبموافقـــة مـــن وزارة الحـــج والعمـــرة.

 يحظـــر دخـــول كافـــة أنـــواع الســـيارات إلـــى المواقـــع والســـاحات التـــي يتـــم تخصيصهـــا بصفـــة مؤقتـــة أو دائمـــة لحركـــة المشـــاة حـــول المســـجد . 13
ــك  ــي تلـ ــات فـ ــع للجهـ ــرات ومواقـ ــود مقـ ــال وجـ ــي حـ ــى فـ ــك حتـ ــرات، وذلـ ــرام والجمـ ــعر الحـ ــة والمشـ ــل الرحمـ ــرة وجبـ ــجد نمـ ــرام ومسـ الحـ

المســـاحات.

ـــي الحصـــة المقـــررة لهـــم، وأن . 1 ـــد أعـــداد الحجـــاج الراغبيـــن فـــي اســـتخدام القطـــار فـــي التنقـــل داخـــل المشـــاعر المقدســـة مـــن إجمال يتـــم تحدي
ـــة بأســـمائهم فـــي موعـــد أقصـــاه 15/ شـــوال. ـــة للطوافـــة المعني ـــد وزارة الحـــج والعمـــرة والشـــركة األهلي ـــم تزوي يت

يتـــم التأكيـــد علـــى كافـــة المشـــرفين المكلفيـــن ببرنامـــج تفويـــج الحجـــاج فـــي محطـــات النقـــل بواســـطة القطـــار بـــأن عليهـــم االلتـــزام باســـتخدام . 2
التذاكـــر التـــي تصدرهـــا الشـــركة المشـــغلة للقطـــار وأن عليهـــم التأكيـــد علـــى الحجـــاج بعـــدم بيعهـــا للجنســـيات األخـــرى. 

التقيد بكافة التعليمات والضوابط المتعلقة باستخدام قطار المشاعر حفاظًا على سالمة وراحة الحجاج. . 3

التقيد ببرامج التفويج المبلغة لهم من قبل وزارة الحج والعمرة وشركات الطوافة المعنية في مكة المكرمة.. 4
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ثالثًا: 

تعليمات اإلسكان في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة لموسم الحج  
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تخضــع جميــع تعاقــدات اإلســكان فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والمشــاعر المقدســة لمــا تعتمــده وزارة الحــج والعمــرة مــن إجــراءات . 1
عبــر النظــام اإللكترونــي الموحــد لحجــاج الخــارج، وال يعتــد بــأي اتفاقيــات ثنائيــة بيــن مكاتــب شــؤون الحجــاج أو المنظميــن مــع مؤجــري 
المســاكن. وأن يقتصــر إســكان الحجــاج علــى الفنــادق والمبانــي المصرحــة، ويتحمــل ممثلــو الحجــاج )مكاتــب شــؤون الحــج أو الشــركات 

والــوكاالت الســياحية( مســؤولية مخالفــة ذلــك. 

يتــم تســجيل مبــاٍن احتياطيــة عبــر النظــام اإللكترونــي الموحــد لحجــاج الخــارج تكــون زيــادة علــى االحتيــاج الفعلــي للقــدر الــذي يســتوعب مــا . 2
نســبته )%1( مــن إجمالــي عــدد الحجــاج وتشــمل جميــع الحجــاج القادميــن تحــت مظلــة مكتــب شــؤون الحجــاج والشــركات والوكاالت الســياحية 
التابعيــن لــه، وذلــك الســتخدامها فــي الحــاالت الطارئــة التــي قــد تحــدث أثنــاء موســم الحــج ويتطلــب األمــر إخــالء المبنــى حفاظــًا علــى ســالمة 
أرواح الحجــاج مثــل الحريــق والتصــدع، مــع ضــرورة أن تكــون المبانــي المســتأجرة للســكن مصرحــة مــن لجنــة الكشــف علــى مســاكن الحجــاج 

بتصاريــح ســارية المفعــول لموســم الحــج لكامــل عــدد الحجــاج. 

عــدم تجــاوز الطاقــة االســتيعابية المحــددة للمبنــى عــن العــدد المصــرح بــه، ويمنــع منعــًا باتــًا اســتخدام الصــاالت والمطابــخ والممــرات ودور . 3
الميزانيــن أو دور الخدمــات والمواقــف واألســطح ألي أغــراض ســكنية وتخزينيــة.

ــى شــركة . 4 ــى أن تتول ــي المعتمــد مــن وزارة الحــج والعمــرة، عل ــر نظــام الدفــع اإللكترون ــم دفــع قيمــة إيجــار مســاكن الحجــاج بالكامــل عب يت
الطوافــة المعنيــة فــي مكــة المكرمــة وشــركة األدالء فــي المدينــة المنــورة تحويــل تلــك المبالــغ للمؤجريــن وفــق مــا تعتمــده وزارة الحــج 

ــات الخدمــة.  ــر ومتطلب والعمــرة ويضمــن وفــاء المؤجــر باشــتراطات التأجي

فــي حــال اســتئجار مســاكن للحجــاج خــارج المنطقــة المركزيــة، وتبعــد )2 كيلــو متــر أو أكثــر( مــن الحرميــن الشــريفين فالبــد مــن إبــرام عقــد مــع . 5
شــركة النقابــة العامــة للســيارات لتقديــم خدمــة نقــل الحجــاج مــن مســاكنهم إلــى الحرميــن الشــريفين والعــودة إليهــا، لتمكيــن الراغبيــن منهــم 
مــن أداء الصلــوات فيهمــا خــالل الموســمين األول و الثانــي حســب تدفقــات القــدوم والمغــادرة، وفقــًا للخطــة التشــغيلية ومحطــات النقــل 
المخصصــة لذلــك، ويكــون موعــد البــدء فــي تقديــم هــذه الخدمــة بتاريــخ 15/ذو القعــدة، إلــى نهايــة 5/ذو الحجــة ومــن ظهــر يــوم 14/ذو 

الحجــة إلــى نهايــة موســم الحــج. 
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يتــم البــدء اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيــع محضــر االتفاقيــة علــى ترتيبــات شــؤون الحــج وبمــا ال يتجــاوز 15/ شــوال مــن كل عــام بإبــرام حــزم الخدمــات . 6
عبــر النظــام اإللكترونــي الموحــد لحجــاج الخــارج مشــتملة علــى المســاكن المخصصــة للحجــاج فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، بموجــب 
مــا يتــم التعاقــد عليــه بنمــوذج العقــد الموحــد المعتمــد مــن وزارة الحــج والعمــرة مصــادق عليــه مــن شــركة الطوافــة المعنيــة أو الشــركة 

األهليــة لــألدالء وموثــق مــن فــرع وزارة الحــج والعمــرة بمكــة المكرمــة أو وكالــة الزيــارة بالمدينــة المنــورة.

يحــق لــوزارة الحــج والعمــرة تحديــد حــدود عليــا ألعــداد العقــود الســكنية والطاقــة اإلجماليــة القصــوى المســموح بإبرامهــا فــي اليــوم الواحــد . 7
وفقــًا إلجــراءات التعاقــدات عبــر النظــام اإللكترونــي الموحــد لحجــاج الخــارج. 

التنســيق مــع شــركة الطوافــة المعنيــة والشــركة األهليــة لــألدالء بمفردهــا لوضــع اللوحــات اإلرشــادية فــي المبانــي المســتأجرة والتــي تمكــن . 8
الحــاج مــن معرفــة مقــر إقامتــه فــي حــدود العــدد المناســب والكافــي. 

يمنــع تداخــل فتــرات عقــود اإلســكان، وإن خصوصيــة اإلســكان فــي المدينــة المنــورة تتطلــب مــن المؤجريــن اإلبقــاء علــى )24( ســاعة تفصــل . 9
بيــن العقديــن المتتالييــن لنظافــة الســكن وتهيئتــه، وســيحدد النظــام اآللــي عنــد إبــرام حــزم الخدمــات ســاعة دخــول الحجــاج للســكن وســاعة 

خروجهــم منــه للتقيــد بذلــك . 

يتــم تأميــن الســكن والتغذيــة للحجــاج مــن قبــل مكتــب شــؤون الحجــاج فــي حــال تأخــر رحــالت الطيــران الدوليــة المغــادرة ألســباب خارجــة عــن . 10
مســؤولية شــركة الطيــران الناقلــة مثــل )ســوء األحــوال الجويــة أو لألســباب األمنيــة والسياســية فــي بلــد الوصــول( وفقــًا ألنظمــة وتعليمــات 

النقــل الجــوي. 

إن التعليمــات والضوابــط ال تجيــز لألجنبــي تملــك العقــار فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وال االســتثمار فيــه وال اســتئجاره إال لمــدة . 11
محــدودة ال تزيــد عــن ســنة يجــوز تمديدهــا لمــدة مماثلــة. 

ــوم الخامــس مــن شــهر ذي الحجــة فــي الموســم األول، لتتمكــن . 12 ــى ي ــورة إل ــة المن ــرام عقــود اإلســكان للحجــاج فــي المدين تقتصــر مــدة إب
الجهــات المعنيــة مــن تنفيــذ خطــط وتعليمــات تنظيــم تفويــج الحجــاج إلــى مكــة المكرمــة ألداء مناســك الحــج. 
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يتــم إســكان الحجــاج داخــل نطــاق المســاحة الشــرعية لمشــعر منــى فــي حــدود الطاقــة االســتيعابية للمخيمــات، ونســبة مــن عــدد الحجــاج . 13
ســيكون إســكانهم فــي مخيمــات المرحلــة الثالثــة مــن الخيــام المطــورة الواقعــة ضمــن حــدود مشــعر مزدلفــة، وتؤكــد وزارة الحــج والعمــرة 
ــة فــي مشــعر منــى فــي حــدود الطاقــة  ــع مســاحات المخيمــات المخصصــة لحجــاج كل دول اعتمادهــا علــى عــدد الحجــاج الفعلــي فــي توزي

االســتيعابية المتاحــة. 

أهمية مراعاة العمل بجميع التعليمات واألنظمة المتصلة بخدمات إسكان الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.. 14
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رابعًا: 

التعليمات واالشتراطات الصحية للحجاج، 
والضوابط الخاصة بتشغيل مستشفى 

موسمي أو شركة صحية مؤقتة لمكاتب 
شؤون الحجاج خالل موسم الحج
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التحصينات اإللزامية:  	 

فيروس كورونا ) كوفيد – 19(. 1

يشترط على جميع الراغبين في أداء الحج أال تتجاوز أعمارهم )65( سنة كما يشترط إكمال التحصين	 
باللقاحات المعتمدة في المملكة. حسب التحديثات المتوفرة على الرابط:

يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي )PCR( لفيروس كورونا	 
) كوفيد – 19( لعينة أخذت خالل )72( ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

اشتراط لبس الكمامة أثناء أداء مناسك الحج في جميع األماكن ) المغلقة، والمفتوحة(.	 

الحمى الشوكية النيسيرية. 2

يشـــترط علـــى جميـــع الراغبيـــن فـــي أداء الحـــج أو العمـــرة أو التواجـــد فـــي مناطـــق الحـــج والعمـــرة ألي غـــرض آخـــر مـــن البالغيـــن و األطفـــال 	 
ـــل القـــدوم  ـــت تلقـــي لقـــاح الحمـــى الشـــوكية الرباعـــي ) ACYW ( قب ـــم ســـارية المفعـــول تثب ـــم شـــهادة تطعي ـــر تقدي مـــن عمـــر ســـنة أو أكب

ـــام. إلـــى مناطـــق الحـــج والعمـــرة بمـــدة ال تقـــل عـــن )10( أي

يقبل التطعيم بأحد اللقاحات التالية: 	 
-  اللقاح الرباعي ) ACYW ( متعدد السكريات على أال تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن )3 ( سنوات.

-  اللقاح الرباعي ) ACYW ( المقترن على أال تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن ) 5( سنوات.

تشير الدالئل  العلمية إلى أن اللقاح المقترن فعال و آمن لمن تزيد أعمارهم عن )55( سنة.	 

الفصل األول: التعليمات واالشتراطات الصحية للحجاج:
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يجـــب علـــى الجهـــة الصحيـــة فـــي البلـــد القـــادم منهـــا الحـــاج أو المعتمـــر التأكـــد مـــن حصولـــه علـــى اللقـــاح فـــي الوقـــت المحـــدد وكتابـــة اســـم 	 
ـــوع اللقـــاح الرباعـــي فـــي  ـــد ن ـــه فـــي حـــال عـــدم تحدي ـــم. علمـــًا بأن ـــخ إعطـــاءه بصـــورة واضحـــة فـــي شـــهادة التطعي اللقـــاح المســـتخدم وتاري

شـــهادة التحصيـــن فيتـــم اعتبـــار فتـــرة ســـريان شـــهادة التطعيـــم ثـــالث ســـنوات مـــن تاريـــخ أخـــذ اللقـــاح.

شلل األطفال. 3

يشـــترط علـــى القادميـــن مـــن الـــدول التـــي يســـري فيهـــا فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري أو الفيـــروس شـــلل األطفـــال المشـــتق مـــن اللقـــاح 	 
) Cvdpv1 ( ) ملحـــق 1 – جـــدول 1( تقديـــم شـــهادة تطعيـــم ســـارية المفعـــول تثبـــت حصولهـــم علـــى جرعـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن لقـــاح 
شـــلل األطفـــال الفمـــوي ثنائـــي التكافـــؤ ) Bopv( أو لقـــاح شـــلل األطفـــال المعطـــل ) IPV( بمـــدة ال تقـــل عـــن )4( أســـابيع وال تزيـــد عـــن )12( 

شـــهرًا قبـــل القـــدوم إلـــى المملكـــة.

يشـــترط علـــى القادميـــن مـــن الـــدول التـــي  فيهـــا فيـــروس شـــلل األطفـــال المشـــتق مـــن اللقـــاح )Cvdpv2 ( ) ملحـــق1 – جـــدول 2( تقديـــم 	 
شـــهادة تطعيـــم ســـارية المفعـــول تفيـــد حصولهـــم علـــى جرعـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن لقـــاح شـــلل األطفـــال المعطـــل ) IPV( بمـــدة ال 

ـــى المملكـــة.  ـــل القـــدوم إل ـــد عـــن )12( شـــهرًا قب تقـــل عـــن )4( أســـابيع وال تزي

الحمى الصفراء . 4

يشـــترط علـــى جميـــع القادميـــن ممـــن هـــم أكبـــر مـــن )9( أشـــهر مـــن العمـــر مـــن الـــدول والمناطـــق التـــي تســـري فيهـــا الحمـــى الصفـــراء )ملحـــق 2( 	 
تقديـــم شـــهادة تطعيـــم ســـارية المفعـــول تثبيـــت حصولهـــم علـــى لقـــاح الحمـــى الصفـــراء قبـــل وصولهـــم إلـــى المملكـــة. علمـــًا بـــأن شـــهادة 

التطعيـــم للحمـــة الصفـــراء تصبـــح ســـارية بعـــد )10( أيـــام مـــن تلقـــي اللقـــاح وتمتـــد صالحيتهـــا مـــدى الحيـــاة.
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التحصينات الموصي بها:   	 

االنفلونزا الموسمية. 1

ينصـــح جميـــع القادميـــن للعمـــرة أو الحـــج أو العمـــل الموســـمي أو ألي غـــرض آخـــر فـــي مناطـــق الحـــج والعمـــرة تلقـــي لقـــاح االنفلونـــزا 	 
الموســـمية قبـــل قدومهـــم للمملكـــة بمـــدة ال تقـــل عـــن )10( أيـــام وخصوصـــًا النســـاء الحوامـــل، واألطفـــال دون ســـن )5 ( ســـنوات ، 
والمســـنين، والمصابيـــن بأمـــراض مزمنـــة ) مثـــل أمـــراض القلـــب أو امـــراض الجهـــاز التنفســـي أو امـــراض الكلـــى أو األيـــض أو الجهـــاز العصبـــي 
أو الكبـــدي أو الدمـــوي( واألفـــراد الذيـــن يعانـــون مـــن حـــاالت تثبيـــط مناعـــي ) مثـــل فيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــري المكتســـب / اإليـــدز، 

وتلقـــي العـــالج الكيميائـــي أو المنشـــطات، أو األورام(.

تشـــجيع وزارة الصحـــة جميـــع الـــدول التـــي يفـــد منهـــا الحجـــاج والمعتمريـــن علـــى تأميـــن كميـــات كافيـــة مـــن أحـــدث لقاحـــات االنفلونـــزا. 	 
وبالنســـبة لحـــج هـــذا العـــام ســـوف يتوفـــر لقـــاح النصـــف الجنوبـــي وتوصـــي وزارة الصحـــة جميـــع الحجـــاج مـــن النصـــف الشـــمالي أو مـــن 
الـــدول التـــي تســـتخدم لقـــاح النصـــف الشـــمالي بتلقـــي لقـــاح النصـــف الجنوبـــي قبـــل )10( أيـــام علـــى األقـــل مـــن تاريـــخ قدومهـــم إلـــى 

المملكـــة.

اإلجراءات الوقائية لوزارة الصحة بمنافذ الدخول بالمملكة   	 

فيروس كورونا ) كوفيد - 19(. 1

ـــي يمكـــن 	  ـــة الصحـــة العامـــة والت ـــي تطلبهـــا هيئ ـــد باإلجـــراءات واالشـــتراطات الت ـــن مـــن خـــارج المملكـــة التقي ـــع القادمي ـــى جمي يشـــترط عل
االطـــالع عليهـــا مـــن خـــالل الرابـــط )https://covid19.cdc.gov.sa( علمـــًا بـــأن هـــذه االشـــتراطات يتـــم تحديثهـــا بصـــورة مســـتمرة.

الحمى الشوكية النيسرية. 2

ـــا المســـببة للحمـــى الشـــوكية النيســـرية 	  ـــوي فعـــال ضـــد البكتيري ـــم المخاطـــر فـــإن وزراة الصحـــة قـــد تقـــرر إعطـــاء مضـــاد حي ـــى تقيي ـــاء عل بن
فـــي منافـــذ الدخـــول للقادميـــن إلـــى مناطـــق الحـــج والعمـــرة مـــن الـــدول التـــي تحـــدث فيهـــا فاشـــيات بالبكتيريـــا المســـببة للحمـــى الشـــوكية 
النيســـيرية والـــدول المعرضـــة لحـــدوث فاشـــيات بالبكتيريـــا النيســـيرية و الـــدول التـــي تظهـــر بهـــا  فاشـــيات مـــن أنـــواع مـــن البكتيريـــا المســـببة 

للحمـــى الشـــوكية النســـيرية غيـــر المدرجـــة فـــي اللقـــاح ) ملحـــق 3 (.
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شلل األطفال. 3

 	 )Cvdpv1  ( يتـــم إعطـــاء القادميـــن مـــن الـــدول التـــي يســـري فيهـــا فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري أو فيـــروس شـــلل األطفـــال المشـــتق مـــن اللقـــاح
) ملحـــق 1 – جـــدول 1( جرعـــة واحـــدة مـــن لقـــاح شـــلل األطفـــال الفمـــوي الثنائـــي التكافـــؤ ) Bopv( فـــي منافـــذ الدخـــول للمملكـــة بغـــض النظـــر 

عـــن أعمارهـــم وعـــن ســـابقة التحصيـــن.

الحمى الصفراء. 4

يطلـــب مـــن جميـــع الطائـــرات والســـفن ووســـائل النقـــل األخـــرى القادمـــة مـــن الـــدول التـــي تســـري فيهـــا الحمـــى الصفـــراء ) ملحـــق 2( شـــهادة 	 
ـــا للضوابـــط التـــي أوصـــت بهـــا  منظمـــة  الصحـــة العالميـــة ويحـــق لـــوزارة الصحـــة إخضـــاع أي مـــن  صالحـــة توضـــح أنـــه تـــم تطبيـــق التطهيـــر وفًق

وســـائل النقـــل للتفتيـــش الصحـــي للتأكـــد مـــن خلوهـــا مـــن نواقـــل األمـــراض.

حمى الضنك وفيروس زيكا. 5

يطلـــب مـــن جميـــع الطائـــرات والســـفن ووســـائل النقـــل األخـــرى القادمـــة مـــن البلـــدان المتأثـــرة بفيـــروس زيـــكا و / أو حمـــى الضنـــك ) ملحـــق رقـــم 4( 	 
ـــوزارة الصحـــة  ـــط التـــي أوصـــت بهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة ويحـــق ل ـــر وفقـــًا للضواب ـــم تطبيـــق التطهي ـــه ت تقديـــم شـــهادة صالحـــة توضـــح أن

إخضـــاع أي مـــن وســـائل النقـــل للتفتيـــش الصحـــي للتأكـــد مـــن خلوهـــا مـــن نواقـــل األمـــراض.

النصائح و اإلرشادات الصحية ذات األهمية:   	 

األمراض المنقولة بالماء والغذاء. 1

ـــة المعـــدة 	  ـــع الســـلطات فـــي المملكـــة دخـــول المـــواد الغذائيـــة مـــع القادميـــن للحـــج والعمـــرة ويســـتثنى مـــن ذلـــك األطعمـــة المعلب تمن
لالســـتخدام الشـــخصي بكميـــات قليلـــة علـــى أن تكـــون فـــي أوعيـــة ســـهلة المعاينـــة.

ينصح القادمين للعمرة أو الحج أو للعمل المؤسسي أو ألي غرض آخر في مناطق الحج بالتقيد باإلرشادات الصحية التالية:	 
-  الحرص على تنظيف اليدين قبل وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من دورة المياه.

-  الحرص على غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدًا.
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-  يجب طهي الطعام جيدًا وحفظ الطعام في درجات حرارة آمنة.
-  عدم تناول األطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثالجة.

االجهاد الحراري وضربات الحرارة. 2

ينصـــح القادميـــن للعمـــرة أو الحـــج أو للعمـــل الموســـمي فـــي المناطـــق الحـــج والعمـــرة وخاصـــة األفـــراد األكبـــر ســـنًا تجنـــب التعـــرض لمباشـــر 	 
ألشـــعة الشـــمس وشـــرب كميـــات كافيـــة مـــن الســـوائل. كمـــا توصـــي وزارة الصحـــة الـــدول التـــي يفـــد منهـــا الحجـــاج والمعتمريـــن تثقيفهـــم 
وتزويدهـــم بالمعلومـــات حـــول ســـبل تجنـــب اإلجهـــاد الحـــراري وتنصـــح الحجـــاج الذيـــن يتناولـــون أدويـــة تـــؤدي إلـــى تفاقـــم الجفـــاف ) مثـــل مـــدرات 

البـــول ( بمراجعـــة الطبيـــب المعالـــج قبـــل الحـــج.

متالزمة الشرق األوسط التنفسية فيروس كورونا ) MERS-Cov( وغيرها من العدوى التنفسية. 3

ـــاول الطعـــام 	  ـــر وتن ـــل تحضي ـــون أو بالمطهـــر خاصـــة بعـــد الســـعال والعطـــس وبعـــد اســـتخدام المراحيـــض وقب ـــن بالمـــاء والصاب غســـل اليدي
ـــات. وبعـــد لمـــس الحيوان

استخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها في سلة النفايات.	 

ارتداء الكمامات عندما تكون في أماكن مزدحمة وتغييرها بكمامات جافة عند تبللها.	 

تجنب االحتكاك المباشر باألشخاص الذين يظهر عليهم المرض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية.	 

تجنب االحتكاك المباشر مع اإلبل في المزارع أو األسواق أو الحظائر.	 

تجنب شرب الحليب غير المبستر أو تناول اللحوم النية أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهيها جيدًا.	 

حمى الضنك وفيروس زيكا. 4

ـــح ( 	  ـــون الفات ـــة ) يفضـــل الل ـــداء مالبـــس واقي ـــك ارت ـــب لدغـــات البعـــوض بمـــا فـــي ذل ـــر واالحتياطـــات الالزمـــة لتجن ينصـــح باتخـــاذ التدابي
ـــواب المغلقـــة واســـتخدام طـــارد الحشـــرات  ـــل النوافـــذ واألب ـــة مث ـــر قـــدر ممكـــن مـــن الجســـم واســـتخدام الحواجـــز المادي ـــة أكب وتغطي

 )Icaridin( أو )IR3535 ( أو )DEET( ـــى ـــوي عل ـــي تحت ـــس الت ـــد أو المالب ـــى الجل ـــج ( عل ـــى المنت ) وفقـــًا لتعليمـــات الملـــص عل
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االستجابة لألحداث الصحية الدولية:   	 

األمراض المنقولة بالماء والغذاء. 1

فـــي حالـــة طـــوارئ الصحـــة العامـــة ذات االهتمـــام الدولـــي “ القـــدر اللـــه “ أو حـــدوث فاشـــيات ألمـــراض تخضـــع للوائـــح الصحيـــة الدوليـــة )2005( 
فـــي أي دولـــة يفـــد منهـــا حجـــاج فـــأن وزارة الصحـــة ســـتتخذ إجـــراءات إضافيـــة غيـــر مـــا ذكـــر أعـــاله بالتنســـيق مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة.

المكاتب الطبية المرافقة لمكاتب شؤون الحجاج:   	 

أن يكون عدد األطباء المرافقين للمكتب الطبي بمعدل طبيب واحد على األقل لكل )1000( حاج.	 

أن تمثل نسبة أطباء الصحة العامة )%20( على األقل من جملة األطباء في المكتب الطبي.	 

أن يقـــوم كل مكتـــب طبـــي بالتعاقـــد عبـــر مكتـــب شـــؤون الحجـــاج التابـــع لـــه مـــع شـــركة داخليـــة معتمـــدة ومتخصصـــة فـــي نقـــل النفايـــات الطبيـــة 	 

لمـــدة تغطـــي فتـــرة عمـــل المكتـــب فـــي موســـم الحـــج.

أن يوفر كل مكاتب طبي غرفة واحدة على األقل لعزل حاالت االشتباه باألمراض المعدية في مقر العيادات الطبية.	 

ان تلتزم المكاتب الطبية باإلبالغ عن االمراض المعدية واجبة التبليغ في النظام الصحي السعودي باستخدام طرق اإلبالغ المعتمدة.	 
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القدرة البدنية والتوعية الصحية:	 

توصـــي االخـــذ بعيـــن االعتبـــار وجـــود حـــد ادنـــى مـــن االســـتطاعة البدنيـــة للحـــاج والمعتمـــر وهـــذه االســـتطاعة ال تحقـــق عنـــد وجـــود االمـــراض 	 

المزمنـــة الشـــديدة مثـــل الســـرطانات المتقدمـــة وأمـــراض القلـــب والجهـــاز التنفســـي والكبـــد أو الكلـــى المتقدمـــة والشـــيخوخة.

وتوصـــي ايضـــًا بتنفيـــذ األنشـــطة التوعويـــة الصحيـــة األساســـية لهـــم والتـــي تشـــمل ســـبل المحافظـــة علـــى ســـالمة الغـــذاء وتجنـــب االجهـــاد 	 

الحـــراري والوقايـــة مـــن االمـــراض المعديـــة .

وتوصـــي بتحديـــث تحصينهـــم ضـــد االمـــراض المســـتهدفة بالتحصينـــات األساســـية مثـــل : الدفتيريـــا، الكـــزاز، الســـعال الديكـــي شـــلل األطفـــال، 	 

الحصبـــة، الجديـــري المانـــي والنـــكاف.

ـــة التـــي يتناولونهـــا واصطحـــاب كميـــة كافيـــة مـــن هـــذه 	  توصـــي المصابيـــن بأمـــراض مزمنـــة اصطحـــاب مـــا يفيـــد بحالتهـــم الصحيـــة واألدوي

ـــة فـــي اغلفتهـــا االصليـــة. االدوي
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الفصــل الثانــي: الضوابــط الخاصــة بتشــغيل مستشــفى موســمي أو شــركة صحيــة مؤقتــة 
لمكاتــب شــؤون الحجــاج خــالل موســم الحــج 

ـــح . 1 ـــى التصاري ـــب الحصـــول عل ـــة والرفـــع بطل ـــات الحـــج الطبي ـــوزارة الصحـــة ) منصـــة صحـــة ( والخـــاص ببعث ـــي ل التســـجيل فـــي النظـــام االلكترون
ـــوم 1 مـــن شـــهر ذي القعـــدة مـــن كل موســـم حـــج.  ـــة ي ـــل نهاي قب

ارفاق خطاب موافقة من وزارة الحج والعمرة على البعثة الطبية.. 2

تحديد مواقع البعثات الطبية ومواقع سكن الحجاج التابعين لهم.. 3

تحديد نوع البعثة الطبية المراد تشغيلها ) عيادة – مجمع عيادات – مستشفى (.. 4

توفيـــر طبيـــب مختـــص فـــي أحـــد التخصصـــات التاليـــة ) الطـــب العـــام – طـــب الباطنيـــة – طـــب الطـــوارى – طـــب االســـرة ( بحيـــث يكـــون مشـــرفًا . 5
علـــى البعثـــة الطبيـــة.

توفير طبيب مختص في تخصص الصحة العامة لكل ألف حاج.. 6

تخصيص عيادة كحد أدنى لكل بعثة طبية . 7

توفير غرفة عزل لألمراض الوبائية بسكن الحجاج لكل 25000 حاج.. 8

التعاقد مع شركة خاصة ومعتمدة للتخلص من النفايات الطبية لكل فرع من فروع البعثة الطبية.. 9

توفير كاميرات مراقبة على جميع المداخل والمخارج الخاصة بالبعثات الطبية.. 10
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توفير التجهيزات األساسية للعيادة الطبية وغرف الضماد حسب النموذج المرفق.. 11

توفير أدوية بكميات مناسبة وموافق عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية.. 12

توفير مسؤول عهدة أدوية لكل بعثة طبية.. 13

تعيين ضابط اتصال لكل فرع من فروع البعثة الطبية.. 14

تعهـــد مقـــدم الخدمـــة ) الشـــركة أو المطـــوف ( المســـؤول عـــن الحملـــة بتحمـــل المســـؤولية الكاملـــة الســـتيفاء جميـــع االشـــتراطات الصحيـــة . 15
المطلوبـــة علـــى البعثـــات الطبيـــة وتحملـــه للغرامـــات الماليـــة الصـــادرة بحـــق هـــذه البعثـــات.

التعهد بتقديم الخدمات الطبية لمواطنيهم الحجاج فقط.. 16

ـــد الضـــرورة . 17 ـــاة عن ـــة إلنقـــاذ الحي ـــم اإلســـعافات األولي ـــة وأن يقتصـــر علـــى تقدي ـــة الطبي ـــل البعث ـــة مـــن قب التعهـــد بعـــدم عـــالج الحـــالت الجنائي
ـــة التـــي أجريـــت  ـــر طبـــي عـــن اإلجـــراءات الطبي وتحـــول فـــورًا ألقـــرب مستشـــفى حكومـــي بمرافقـــة طبيـــب بإســـعاف مجهـــز ويرفـــق معـــه تقري

ـــه مـــع إبـــالغ الجهـــات األمنيـــة المختصـــة فـــورًا. ل

ـــة مـــع نقـــل . 18 ـــة أمـــراض معدي ـــالغ فـــي نفـــس اليـــوم عـــن أي حال ـــة و اإلب ـــد بتعليمـــات إدارة الصحـــة العامـــة فـــي الشـــؤون الصحي التعهـــد بالتقي
ـــى المستشـــفيات المخصصـــة لهـــذه الحـــاالت. ـــة إل الحال

التعهـــد بعـــدم االحتفـــاظ بجثـــث المتوفيـــن داخـــل مقـــر البعثـــة الطبيـــة ويتـــم نقلهـــا إلـــى المستشـــفيات المتخصصـــة بذلـــك مـــع إرفـــاق التقريـــر . 19
الطبـــي وتبليـــغ الوفـــاة.
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ــا . 20 ــبة للحـــاالت التـــي يســـمح لهـ ــروج بالنسـ ــة الخـ ــام بجـــوالت ميدانيـــة يوميـــة علـــى المستشـــفيات الحكوميـــة لتســـهيل عمليـ ــد بالقيـ التعهـ
بالخـــروج وتصعيـــد المرضـــى الذيـــن تســـمح حاالتهـــم لتأديـــة فريضـــة الحـــج تحـــت عنايتهـــم الخاصـــة وكذلـــك تســـهيل مغـــادرة مرضاهـــم مـــن 

الحجـــاج بعـــد انتهـــاء موســـم الحـــج.

التعهد بتزويد إدارة تنمية االستثمار الصحي بالمنطقة باإلحصائيات اليومية لعدد المراجعين.. 21

التعهد بإخالء المقر من االدوية والمعدات بعد انتهاء موسم الحج.. 22

التعهد بإبالغ إدارة تنمية االستثمار الصحي بالمنطقة قبل المغادرة بثالثة أيام.. 23
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الفصل الثالث: المتطلبات و االشتراطات الخاصة بإصدار تصاريح أعضاء بعثات الحج الطبية:

ارفاق صورة من جواز السفر ألعضاء البعثة .. 1

ارفاق صورة من المؤهالت العلمية والخبرات الطبية مصادق عليها من سفارات المملكة ومترجمة باللغة العربية واالنجليزية .. 2

يجـــب علـــى كل بعثـــة حـــج طبيـــة تســـجيل وتوثيـــق مؤهـــالت الممارســـين الصحييـــن لـــدى الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة قبـــل التقـــدم . 3
للتصريـــح بثالثـــة أشـــهر علـــى األقـــل وارفـــاق مايثبـــت ذلـــك عـــن طريـــق الرابـــط االلكترونـــي :

https://www.scfhs.org.sa/Registration/Certificates/Pages/Default.aspx

آليه تصريح البعثات الطبية:  	 

بعد استكمال المتطلبات واالشتراطات أعاله تقوم إدارة تنمية االستثمار الصحي بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يلي:  

استقبال طلبات البعثات الطبية عن طريق النظام االلكتروني. . 1

تحديد موعد للكشف على مقر البعثة الطبية. . 2

ـــل . 3 ـــًا مـــن قب ـــح الكتروني ـــم اصـــدار التصاري ـــى الطلـــب ويت ـــة تقـــوم اإلدارة بالموافقـــة عل ـــات الطبي ـــى البعث ـــة الكشـــف عل فـــي حـــال موافقـــة لجن
ـــة.  ـــة الطبي البعث

يتم إعادة الكشف على البعثات الطبية التي لم تستوفي االشتراطات المطلوبة قبل بداية موسم الحج. . 4

في حال طلب البعثة الطبية زيادة عدد العيادات يتم الوقوف عليها للتأكد من جاهزية العيادة. . 5

يتم اعتماد جميع التصاريح وبطاقات الدخول الخاصة بالمستشفيات من قبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أو من يفوضه.. 6
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أحكام عامة:
ال يجوز للبعثة الحج الطبية ممارسة النشاط الطبي اال بعد الحصول على التصريح بالعمل من قبل إدارة تنمية االستثمار الصحي بالمنطقة. . 1

يجب على كل بعثة طبية استحداث ملف خاص لكل مريض. . 2

يجب على كل بعثة طبية استحداث نظام للسجالت الطبية على النحو التالي:. 3

أ- ســـجل قيـــد المرضـــى يحـــوي مايلـــي: الســـم الثالثـــي للمريـــض – العمـــر – الرقـــم التسلســـلي – تاريـــخ ووقـــت الدخـــول – الجنـــس –الجنســـية – رقـــم 
الجـــواز – محـــل اإلقامـــة – اســـم شـــركة الطوافـــة التابعـــة لهـــا الحـــاج – عنـــوان المريـــض فـــي موطنـــه األصلـــي – التشـــخيص – العـــالج – النتيجـــة (.

ب-  سجل لقيد نتائج المختبر والشعة .

ج- سجل لقيد حالت الوفاة متضمنا نفس البيانات في )أ( مضافا فيها سبب الوفاة.

يجب على كل بعثة طبية تزويد إدارة الصحة العامة بالمنطقة بما يلي: . 4

أ- البيان اليومي باألمراض السارية. 

ب- تقرير وبائي عن المرض الساري في حال ظهور أي حالة إيجابية. 

ج- تقرير عن الحالت المحولة. 

د- اإلحصاء اليومي لمراجعي العيادات الخارجية متضمنًا الجنس والجنسية.

هـ- يمنع اإلعالن أو الدعاية أو رفع شعارات تدل على وجود بعثة طبية داخل المقر. 



38مسودةكتيبالتعليماتالمنظمةلشؤونالحجعام1443هـ

و- يمنـــع صـــرف األدويـــة المخـــدرة والخاضعـــة للرقابـــة ال بكميـــات مقننـــة ولمـــن تســـتدعي حالتـــه الصحيـــة الحاجـــة لهـــا، كمـــا يجـــب تزويـــد إدارات 
تنميـــة الســـتثمار الصحـــي بالمنطقـــة بمـــدورات الصـــرف اليومـــي لهـــذه الدويـــة مصحوبـــة بالوصفـــات الطبيـــة. 

ح- مدة تصريح البعثة الطبية موسم واحد فقط. 

ط- اللتزام بنظام مكافحة العدوى والتعقيم الخاص بوزارة الصحة. 

ي- اللتزام بنظام مزاولة المهن الصحية ولئحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/59( وتاريخ 4 / 11 / 1436هـ. 

ك- في حال عدم التزام البعثات الطبية لالشتراطات والتعليمات يتم الرفع لوزارة الحج والعمرة لتخاذ اإلجراءات المناسبة.

أ. التجهيزات األساسية للعيادة الطبية:   	 

أال تقل مساحة العيادة عن 12 مترًا مربعًا. . 1

سماعة طبيب. . 2

جهاز قياس ضغط الدم. . 3

موازين للحرارة للفم والشرج. . 4

ميزان للوزن مع مقاس للطول. . 5

مطرقة لألعصاب. . 6

نموذج تجهيز العيادة الطبية غرفة الضماد وغرفة اإلسعاف:
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مجموعة ) علب( فحص األذن واألنف والحنجرة والعين. . 1

خافض لسان ذات االستعمال لمرة واحدة فقط. . 2

سرينجات بالستيك مع ابر معقمة تستعمل لمرة واحدة. . 3

جهاز إعطاء أوكسجين طبي: بما في ذلك أسطوانة االوكسجين وصمامات وكمامات تنفس يدوي وجهاز شفط. . 4

جهاز تعقيم ) أوتكالف(. . 5

مصباح ضوئي لقراءة صور االشعاعية. . 6

اضاءة متحركة مركزة. . 7

قفازات بالستيك مطاطة. . 8

طاولة لألدوات ) ترولي متحرك(. . 9

دوالب للمحاليل و األدوية االسعافية ) كورتيزون حقن- أدرينالين – انتي هستامين – أتروبين(. . 10

حامل محاليل. . 11

مكتب وعدد كافي من الكراسي ودواليب للعينات والملفات والبطاقات. . 12

سرير متحرك من الراس مع عدد كافي من الشراشف والمخاد الطبية وبرفان ) حاجز( + عالق مالبس. . 13
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ب. التجهيزات األساسية لغرف الضماد: 	 

طاولة ضماد .. 1

ستائر  مناسبة للنوافذ .. 2

جهاز تعقيم ) اوتوكالف (.. 3

ابر معقمة وتستعمل لمرة واحدة فقط .. 4

حوض غسيل به ماء جاري .. 5

تورنيكية ) ضاغط شرايين ( .. 6

إضاءة مركزة متحركة.. 7

قفازات بالستيك .. 8

ساتر أو حاجز برفان.. 9

تروللي غيارات .. 10

معلقة كحت جروح .. 11

علبة تعقيم عدد )2( .. 12

جفت شرياني عدد )2( .. 13

جفت غيار جروح عدد )2( .. 14

مقص جراحي عدد )2( .. 15
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محاليل مطهرة مختلفة .. 16

ماسك ابر عدد )2(.. 17

حامل أطباق محاليل مطهرة .. 18

مقص غيارات .. 19

أربطة شاش مختلفة.. 20

ابر جراحية مختلفة المقاسات مع الخيوط الالزمة .. 21

مشمع الصق للجروح .. 22

جفن مناولة االت.. 23

مخدر موضعي .. 24

حوض كلوي.. 25

سلة نفايات للغيارات الملوثة.. 26

حوض لحفظ اآلالت.. 27

شاش  طبي .. 28

حامل محاليل .. 29
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ملحق )1(:  

:)Cvdpv1( جدول1: الدول التي يسرى فيها فيروس شلل األطفال البري أو فيروس األطفال المشتق من اللقاح الفموي

cVPV1 WP1

مدغشقر أفغانستان

اليمن ماالوي

باكستان
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cVDPV2 جـــدول2: الـــدول التـــي يســـري فيهـــا فيـــروس شـــلل األطفـــال المشـــتق مـــن اللقـــاح الفمـــوي

تقريـــر االجتمـــاع الحـــادي والثالثيـــن للجنـــة طـــوارئ اللوائـــح الصحيـــة الدوليـــة لفيـــروس شـــلل األطفـــال المنعقـــد فـــي 28 فبرايـــر 2022م 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة.

المصـدر:

باكستان إثيوبيا أفغانستان

السنغال غامبيا بنين

سيراليون غينيا بوركينا فاسو

الصومال غينيا بيساو الكاميرون

جنوب السودان إيران جمهورية أفريقيا الوسطى

طاجيكستان ليبيريا تشاد

أوغندا موريتانيا الكونغو

أوكرانيا موزمبيق الكونغو الديمقراطية

اليمن النيجر جيبوتي

نيجيريا مصر

cVDPV2
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ملحق )2(:  

الدول والمناطق التي تسري فيها الحمى الصفراء حسب دليل منظمة الصحة العالمية للسفر الدولي

جيانا األرجنتين النيجر أنجوال

بنما فنزويال نيجيريا بنين

براغواي بوليفيا السنغال بوركينا فاسو

بيرو البرازيل سيراليون بورندي

سورينام كولمبيا موريتانيا الكاميرون

ترينيداد وتوباغو اكوادور جمهورية جنوب السودان جمهورية أفريقيا الوسطى

توجو جينيا الفرنسية تشاد

أوغندا الكنغو

الجابون ساحل العاج

جامبيا  جمهورية الكنغو الديمقراطية

غانا  غينيا االستوائية

اثيوبيا غينيا بيساو

كينيا غينيا

مالي ليبيريا

السودان

األمريكيتينأفريقيا
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ملحق )3(:  

الـــدول التـــي تحـــدث فيهـــا فاشـــايات البكتريـــا المســـببة للحمـــى المخيـــة النيســـيرية والـــدول المعرضـــة لحـــدوث فاشـــيات بالبكتريـــا 
النيســـيرية ) الصحـــة والســـفر الدولـــي، منظمـــة الصحـــة العالميـــة 2015( 

نيجيريا إثيوبيا بنين

جنوب السودان جامبيا بوركينا فاسو

رواندا غانا بروندي

السنغال غينيا الكاميرون

السودان غينيا بيساو أفريقيا الوسطى

تنزانيا كينيا تشاد

توغو مالي ساحل العاج

اوغندا موريتانيا كنغو الديمقراطية

النيجر اريتيريا

 أفريقيا
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ملحق )4(:  

الدول المتأثرة بفيروس زيكا أو حمى الضنك 

األمريكتين

نيكاراغوا بروتوريكو انغويال

مونتسيرات سانت بارتيليمي انتيغوا وباربودا

سانت كيتس ونيفيس سانت فينست االرجتين

سينت مارتين سانت لوسيا اروبا

سورينام سانت مارتن الباهاما

ترينداد وتوباغو دومينيكا بريادوس

تركس وكايكاوس الدومنيكان بليز

جزر فيرجن االكوادور بوليفا
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األمريكتين

فنزويال السلفادور بونير

المكسيك غيانا الفرنسية  سينت أو ستاتيسوس وسابا

بيرو البرازيل غرينادا

جزر كايمان جوادلوبي  جزر العذراء البريطانية

غيانا كولومبيا غواتيماال

كوبا هايتي كوستاريكا

جزيرة دي باسكوا كوراساو هندوراس

باراغوي جامايكا بنما

مارتينينك
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آسيا

أفريقيا

الهند فيتنام فيجي بنجالديش

الوس اندونيسيا بابوا غينيا بولينيزيا

ساموا جزر مارشال جزر المالديف الفلبين

تايالند سنغافورة ماليزيا ميانمار

كاليدونيا جزر سليمان كمبوديا واليات مكرونينزيا المتحدة

فانواتو باالو جزر كوك تونغا

الغابون بوركينا فاسو اثيوبيا أنغوال

نيجيريا كابوفيردي غينيا بيساو بورندي

أوغندا افريقيا الوسطى السنغال الكاميرون

كوت ديفوار
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خامسًا: 

التعليمات الخاصة بمراحل التفويج للحجاج 
منذ قدومهم حتى مغادرتهم لألراضي 

المقدسة لموسم الحج.
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يتـــم قـــدوم الحجـــاج إلـــى المملكـــة عبـــر المنافـــذ )الجويـــة والبحريـــة والبريـــة( والتنقـــل بيـــن مـــدن الحـــج مـــن خـــالل آليـــة عمـــل تحافـــظ علـــى 
توازنهـــا خـــالل فتـــرة القـــدوم والتـــي تبـــدأ مـــن يـــوم )1( مـــن شـــهر ذي القعـــدة حتـــى يـــوم )4( مـــن شـــهر ذي الحجـــة مـــن كل عـــام.

 تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على أن تكون المساكن جاهزة الستقبالهم.

ــارة  ــتثناء لوكالـــة الزيـ تفويـــج الحجـــاج مـــن المدينـــة المنـــورة إلـــى مكـــة المكرمـــة وتبـــدأ مـــن 11/01 حتـــى 12/5ويمكـــن تقديـــم طلـــب االسـ

ــة لذلـــك.  ــورة وفـــق الضوابـــط المخصصـ ــة المنـ بالمدينـ

مرحلة التفويج األولى

مرحلة التفويج الثانية

مرحلة التفويج الثالثة

الفصل األول: مراحل التفويج:
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تصعيد الحجاج إلى مشعر منى )يوم التروية( وتبدأ من 12/7 إلى 12/8. 

تفويج الحجاج لمرحلتي التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى مشعر عرفة. 

تفويج الحجاج لمرحلة اإلفاضة من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة.

مرحلة التفويج الرابعة

مرحلة التفويج الخامسة

مرحلة التفويج السادسة
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 نفرة الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى.

تفويج الحجاج لرمي الجمار وتبدأ هذه المرحلة من صباح يوم 12/10 إلى مساء يوم 12/13.

تفويج الحجاج من المخيمات إلى مسالخ ذبح األضاحي بمشعر منى.

 مرحلة التفويج السابعة

 مرحلة التفويج الثامنة

 مرحلة التفويج التاسعة
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تفويـــج الحجـــاج مـــن المشـــاعر المقدســـة إلـــى الحـــرم المكـــي الشـــريف بعـــد رمـــي الجمـــار فـــي اليـــوم العاشـــر وأيـــام التشـــريق وخاصـــة يـــوم 
الثانـــي عشـــر مـــن ذي الحجـــة. 

تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد انتهاء موسم الحج من مساء يوم 12/12 حتى 15/ محرم.

تفويـــج المغـــادرة النهائيـــة عبـــر مطـــار الملـــك عبدالعزيـــز الدولـــي بجـــدة ومطـــار األميـــر محمـــد بـــن عبدالعزيـــز الدولـــي بالمدينـــة المنـــورة والمنافـــذ 

البريـــة والبحريـــة ســـواء المغادريـــن مـــن مكـــة المكرمـــة أو المدينـــة المنـــورة.

 مرحلة التفويج العاشرة

 مرحلة التفويج الحادية عشرة

 مرحلة التفويج الثانية عشرة
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الفصل الثاني: متطلبات مراحل التفويج:

. إعـــداد بيـــان مراحـــل التفويـــج االثنتـــي عشـــرة مرحلـــة للمكاتـــب وآليـــة تنفيـــذ كل مرحلـــة ومـــا يجـــب علـــى المكتـــب والحجـــاج القيـــام بـــه فـــي . 1
كافـــة تلـــك المراحـــل، علـــى أن يتـــم تقديـــم خطـــة تفويـــج متكاملـــة إلـــى وزارة الحـــج والعمـــرة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية توضـــح آليـــة توزيـــع 

الحجـــاج المتفـــق علـــى قدومهـــم علـــى مراحـــل التفويـــج االثنتـــي عشـــرة خـــالل مـــدة أقصاهـــا 15/ شـــوال.

تعيين العدد الكافي من مرشدي التفويج بالتنسيق مع شركات الطوافة ووزارة الحج والعمرة. . 2

تقييـــم دور مســـؤولي التفويـــج فـــي مكاتـــب شـــؤون الحـــج ورفـــع ذلـــك للجهـــات المختصـــة مـــع أهميـــة التـــزام المكاتـــب باعتمـــاد برامـــج التفويـــج . 3
المقدمـــة لهـــا مـــن شـــركات الطوافـــة. 

تعد المخالفات لبرامج التفويج من المخالفات التي تضع المكتب تحت المساءلة القانونية والشرعية. . 4

5. تقديـــم اســـتبانة توضـــح األوقـــات التـــي يراهـــا المكتـــب مناســـبة ألداء حجاجـــه لمناســـك رمـــي الجمـــار وشـــعيرة الطـــواف فـــي نهايـــة أداء . 5
مناســـك الحـــج، علـــى أن يتـــم تقديـــم هـــذه المعلومـــات فـــي موعـــد أقصـــاه 15 شـــوال.

يتـــم التفويـــج بنـــاًء علـــى الجـــداول الصـــادرة مـــن وزارة الحـــج والعمـــرة المنظمـــة ألوقـــات وســـاعات التفويـــج لمنشـــأة الجمـــرات ومحطـــات . 6
القطـــار، وفًقـــا لمـــا ســـيصدر ضمـــن حـــزم الخدمـــات عبـــر النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لحجـــاج الخـــارج. 

رفـــع مســـتوى التنســـيق بيـــن منظمـــي مكاتـــب شـــؤون الحـــج وشـــركات الطوافـــة، بتعييـــن أحـــد أعضـــاء مكتـــب شـــؤون الحجـــاج ليكـــون مســـؤواًل . 7
متفرًغـــا مـــع وزارة الحـــج والعمـــرة وشـــركة الطوافـــة المعنيـــة عـــن برنامـــج تفويـــج حجاجهـــا لرمـــي الجمـــرات، وأن يعيـــن عـــدد مناســـب مـــن 
الموظفيـــن لمســـاعدته فـــي تنفيـــذ المهـــام المطلوبـــة وإشـــعار شـــركة الطوافـــة المعنيـــة بأســـماء هـــؤالء المســـؤولين خـــالل شـــهر واحـــد مـــن 

تاريـــخ توقيـــع محضـــر االتفاقيـــة الخـــاص بترتيـــب شـــؤون حجاجهـــم. 

يجـــب العمـــل بجميـــع التعليمـــات واإلرشـــادات المتصلـــة ببرنامـــج تفويـــج الحجـــاج لرمـــي الجمـــرات مثـــل: عـــدم اصطحـــاب األطفـــال، وعـــدم حمـــل . 8
األمتعـــة أو اســـتخدام الكراســـي المتحركـــة أثنـــاء التوجـــه للجمـــرات.
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الفصل الثالث: تعليمات عامة للتفويج:

إشـــعار الحجـــاج بضـــرورة االلتـــزام والتقيـــد بالفتـــرات الزمنيـــة المحـــددة لخروجهـــم لرمـــي الجمـــرات ضمـــن برنامـــج التفويـــج؛ ويمنـــع منعـــًا باتـــًا . 1
خـــروج الحجـــاج لرمـــي الجمـــرات خـــالل الفتـــرات المحظـــورة. 

أهميـــة الـــدور المنـــاط بمنظمـــي مكاتـــب شـــؤون الحـــج والمرشـــدين الدينييـــن فـــي زيـــادة الوعـــي لـــدى الحـــاج لاللتـــزام بالتنظيمـــات والتعليمـــات . 2
المقدمـــة لهـــم. 

يجـــب علـــى مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج التنبيـــه علـــى حجاجهـــم بتجنـــب أماكـــن االزدحـــام والتجمعـــات التـــي قـــد تـــؤدي الـــى إيقـــاف حركـــة المشـــاة . 3
وارتـــداد حركـــة الحشـــود. 

تفعيـــل دور المرشـــدين الدينييـــن المصاحبيـــن للحجـــاج قبيـــل بـــدء توجيـــه الحجـــاج إلـــى األراضـــي المقدســـة، مـــع التأكيـــد بأهميـــة برنامـــج تفويـــج . 4
الحجـــاج لرمـــي الجمـــرات وفـــق المواعيـــد المحـــددة لخروجهـــم للرمـــي .

ضرورة االلتزام ببقاء نسبة )50 %( من الحجاج في المخيمات لليوم الثالث عشر وتوعية الحجاج بذلك. . 5

أهمية توعية الحجاج باألخذ بالرخص الشرعية فيما يخص التوكيل لكبار السن والعجزة والنساء.. 6
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سادسًا: 

التعليمات المنظمة لقدوم الحجاج عن طريق 
)الشركات والوكاالت السياحية( وحمالت الحج 
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اعتمـــاد حصـــة الحجـــاج المقـــررة لـــكل دولـــة ، المعتمـــد تنظيـــم قدومهـــم عبـــر منظمـــي قـــدوم الحجـــاج )الشـــركات والـــوكاالت الســـياحية، . 1
الجمعيـــات، الحمـــالت( والمنصـــوص عليهـــا فـــي محضـــر االتفاقيـــة المبرمـــة بيـــن وزارة الحـــج والعمـــرة والمســـؤولين عـــن شـــؤون الحـــج فـــي 
الدولـــة المعنيـــة، وعـــدم تجاوزهـــا، وفـــي حـــال الحاجـــة لتعديـــل توزيـــع حصـــة الحجـــاج وفقـــًا لتنظيـــم قدومهـــم، فـــإن األمـــر يلـــزم مخاطبـــة وزارة 

الحـــج والعمـــرة بالتعديـــل المطلـــوب التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة بشـــأنه.

التنســـيق المبكـــر مـــع شـــركة الطوافـــة لتنفيـــذ مـــا يخـــص تطبيـــق النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لحجـــاج الخـــارج ليكـــون الطريقـــة األساســـية . 2
الســـتقبال طلبـــات تأشـــيرات الحـــج وفقـــًا لحـــزم الخدمـــات واإلجـــراءات النظاميـــة لقـــدوم الحجـــاج عبـــر بوابـــة الحـــج اإللكترونيـــة.

ـــذي يخـــول . 3 ـــي واســـم المســـتخدم والرقـــم الســـري ال ـــط الموقـــع اإللكترون ـــى راب ـــة للحصـــول عل التنســـيق المبكـــر مـــع شـــركة الطوافـــة المعني
ـــه للعمـــل فـــي موســـم الحـــج. ـــن ل ـــوكاالت الســـياحية( التابعي مكتـــب شـــؤون الحجـــاج تســـجيل منظمـــي قـــدوم الحجـــاج )الشـــركات وال

تسجيل الشركات والوكاالت السياحية وفقًا للمعايير التالية :. 4

أ- يكون الحد األدنى من أعداد الحجاج المخصصة لكل منظم )50( حاجا، ولن ُيقبل تسجيل المنظمين الذين تقل أعدادهم عن هذا العدد.

ب- العتمـــاد علـــى تســـجيل منظمـــي قـــدوم الحجـــاج التابعيـــن لنفـــس الدولـــة برقـــم المنظـــم المعطـــى ســـلفًا لهـــم فـــي األعـــوام الماضيـــة 
والمكـــون مـــن )4( خانـــات. 

ج- عـــدم تســـجيل أي منظـــم قـــدوم حجـــاج أو مـــن يمثلـــه لديـــه عقوبـــات ســـابقة باإليقـــاف الدائـــم أو المؤقـــت تمنعهـــم مـــن ممارســـة أعمـــال 
تنظيـــم قـــدوم الحجـــاج مـــن خـــارج المملكـــة. 

الفصل األول: التزامات مكاتب شؤون الحجاج:
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د- ُيســـمح بتســـجيل منظميـــن جـــدد بشـــرط أن ل تعـــود ملكيتهـــا أو تمثيلهـــا مـــن قبـــل أشـــخاص ســـبق منعهـــم فـــي األعـــوام الماضيـــة مـــن ممارســـة 
تنظيـــم قـــدوم الحجـــاج، ويكـــون ذلـــك تحـــت مســـؤولية مكتـــب شـــؤون الحـــج . 

هــــ- يمكـــن إجـــراء طلبـــات التعديـــل فـــي حصـــة المنظميـــن المعتمـــدة ) زيـــادة أو نقصـــان حصـــة الحجـــاج( أو تعديـــل البيانـــات غيـــر األساســـية للمنظميـــن، 
بشـــرط أن يكـــون ذلـــك قبـــل إصـــدار بطاقـــة المنظـــم مـــن قبـــل الشـــركة أو تســـجيل الطلـــب وفـــي إطـــار المحـــددات أعـــاله.

ــاج . 5 ــع الحجـ ــة مـ ــد خدمـ ــرام عقـ ــزام بإبـ ــم لاللتـ ــم ومتابعتهـ ــن لديهـ ــن المعتمديـ ــة المنظميـ ــى كافـ ــد علـ ــج بالتأكيـ ــؤون الحـ ــب شـ ــوم مكتـ يقـ
المســـجلين لديهـــم بمـــا يضمـــن تنفيـــذ كافـــة االلتزامـــات والحقـــوق للحجـــاج والمنظميـــن باعتبارهـــم طرفـــي العالقـــة وتوضـــح الحقـــوق 
والواجبـــات ومحتـــوى الخدمـــة المقدمـــة ومســـتواها ، وتســـلم نســـخة منـــه لشـــركة الطوافـــة. المعنيـــة بذلـــك ، وذلـــك طبقـــًا لمـــا جـــاء فـــي 

ــة. ــة المكرمـ ــة بمكـ ــة للطوافـ ــركات األهليـ ــارج، وكذلـــك الشـ ــة الســـعودية فـــي الخـ ــة العربيـ ــات المملكـ ــة لممثليـ ــة المبلغـ الصيغـ

تكـــون جميـــع تعاقداتهـــم الخاصـــة بالخدمـــات لحجاجهـــم عبـــر النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لحجـــاج الخـــارج بحيـــث تكـــون لـــكل حـــاج حزمـــة خدمـــات . 6
تشـــمل اإلســـكان والنقـــل واإلعاشـــة )فـــي مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة والمشـــاعر المقدســـة )تضمـــن حقـــوق كل حـــاج بشـــفافية ويضـــاف 
إليهـــا جميـــع الخدمـــات اإلضافيـــة التـــي يتـــم االتفـــاق عليهـــا مـــع الشـــركات األهليـــة ألربـــاب الطوائـــف، و شـــركة النقابـــة العامـــة للســـيارات، 

وجميـــع مقدمـــي الخدمـــات للحجـــاج وبمـــا يتوافـــق مـــع مـــا ورد فـــي مـــواد محضـــر االتفاقيـــة وهـــذه التعليمـــات.

عـــدم تســـجيل أيـــًا مـــن المنظميـــن الذيـــن ســـجلت عليهـــم مخالفـــات مـــن قبـــل وزارة الحـــج والعمـــرة إلـــى حيـــن االنتهـــاء مـــن إجـــراءات دراســـة . 7
تلـــك المخالفـــات وفـــق مـــا يـــرد مـــن المنظميـــن المعنييـــن مـــن إيضاحـــات ودفوعـــات، ومـــن ثـــم تقـــوم وزارة الحـــج والعمـــرة بتحديـــد العقوبـــات 

المناســـبة لـــكل حالـــة وســـيتم إشـــعار مكتـــب شـــؤون الحجـــاج بمـــا يتقـــرر بشـــأنهم .

ــيرات الحـــج )ســـكن . 8 ــرام العقـــود النظاميـــة المطلوبـــة للحصـــول علـــى تأشـ علـــى مكتـــب شـــؤون الحـــج متابعـــة المنظميـــن التابعيـــن لـــه إلبـ
ــة(.  ــد اإلعاشـ ــد، عقـ ــركة الـــوكالء الموحـ ــد شـ ــة، عقـ ــركة الطوافـ ــة بشـ ــد الخدمـ ــورة، عقـ ــة المنـ ــة والمدينـ ــة المكرمـ ــاج بمكـ الحجـ
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أن يكون للشركة الواحدة مندوب واحد معتمد إلنهاء اإلجراءات لدى الشركة.. 9

التقيـــد بالمـــدة المحـــددة لإلقامـــة فـــي المملكـــة وفـــق التأشـــيرة الممنوحـــة لهـــم، ومغادرتهـــم مباشـــرة بعـــد انتهـــاء إجراءاتهـــم الخاصـــة . 10
بتنظيـــم قـــدوم الحجـــاج، وعـــدم المطالبـــة بتمديـــد فتـــرة التأشـــيرة.

يتـــم تزويـــد شـــركة الطوافـــة المعنيـــة والشـــركة األهليـــة لـــألدالء بعقـــود الخدمـــة المبرمـــة مـــع الحجـــاج آليـــًا و إاّل ســـيتم اعتبـــار أن شـــكوى . 11
الحجـــاج ومطالبتهـــم بمســـتوى معيـــن مـــن الســـكن والنقـــل واإلعاشـــة فـــي صالـــح الحجـــاج طالمـــا لـــم يقـــدم مـــن المنظميـــن خـــالف ذلـــك .

يتـــم اإلبـــالغ بااللتزامـــات الخاصـــة بالشـــركات والـــوكاالت الســـياحية مـــن هـــذه التعليمـــات وكذلـــك المواعيـــد المحـــددة لتطبيـــق تنظيـــم قـــدوم . 12
الحجـــاج عبـــر الشـــركات والـــوكاالت الســـياحية والموضحـــة فـــي )الجـــدول الزمنـــي( متابعـــة تنفيذهـــا قبـــل و أثنـــاء وصـــول مندوبـــي الشـــركات 

المعتمـــدة إلـــى المملكـــة الســـتكمال إجراءاتهـــا، ويكـــون مكتـــب شـــؤون الحجـــاج مســـؤول عـــن ذلـــك مســـؤولية كاملـــة .

يقوم مكتب شؤون الحجاج بالتأكيد على كافة المنظمين المعتمدين التابعين له بعدم المغادرة حتى مغادرة كامل عدد حجاجهم.. 13

يقـــوم مكتـــب شـــؤون الحجـــاج بالتأكيـــد علـــى كافـــة المنظميـــن المعتمديـــن التابعيـــن لـــه بضـــرورة إطـــالع الحجـــاج علـــى الخدمـــات التـــي ســـتقدم . 14
ــة( قبـــل وصولهـــم  ــاعر المقدسـ ــورة والمشـ ــة المنـ ــة والمدينـ ــة المكرمـ ــة( فـــي كل مـــن :)مكـ ــة مـــن )نقـــل، وإســـكان، وإعاشـ لهـــم بالمملكـ

للمملكـــة.
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الحصول على تأشيرة قدوم إلى المملكة من ممثلية المملكة التي تخدم بلد المنظم. . 1

القدوم إلى المملكة للتسجيل في شركة الطوافة األهلية المعنية وإكمال إجراءاته النظامية التعاقدية.. 2

تقديم المستندات التالية عند مراجعته لشركة الطوافة المعنية: . 3

أ- نســـخة مـــن التصريـــح الممنـــوح للشـــركة فـــي بلدهـــا لمزاولـــة نشـــاط خدمـــات الســـياحة والســـفر لألشـــخاص والمجموعـــات ســـاري المفعـــول 
ويوضـــح القـــدرة العدديـــة المصـــرح بخدمتهـــم ومعتمـــد وموثـــق مـــن الجهـــات المختصـــة بدولـــة المنظـــم ، )مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة(. 

ب- نسخة السجل التجاري الصادر في بلد الشركة أو الوكالة السياحية ساري المفعول )مع إحضار األصل للمطابقة(. 
تفويـــض رســـمي باســـم الشـــخص المفـــوض عـــن الشـــركة لمراجعـــة وزارة الحـــج والعمـــرة والجهـــات المعنيـــة لتســـجيل المنظـــم واســـتكمال 
اإلجـــراءات التعاقديـــة والنظاميـــة للحصـــول علـــى تأشـــيرات الحـــج لنفـــس العـــام مـــع مراعـــاة أنـــه فـــي حـــال كـــون مفـــوض الشـــركة الممنـــوح لـــه 
كـــرت المنظـــم )أنثـــى( فعليهـــا اللتـــزام بالـــزي الشـــرعي وفقـــًا ألنظمـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية طـــوال فتـــرة تواجدهـــا بهـــا وعنـــد مراجعـــة 

ــرة أو الجهـــات المعنيـــة األخـــرى.  وزارة الحـــج والعمـ

د- شهادة صحية معتمدة توضح قدرة مفوض الشركة الصحية على القيام بالعمل المطلوب تجاه الحجاج التابعين للشركة.

هــــ- تقديـــم كافـــة المســـتندات المطلوبـــة بعـــد اعتمادهـــا مـــن جهـــات الختصـــاص فـــي بلـــد المنظـــم والمصادقـــة عليهـــا مـــن  قبـــل ســـفارة أو 
ممثليـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي نفـــس البلـــد بحيـــث يكـــون تاريـــخ العتمـــاد والتصديـــق حديـــث ول يتجـــاوز )30( يومـــًا مـــن تاريـــخ مراجعـــة 

ـــم أوراقـــه.  المنظـــم لشـــركة الطوافـــة داخـــل المملكـــة لتقدي

يتـــم إســـكان الحجـــاج وفـــق عقـــود اإلســـكان الموثقـــة مـــن قبلهـــم ، وفـــي حـــال تغييـــر مســـاكن الحجـــاج ال بـــد أن يكـــون ذلـــك بموجـــب عقـــود . 4
موثقـــة وفـــي مبانـــي مســـتوفية لكامـــل االشـــتراطات والمتطلبـــات.

الفصـــل الثانـــي: تعليمـــات منظمـــي قـــدوم الحجـــاج عبر الشـــركات والـــوكاالت الســـياحية والجمعيات: 



مسودةكتيبالتعليماتالمنظمةلشؤونالحجعام1443هـ 61

يتـــم التعاقـــد مـــع شـــركات اإلعاشـــة المرخـــص لهـــا فـــي المملكـــة لتقديـــم خدمـــات التغذيـــة لحجـــاج الشـــركة بمكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة . 5
ــة  ــات التغذيـ ــدة لخدمـ ــد الموحـ ــة العقـ ــًا لصيغـ ــة ووفقـ ــات المختصـ ــن الجهـ ــدر مـ ــي تصـ ــة التـ ــر الصحيـ ــًا للمعاييـ ــة وفقـ ــاعر المقدسـ والمشـ

والخدمـــات المصاحبـــة لهـــا عبـــر النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لحجـــاج الخـــارج ، مـــع االلتـــزام بمـــا يلـــي : 

أ-  على المنظم التقيد بصيغ العقود الموحدة لخدمات تقديم التغذية والخدمات المصاحبة لها. 

ـــوزارة لنفـــس عـــدد الحجـــاج المتعاقـــد عليـــه  ـــرام أي عقـــود مزدوجـــة أو مختلفـــة عـــن مـــا تـــم اعتمـــاده أو تصديقـــه مـــن قبـــل ال ـــام بإب ب- عـــدم القي
مـــن قبلـــه.

ـــه مرحلـــة التنفيـــذ ويتحمـــل المنظـــم كافـــة مـــا يترتـــب علـــى  ـــه المنفـــردة بعـــد اســـتيفائه لمراحـــل التصديـــق أو دخول ج- عـــدم فســـخ أي عقـــد بإرادت
مخالفـــة ذلـــك مـــن مطالبـــات أو مســـاءلة.

د- تقدم خدمة التغذية من خالل الشركة األهلية للطوافة المعنية، وفق صيغة العقد الموحد لخدمات المصاحبة لخدمة التغذية.

هــــ- يتـــم بعـــث ملـــف متكامـــل لـــكل متعهـــد يشـــمل كامـــل نســـخ العقـــود المبرمـــة بيـــن المنظـــم ومتعهـــدي تقديـــم خدمـــات التغذيـــة للحجـــاج ، 
وكذلـــك كامـــل نســـخ العقـــود المبرمـــة بيـــن المنظـــم والشـــركة األهليـــة للطوافـــة المعنيـــة بتقديـــم الخدمـــة للحجـــاج التابعيـــن لـــه، لتنفيـــذ الخدمـــات 
المصاحبـــة لخدمـــات التغذيـــة للحجـــاج باإلضافـــة إلـــى كافـــة نســـخ المســـتندات والمســـوغات النظاميـــة للتعاقـــد وكافـــة مـــا يلحـــق بالعقـــد مـــن 

ـــة شـــهر شـــوال مـــن كل عـــام. ـــوزارة لدراســـتها والمصادقـــة عليهـــا بحـــد أقصـــى نهاي ـــات لل مســـتندات وبيان

يتم التأكيد على الحجاج المنضوين تحت تنظيمات الشركة أو الوكالة السياحية بما يلي: . 6

أ- يتم التفرغ التام ألداء مناسك الحج وعدم تجاوز الهدف الذي قدموا من أجله. 

ب- يتـــم اجتنـــاب جميـــع األعمـــال الدعائيـــة وطباعـــة أو توزيـــع المنشـــورات أو إقامـــة التجمعـــات ذات األهـــداف السياســـية وغيرهـــا التـــي تصـــرف 
ــا كانـــت  ــات واألعـــالم والكتـــب تحـــت أي مســـمى كان ومهمـ ــد النـــدوات والجتماعـ ــادة وأداء النســـك، كعقـ ــن العبـ ــرام عـ ــه الحـ ــاج بيـــت اللـ حجـ

األســـباب امتثـــاًل للتوجيـــه الحكيـــم فـــي القـــرآن الكريـــم ) َفـــال َرَفـــَث َوَل ُفســـوَق َوَل ِجـــَداَل ِفـــي اْلَحـــجِّ ( ســـورة البقـــرة اآليـــة )197(. 
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ج- عـــدم تســـييس موســـم الحـــج أو القيـــام بأعمـــال أو تصرفـــات تعكـــر األجـــواء الروحانيـــة لهـــذه الشـــعيرة الدينيـــة العظيمـــة، ألن هـــذه التصرفـــات 
ل تمـــت للديـــن بصلـــة، بـــل هـــي تســـيء للحجـــاج وتشـــتت أذهانهـــم عـــن أداء المناســـك والتفـــرغ للعبـــادة التـــي هـــي مـــن أخـــص شـــعائر الحـــج، وبـــأن 
حكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية إذ تعلـــن عـــن ذلـــك، فإنهـــا تـــود أن يكـــون معلومـــًا لـــدى الجميـــع بأنهـــا لـــن تتهـــاون أبـــدًا فـــي هـــذا الشـــأن، 
ـــى المســـاس بأمـــن وراحـــة و ســـالمة الحـــج  ـــع وإيقـــاف أي ســـلوك أو نشـــاط حركـــي يهـــدف إل ـــة لديهـــا تعليمـــات مشـــددة بمن وأن الجهـــات األمني

والحجـــاج، وســـيتم التعامـــل معـــه بشـــكل رادع.

عـــدم مزاولـــة نشـــاط المشـــاركة بالوقـــت )Time Share( أو التســـويق لـــه أو اكتســـاب أي حـــق بموجـــب عقـــود المشـــاركة بالوقـــت بغيـــر طريـــق . 7
الميـــراث علـــى الوحـــدات العقاريـــة الســـياحية الكائنـــة فـــي مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة.

إبـــرام المنظميـــن مـــن دول )أوروبـــا وغيرهـــا( لتعاقـــدات نقـــل الحجـــاج التابعيـــن لهـــم مـــع شـــركات الطيـــران المعتمـــدة مباشـــرة وبـــدون وســـيط . 8
ســـعودي. 

ضـــرورة مراجعـــة المفـــوض الرســـمي للمنظـــم إلبـــرام وإنهـــاء جميـــع التعاقـــدات الخاصـــة بـــه تحديـــدًا وعـــدم توكيـــل أو تفويـــض المواطنيـــن . 9
الســـعوديين أو المقيميـــن بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية بذلـــك. 

عدم تنظيم قدوم الحجاج من دولة أخرى بخالف الدولة التي تم منح تصريح الحج بها.. 10

يتـــم مرافقـــة ومتابعـــة الحجـــاج فـــي كافـــة مراحـــل الحـــج )عنـــد قدومهـــم ومغادرتهـــم بمنافـــذ المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ســـكنهم فـــي . 11
مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة والمشـــاعر المقدســـة، و أثنـــاء تنقالتهـــم، ومتابعـــة شـــؤون المرضـــى والمنوميـــن والمتوفيـــن( لتقديـــم 
ـــى دفعـــات فيجـــب أن يرافـــق كل  ـــى توعيتهـــم وفـــي حـــال قـــدوم الحجـــاج أو انتقالهـــم عل التســـهيالت والخدمـــات الالزمـــة لهـــم، والعمـــل عل
دفعـــة أو فـــوج منـــدوب مفـــوض مـــن المنظـــم يحمـــل بطاقـــة تعريفيـــة لتســـهيل إجـــراءات وخدمـــات الحجـــاج التابعيـــن للمنظـــم والتنســـيق مـــع 

ـــة. الجهـــات المعني

أن ال يكـــون مفـــوض المنظـــم ممثـــاًل ألكثـــر مـــن منظـــم واحـــد ، وال يســـمح للمنظـــم بتنظيـــم قـــدوم الحجـــاج إال عـــن طريـــق شـــركة واحـــدة، . 12
وفـــي حـــال مخالفـــة ذلـــك يتحمـــل المنظـــم اإلجـــراءات النظاميـــة التـــي تصـــدر مـــن وزارة الحـــج والعمـــرة.
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يتـــم تقديـــم جـــدول زمنـــي لبرنامـــج قـــدوم ومغـــادرة الحجـــاج إلـــى المملكـــة عبـــر شـــركة طيـــران معتمـــدة وبالتنســـيق مـــع الهيئـــة العامـــة . 13
ــي. ــران المدنـ للطيـ

عدم تنظيم قدوم أي حاج يحمل تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة العربية السعودية. . 14

لن يتم الحصول على تأشيرات للحجاج المسجلين لديه من خارج الدولة المصرح له بتنظيم قدوم الحجاج منها.. 15

يتـــم إبـــرام تعاقـــدات لســـكن الحجـــاج التابعيـــن لـــه فـــي مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، كمـــا يلـــزم إبـــرام تعاقـــدات مـــع شـــركة الطوافـــة . 16
األهليـــة لتقديـــم الخدمـــة للحجـــاج وترتيـــب إســـكانهم فـــي المشـــاعر المقدســـة , وذلـــك عبـــر اســـتخدام النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لحجـــاج الخـــارج.

يتـــم ســـداد أجـــور خدمـــات أربـــاب الطوائـــف وأجـــور النقـــل نيابـــة عـــن حجاجـــه عبـــر الدفـــع اإللكترونـــي لكامـــل أعـــداد الحجـــاج القادميـــن تحـــت . 17
تنظيماتـــه إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية وذلـــك حســـب اآلليـــة المعتمـــدة لذلـــك ، ويكـــون ســـداد تلـــك األجـــور شـــرطًا الســـتكمال إجـــراءات 

إصـــدار تأشـــيرات الحـــج.

يتـــم تحديـــد خدمـــات النقـــل لحجاجـــه علـــى حافـــالت شـــركة النقابـــة العامـــة للســـيارات ومســـاراتها المطلوبـــة عبـــر النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد . 18
لحجـــاج الخـــارج لكامـــل دورة الحـــج بيـــن مـــدن الحـــج والمشـــاعر المقدســـة بمـــا يحقـــق تطبيـــق حزمـــة كافـــة الخدمـــات - بمـــا فيهـــا خدمـــة نقـــل 

األمتعـــة الزائـــد - لـــكل حـــاج فعليـــًا وفقـــًا لمنفـــذ قدومـــه ومغادرتـــه ومواعيـــد عقـــد إســـكانه.

ـــورة علـــى . 19 ـــة المن ـــي بجـــدة والمواصليـــن ســـفرهم للمدين ـــز الدول ـــد قـــدوم الحجـــاج إلـــى مطـــار الملـــك عبدالعزي ـــد بمواعي يتـــم التنســـيق والتقي
ــل  ــتلزم عمـ ــدد فيسـ ــت المحـ ــاوز الوقـ ــد تجـ ــم بعـ ــال و صولهـ ــي حـ ــالع بوقـــت كاف ، وفـ ــد اإلقـ ــل مواعيـ ــور قبـ ــعودية بالحضـ ــوط السـ الخطـ

حجـــوزات جديـــدة لمواصلـــة ســـفرهم للمدينـــة المنـــورة.

ال يتم استئجار حافالت خاصة إال ضمن الباقات المسجلة في النظام االلكتروني الموحد لحجاج الخارج. . 20

ال يتـــم التأجيـــر أو التنـــازل علـــى المواقـــع التـــي تخصصهـــا شـــركة الطوافـــة لحجـــاج المنظـــم فـــي المشـــاعر المقدســـة ، وفـــي حـــال ثبـــوت ذلـــك . 21
فســـيتم إلغـــاء التصريـــح الممنـــوح للمنظـــم بشـــكل نهائـــي.
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يتـــم تنظيـــم العـــدد المعتمـــد لـــه مـــن الحجـــاج ، وفـــي حـــال القيـــام بخدمـــة عـــدد يتجـــاوز العـــدد المحـــدد فســـيتم منـــع المنظـــم مـــن العمـــل فـــي . 22
تنظيـــم قـــدوم الحجـــاج مـــن خـــارج المملكـــة العربيـــة الســـعودية بشـــكل نهائـــي بمواعيـــد قـــدوم ومغـــادرة الحجـــاج وفـــق فتـــرات الســـكن التـــي 

تـــم التعاقـــد عليهـــا لســـكن الحجـــاج فـــي مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة.

فـــي حـــال قـــدوم الحجـــاج ومغادرتهـــم جـــوًا ، فـــإن علـــى المنظـــم االلتـــزام بالـــوزن المســـموح بـــه وكذلـــك دفـــع رســـوم األمتعـــة الزائـــد إن وجـــد . 23
أثنـــاء المغـــادرة ويتـــم إرســـال العفـــش الزائـــد للحجـــاج علـــى طائـــرات الشـــحن علـــى نفقتهـــم الخاصـــة فـــي حـــال عـــدم قبـــول عفشـــهم الزائـــد علـــى 

شـــركات الطيـــران المقلـــة للحجـــاج, وذلـــك عـــن طريـــق االشـــتراك فـــي خدمـــة )الشـــاحن المعتمـــد(.

يتـــم إبـــرام عقـــد مـــع الحجـــاج يوضـــح فيـــه بـــأن تأشـــيرة الحـــج تمنـــح مـــن ســـفارة أو ممثليـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي بلـــد المنظـــم . 24
والحجـــاج ويحـــدد فيـــه كافـــة االلتزامـــات بيـــن الطرفيـــن ومســـتويات الخدمـــة المتفـــق عليهـــا ونوعيـــة الســـكن وقربـــه وبعـــده مـــن المســـجد 
الحـــرام فـــي مكـــة المكرمـــة ... إلـــخ، وســـتطلب وزارة الحـــج والعمـــرة نســـخة مـــن تلـــك العقـــود فـــي حـــال حصـــول اختـــالف بيـــن الحـــاج والمنظـــم، 
ـــوزارة بهـــذا  ـــرد لل ـــي ت ـــة بحقـــه، واألخـــذ بشـــكاوى الحجـــاج الت ـــل المنظـــم فســـيتم اتخـــاذ اإلجـــراءات النظامي وفـــي حـــال عـــدم تقديمـــه مـــن قب

الخصـــوص.

لن يتم قبول تسجيل أو اعتماد ملفات أي شركة أو وكالة سياحية بدون استكمال ما تمت اإلشارة إليه أعاله.. 25
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سابعًا: 

التعليمات التوعوية العامة للحجاج فيما 
يتعلق بالنواحي النسكية – والبيئية – واألمنية 

والسلوكيات العامة  لموسم الحج



66مسودةكتيبالتعليماتالمنظمةلشؤونالحجعام1443هـ

العمـــل ببرامـــج التفويـــج فـــي جميـــع مراحلـــه وفقـــًا للخطـــة والبرنامـــج الزمنـــي المعتمـــد لذلـــك وااللتـــزام بالجـــداول الزمنيـــة المحـــددة لخـــروج . 1

الحجـــاج مـــن مخيماتهـــم إلـــى جســـر الجمـــرات، وعـــدم الســـماح لهـــم بالتوجـــه إلـــى منشـــآت الجمـــرات فـــي غيـــر أوقـــات الجدولـــة المحـــددة.

التقيـــد وااللتـــزام بأنظمـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية فيمـــا يتعلـــق ببرامـــج األمـــن والســـالمة فيمـــا يخـــص حركـــة الحجـــاج فـــي المشـــاعر . 2

المقدســـة مـــن خـــالل المســـارات والطـــرق المخصصـــة لذلـــك، ووفقـــًا للبرامـــج والخطـــط التـــي أعدتهـــا الجهـــات األمنيـــة ذات العالقـــة.  

أهميـــة توعيـــة الحجـــاج ببرامـــج التوعيـــة الدينيـــة والتعريـــف بالمشـــاعر المقدســـة والبرامـــج الوقائيـــة )وســـائل الســـالمة، والمخاطـــر المحتملـــة . 3

فـــي الحـــج، وكيفيـــة التعامـــل معهـــا وتقليـــل آثارهـــا( عبـــر الهاتـــف المحمـــول ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، واالســـتفادة مـــن التعليمـــات 

التوعويـــة عبـــر اللوحـــات اإللكترونيـــة ، ووســـائل النقـــل للحـــاج وأماكـــن أداء النســـك وســـكن الحـــاج فـــي مكـــة المكرمـــة أو المدينـــة المنـــورة أو 

المشـــاعر المقدســـة .

يتـــم تعييـــن أحـــد أعضـــاء المكتـــب المتخصصيـــن فـــي البرامـــج التوعويـــة, للتنســـيق المبكـــر مـــع المســـؤولين بـــوزارة الحـــج والعمـــرة و الشـــركات . 4

األهليـــة للطوافـــة بمكـــة المكرمـــة والشـــركة األهليـــة لـــألدالء بالمدينـــة المنـــورة قبـــل قـــدوم الحجـــاج مـــن أجـــل المتابعـــة والمشـــاركة فـــي 

ــي  ــة فـ ــج التوعويـ ــى البرامـ ــم علـ ــل اطالعهـ ــن أجـ ــاج, مـ ــؤون الحجـ ــب شـ ــع مكاتـ ــرة لجميـ ــج والعمـ ــا وزارة الحـ ــي تعقدهـ ــة التـ دورات التوعيـ

مختلـــف أمـــور الحـــج ولتبصيـــر حجاجهـــم بالطريـــق المثلـــى ألداء  مناســـك الحـــج . 

يتم ارتداء أسورة المعصم التعريفية)أو البطاقة الشخصية( التي تسلم لكل حاج وتوضح بياناته والمعلومات الصحية الالزمة. . 5

يتـــم وضـــع بطاقـــة بيانـــات تعريفيـــة واضحـــة علـــى كل قطعـــة مـــن أمتعتهـــم الخاصـــة حتـــى يســـهل االســـتدالل عليهـــا عنـــد فقدانهـــا إلعادتهـــا . 6

لمـــن تخصـــه. 
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عـــدم االفتـــراش بجـــوار المســـجد الحـــرام والمســـجد النبـــوي الشـــريف والســـاحات المحيطـــة بهمـــا، أو فـــي الشـــوارع والمياديـــن ســـواًء فـــي . 7

المدينتيـــن المقدســـتين أو فـــي المشـــاعر المقدســـة )عرفـــات، ومزدلفـــة، ومنـــى( أو فـــي الطـــرق والســـاحات المحيطـــة بمنشـــأة الجمـــرات 

والشـــوارع المؤديـــة إليهـــا، مراعـــاًة لحرمـــة األراضـــي المقدســـة، واحترامـــًا ألنظمـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ولتأثيـــر ذلـــك علـــى انســـيابية 

ـــذروة.  الحركـــة فـــي ســـاعات ال

ـــد عليهـــم بعـــدم . 8 ـــن المقدســـتين والمشـــاعر المقدســـة والتأكي ـــة فـــي المدينتي ـــر الحجـــاج بالطـــرق المثلـــى للمحافظـــة علـــى نظافـــة البيئ تبصي

إلقـــاء المخلفـــات إال فـــي األماكـــن المخصصـــة لهـــا. 

المحافظـــة علـــى الميـــاه وعـــدم إهدارهـــا فـــي الشـــوارع والســـاحات المحيطـــة بالحرميـــن الشـــريفين فـــي مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة . 9

والمشـــاعر المقدســـة. 

عدم الشراء من الباعة المتجولين وتفادي األطعمة المكشوفة أو مجهولة المصدر. . 10

الحلق والتقصير عند إتمام النسك وفقًا للطرق السليمة التي تراعي الصحة والسالمة ونظافة البيئة وفي المواقع المخصصة لذلك. . 11

ـــح الهـــدي واألضاحـــي فـــي األماكـــن المخصصـــة لهـــا، واالســـتفادة مـــن مشـــروع المملكـــة العربيـــة الســـعودية لإلفـــادة مـــن لحـــوم الهـــدي . 12 ذب

ـــر البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة.  واألضاحـــي الـــذي ينفـــذ عب

توعيـــة الحجـــاج واتخـــاذ اإلجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها تقليـــص زمـــن بقـــاء الحجـــاج فـــي مســـجد ميقـــات ذي الحليفـــة بالمدينـــة المنـــورة عنـــد . 13

توقفهـــم لعقـــد نيـــة اإلحـــرام مســـتفيدين مـــن الرخـــص الشـــرعية والتيســـير، كأن يغتســـل الحـــاج ويرتـــدي اإلحـــرام فـــي الســـكن ثـــم ُيقتصـــر 

التوقـــف فـــي الميقـــات للصـــالة وعقـــد نيـــة اإلحـــرام.
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ـــال والســـكاكين والمـــواد الســـائلة . 14 ـــه علـــى الحجـــاج بعـــدم حمـــل )الحب ـــة ، وخاصـــة مراعـــاة التنبي العمـــل بالتعليمـــات المتعلقـــة بالمالحـــة الجوي

ـــي.  ـــران المدن ـــد مغادرتهـــم جـــوًا وفقـــًا لتعليمـــات الطي ـــى األراضـــي المقدســـة أو عن ـــرات التـــي تقلهـــم إل والمعاجيـــن( داخـــل الطائ

التنســـيق المبكـــر مـــع المســـؤولين بـــوزارة الحـــج والعمـــرة والشـــركات األهليـــة للطوافـــة بمكـــة المكرمـــة والشـــركة األهليـــة لـــألدالء بالمدينـــة . 15

المنـــورة لمراعـــاة التعريـــف بمواقـــع ســـكن الحجـــاج ، وعناوينهـــم ووضـــع اآلليـــة التـــي تســـهم فـــي تفـــادي ضيـــاع الحجـــاج وتمكينهـــم مـــن 

التعـــرف الســـريع علـــى مواقـــع ســـكنهم فـــي مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة والمشـــاعر المقدســـة ، مـــن خـــالل تزويدهـــم بمواقـــع ســـكنهم 

والعناويـــن بشـــكل تفصيلـــي بحيـــث يعطـــى لـــكل حـــاج عنـــوان ســـكني مكتـــوب بشـــكل واضـــح لكـــي يســـتدل علـــى الوصـــول للســـكن بـــكل يســـر؛ 

و ســـتقوم وزارة الحـــج والعمـــرة بمتابعـــة قيـــام كل جهـــة بمـــا يخصهـــا مـــن مســـؤوليات. 

ــاد عـــن . 16 ــاكنهم واالبتعـ ــاء فـــي مسـ ــاج وعـــدم االســـتعجال لحيـــن وصـــول الحافـــالت التـــي تقلهـــم إلـــى وجهتهـــم والتقيـــد بالبقـ ترتيـــب الحجـ

ــعة الشـــمس.  ــرض ألشـ التعـ

التعاقـــد مـــن قبـــل )مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج، والشـــركات والـــوكاالت الســـياحية( علـــى تقديـــم خدمـــات التغذيـــة مـــع المتعهديـــن  المرخـــص لهـــم . 17

مـــن قبـــل الجهـــات المختصـــة لضمـــان ســـالمة الطعـــام مـــن التعـــرض للتســـمم فـــي ظـــل ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، ومـــا يســـببه تأخـــر نقـــل الطعـــام 

و ســـوء حفظـــه مـــن أضـــرار صحيـــة - ال ســـمح اللـــه - . 

ــة لـــألدالء وبموجـــب . 18 ــركة األهليـ ــن خـــالل الشـ ــة يجـــب أن يتـــم مـ ــرعية والتاريخيـ ــع الشـ ــورة للمواقـ ــة المنـ ــارة فـــي المدينـ ــة الزيـ ــم رحلـ تنظيـ

اتفاقيـــة توقـــع معهـــا تنظـــم الخدمـــة للعـــدد المطلـــوب مـــن الحجـــاج وال يجـــوز إســـناد تنفيذهـــا لغيرهـــا مـــن الجهـــات, مـــع مراعـــاة تجنـــب توجيـــه 

ـــر صحيحـــة.  ـــة غي ـــي يغـــرر فيهـــا بالحجـــاج بمعلومـــات وهمي ـــع التمـــور أو المواقـــع الت ـــي تبي ـــر المرخصـــة كالمـــزارع الت الحجـــاج للمواقـــع غي
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العمـــل باإلجـــراءات المطلـــوب عملهـــا فـــي حـــال فقـــد أحـــد الحجـــاج لجـــواز ســـفره مـــن خـــالل التنســـيق المباشـــر مـــع شـــركة الطوافـــة المعنيـــة, . 19

وذلـــك مـــن أجـــل تســـهيل إجـــراءات مغـــادرة الحجـــاج وتالفـــي إلغـــاء حجوزاتهـــم .

المشـــاركة فـــي ورش العمـــل التـــي تقيمهـــا وزارة الحـــج والعمـــرة فـــي شـــهر شـــوال والتـــي تقـــوم فيهـــا مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج بعـــرض . 20

برامجهـــا التوعويـــة التـــي قدمتهـــا لحجاجهـــا ليتـــم تقييمهـــا واعتمادهـــا مـــن الجهـــات المعنيـــة بخدمـــة الحـــاج فـــي المملكـــة. )تنقـــل 

للتوعيـــة(.

يتم تزويد وزارة الحج والعمرة بنسخة من البرنامج التوعوي الموجه لحجاجهم , بما ال يتجاوز تاريخ الخامس عشر من شهر ذي القعدة. . 21

توفير مختص بأعمال ومتطلبات السالمة ضمن أعضاء مكتب شؤون الحجاج . . 22

عدم بناء الصوالين والخيام العشوائية بجوار المباني المستأجرة . . 23

عدم الطهي داخل المباني إال في األماكن المخصصة, مع عدم إغالق مخارج الطوارئ, أو التخزين في المبنى وخاصة األقبية . . 24

يجب توعية الحجاج القادمين ألداء مناسك الحج وفقًا للتالي: . 25

أ- التفـــرغ التـــام ألداء مناســـك الحـــج وعـــدم تجـــاوز الهـــدف الـــذي قدمـــوا مـــن أجلـــه، واللتـــزام باجتنـــاب جميـــع األعمـــال الدعائيـــة وطباعـــة أو توزيـــع 

المنشـــورات أو المطبوعـــات أو المـــواد اإللكترونيـــة أو الصـــور و األعـــالم والكتـــب تحـــت أي مســـمى . 

ب- عـــدم إقامـــة التجمعـــات بقصـــد الدعـــاء الجماعـــي ورفـــع األصـــوات، أو ممارســـة الطقـــوس المذهبيـــة فـــي المســـجد الحـــرام أو المســـجد النبـــوي 

الشـــريف، أثنـــاء الحـــج أو العمـــرة أو الزيـــارة احترامـــا لقدســـية الحرميـــن الشـــريفين. 
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ج- يجـــب عـــدم اســـتخدام أجهـــزة التصويـــر بمـــا فيهـــا الهواتـــف النقالـــة للتصويـــر ألهـــداف تمـــس بأمـــن وســـالمة الحرميـــن الشـــريفين والمشـــاعر 

ـــدول، ونشـــر شـــعارات  ـــل رفـــع أعـــالم بعـــض ال المقدســـة وقاصديهـــم، او اســـتخدامها كوســـيلة لممارســـات قـــد تخـــل باألمـــن والنظـــام العـــام، مث

سياســـية وحزبيـــة، أو توجهـــات فكريـــة أو طائفيـــة، واســـتخدامها إعالميـــًا فـــي مواقـــع التواصـــل الجتماعـــي وخالفـــه، وأنـــه فـــي حـــال مخالفـــة هـــذه 

ـــزم األمـــر.   ـــر إن ل ـــة التصوي ـــه يحـــق للجهـــات األمنيـــة مصـــادرة المـــادة و آل التعليمـــات فإن

ـــًا  د- العقوبـــات المترتبـــة لجرائـــم المخـــدرات )تهريـــب، حيـــازة، تعاطـــي، حمـــل(  والتنبيـــه عليهـــم وتحذيرهـــم مـــن جلـــب المخـــدرات أو المحظـــورات أي

كان نوعهـــا ومســـماها وســـتطبق بحـــق مـــن يضبـــط معـــه شـــيء مـــن هـــذه المـــواد مـــا تقضـــي بـــه األنظمـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بهـــذا الشـــأن. 

ــاء  ــة( وأثنـ ــاعر المقدسـ ــة جـــدة، والمشـ ــورة، ومحافظـ ــة المنـ ــة، والمدينـ ــة المكرمـ ــة فـــي مـــدن الحـــج )مكـ ــة العامـ ــة علـــى النظافـ هــــ- المحافظـ

ـــة التـــي  ـــرامج التوعوي ـــرات، القطـــارات، الحافـــالت( فـــي تنقالتهـــم بيـــن هـــذه األماكـــن المقدســـة و تفعيـــل البـ اســـتخدامهم لوســـائل النقـــل )الطائ

وضعـــت مـــن أجـــل تبصيـــر الحجـــاج بالطـــرق المثلـــى ألداء مناســـك الحـــج. 
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ثامنًا: 

تعليمات بالنظام اإللكتروني الموحد لخدمات 
الحجاج  )المسار االلكتروني لحجاج الخارج( 
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بخصوص عملية التفعيل كالتالي:. 1

مكتب شؤون الحج:
ـــات مفوضـــي مكاتـــب شـــؤون الحـــج )يحتـــوي علـــى اســـم المفـــوض باللغـــة 	  ـــة ببيان إرســـال خطـــاب رســـمي للـــوزارة مصـــدق مـــن  ممثليـــة الدول

ــات  ــال بيانـ ــل إدخـ ــن أجـ ــفر مـ ــواز السـ ــن جـ ــوال( ومرفـــق نســـخة مـ ــم الجـ ــد اإللكترونـــي ورقـ ــواز والبريـ ــم الجـ ــة ورقـ ــة اإلنجليزيـ ــة واللغـ العربيـ
المفـــوض فـــي النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج، حتـــى يمكـــن المفـــوض الرئيســـي لمكتـــب شـــؤون الحـــج إنشـــاء اســـم 

المســـتخدم وكلمـــة المـــرور فـــي النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج وإكمـــال عمليـــة التفعيـــل. 

المنظم التابع:
مـــن ضمـــن المهـــام األساســـية لمفوضـــي مكاتـــب شـــؤون الحـــج إدخـــال بيانـــات مفوضـــي المنظميـــن التابعيـــن لمكتـــب شـــؤون الحـــج الســـتخدام 	 

النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج )اســـم المفـــوض باللغـــة العربيـــة واللغـــة اإلنجليزيـــة ورقـــم الجـــواز والبريـــد اإللكترونـــي 
ورقـــم الجـــوال(، حتـــى يمكـــن المفـــوض الرئيســـي للمنظـــم التابـــع لمكتـــب شـــؤون الحـــج إنشـــاء اســـم مســـتخدم وكلمـــة المـــرور. 

ـــه للعمـــل فـــي كل 	  ـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج  وتفعيل ـــع( فـــي النظـــام اإللكترون اعتمـــاد تســـجيل مكتـــب شـــؤون الحـــج )المنظـــم التاب
عـــام مـــن خـــالل النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج. 

المنظم المستقل: 
تفعيـــل المنظـــم المســـتقل عبـــر النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج، يقـــوم المفـــوض بإدخـــال البيانـــات فـــي النظـــام اإللكترونـــي 	 

الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج إلكمـــال عمليـــة التفعيـــل. 

يتيـــح النظـــام تســـجيل شـــركة \ وكيـــل ســـياحي جديـــد للعمـــل كمنظـــم مســـتقل بالـــدول الغيـــر إســـالمية ومطابقـــة الوثائـــق لـــدى ممثليـــة 	 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بدولـــة المنشـــأة ليتـــاح لـــه تفعيـــل اســـم المســـتخدم وكلمـــة المـــرور فـــي النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات 

الحجـــاج واالســـتفادة مـــن خدمـــات النظـــام. 

يتـــاح للمنظـــم المســـتقل تقديـــم طلبـــات زيـــادة وخفـــض الحصـــة الموســـمية عبـــر النظـــام الموحـــد وتخضـــع الطلبـــات لمعاييـــر محـــددة مـــن قبـــل 	 
وزارة الحـــج والعمـــرة. أيضـــا يتـــم تحديـــد الحصـــة الخاصـــة والحصـــة العامـــة، وفقـــًا لمعاييـــر وزارة الحـــج والعمـــرة.
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يمنـــح المفـــوض علـــى رقـــم الحســـاب )اآليبـــان( و تكـــون هـــي المحفظـــة الرقميـــة )لمكتـــب شـــؤون الحـــج / للمنظـــم التابـــع / للمنظـــم المســـتقل( . 2
أثنـــاء عمليـــة التفعيـــل فـــي النظـــام االلكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج إلتمـــام عمليـــات دفـــع العقـــود و العوائـــد والضمانـــات البنكيـــة 

مـــن خـــالل نظـــام الدفـــع اإللكترونـــي والـــذي يمثـــل جـــزًء مـــن النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج.

تنفيـــذ إجـــراءات إبـــرام عقـــود الخدمـــات )الســـكن، النقـــل، اإلعاشـــة( مـــن خـــالل النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج  لكامـــل . 3
حصـــة مكتـــب شـــؤون الحـــج. 

ـــرام عقـــود النقـــل الخـــاص، وعقـــود نقـــل الصلـــوات، وعقـــود نقـــل األمتعـــة والحمالـــة، وعقـــود ســـقيا زمـــزم، وشـــراء قســـائم . 4 تنفيـــذ إجـــراءات إب
البريـــد الســـعودي للشـــحن، وشـــراء األضاحـــي مـــن البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة، والخدمـــات اإلضافيـــة المقدمـــة مـــن شـــركات أربـــاب الطوائـــف 

الطوافـــة مـــن خـــالل النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج. 

بخصوص تسجيل بيانات الحجاج وتكوين حزم الخدمات كالتالي:. 5

مكتب شؤون الحج / المنظم التابع:
تســـجيل البيانـــات األساســـية للحجـــاج بقـــراءة الجـــوازات لتكويـــن حـــزم الخدمـــات مـــن واقـــع العقـــود التـــي تـــم إبرامهـــا للســـكن، والنقـــل، 	 

واإلعاشـــة التـــي تتوافـــق مـــع األعـــداد المعتمـــدة التـــي يتـــم االتفـــاق عليهـــا أثنـــاء االجتماعـــات الرســـمية ووفقـــا للحصـــص المقـــررة لـــكل 
ــارج.  ــاج الخـ ــات حجـ ــد لخدمـ ــام اإللكترونـــي الموحـ ــن خـــالل النظـ ــج. وذلـــك مـ مكتـــب شـــؤون حـ

منظم مستقل:
يقـــوم المنظـــم المســـتقل بتكويـــن حـــزم الخدمـــات مـــن التعاقـــدات التـــي أبرمهـــا مـــن خـــالل النظـــام الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج. يتيـــح 	 

النظـــام للحجـــاج االطـــالع علـــى حـــزم الخدمـــات علـــى مســـتوى الدولـــة واختيـــار الحزمـــة المناســـبة.

يتـــم تعاقـــد الحجـــاج مـــع المنظـــم المســـتقل عبـــر النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات الحجـــاج )الحصـــة العامـــة( ويتـــاح للمنظـــم تســـجيل 	 
الحجـــاج )الحصـــة الخاصـــة( عبـــر النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات الحجـــاج عبـــر قـــراءة الجـــوازات للحجـــاج وفقـــًا لتوزيـــع الحصـــص والحـــزم 

المناســـبة لهـــم. 
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تكويـــن المجموعـــات بتوزيـــع أســـماء الحجـــاج علـــى مجموعـــات وربطهـــا بحـــزم الخدمـــات المناســـبة لهـــم علـــى النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد . 6

ـــات الضوئيـــة المعتمـــدة ودفـــع رســـوم  ـــات الحجـــاج علـــى نظـــام وزارة الخارجيـــة باســـتخدام القارئ لخدمـــات حجـــاج الخـــارج إلدخـــال أســـماء وبيان

التأشـــيرة للحصـــول علـــى تأشـــيرة الحـــج، حيـــث يتـــم إصـــدار التأشـــيرة الكترونيـــًا علـــى نظـــام وزارة الخارجيـــة، وتظهـــر حالـــة التأشـــيرة علـــى النظـــام 

اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج.

إدخـــال بيانـــات االســـتعداد المســـبق لمرحلـــة القـــدوم و المغـــادرة فـــي النظـــام الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج اســـتعدادًا لوصـــول الحجـــاج . 7

إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، و اســـتعدادًا لمغـــادرة الحجـــاج بعـــد مرحلـــة الحـــج ســـواًء مرحلـــة المغـــادرة الـــى المدينـــة المنـــورة أو مرحلـــة 

ـــة. المغـــادرة النهائي

تقديـــم طلـــب التراخيـــص لفتـــح المقـــرات الطبيـــة و العيـــادة داخـــل مســـاكن الحجـــاج مـــن خـــالل النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج . 8

الخـــارج بالتكامـــل والربـــط مـــع وزارة الصحـــة.

ــام . 9 ــا بالدخـــول الـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية المعتمـــدة مـــن هيئـــة الغـــذاء والـــدواء فـــي النظـ تعـــرض قائمـــة باألدويـــة المســـموح لهـ

اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج، كمـــا يمكـــن طلـــب تصريـــح بدخـــول األدويـــة التـــي ليســـت ضمـــن قائمـــة األدويـــة الموجـــودة مـــن 

خـــالل النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج.

ـــر فـــي الخدمـــة مـــن . 10 ـــع رفـــع بـــالغ مـــن خـــالل نظـــام بالغـــات الخدمـــات فـــي حـــال وجـــود أي تقصي يمكـــن لمكتـــب شـــؤون الحـــج و المنظـــم التاب

ـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج. خـــالل النظـــام االلكترون
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ـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج . 11 ـــي مـــن خـــالل النظـــام االلكترون ـــالغ للدعـــم الفن ـــع رفـــع ب يمكـــن لمكتـــب شـــؤون الحـــج و المنظـــم التاب
ـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج، ويمكـــن متابعـــة البالغـــات مـــن خـــالل النظـــام  ـــة فـــي النظـــام اإللكترون فـــي حـــال وجـــود مشـــكلة تقني
االلكترونـــي الموحـــد لخدمـــات حجـــاج الخـــارج أو باالتصـــال بالدعـــم الفنـــي علـــى رقـــم )920026265-966+( أو بإرســـال رســـالة علـــى 
البريـــد االلكترونـــي )ehaj@haj.gov.sa(. فـــي حـــال لـــم يكـــن الـــرد أو الحـــل مرضـــي ومفيـــد لمقـــدم البـــالغ يتـــم رفـــع البـــالغ مـــرة أخـــرى، 
ويمكـــن تصعيـــد البـــالغ علـــى البريـــد اإللكترونـــي إلدارة المســـارات اإللكترونيـــة للحـــج والعمـــرة )ehu@haj.gov.sa( لمراجعـــة البـــالغ و 

الوقـــوف علـــى الحالـــة مـــن قبـــل اإلدارة.

ــام . 12 ــتخدام النظـ ــى اسـ ــب علـ ــوزارة للتدريـ ــرة بالـ ــج والعمـ ــة للحـ ــارات اإللكترونيـ ــع إدارة المسـ ــيق مـ ــرة بالتنسـ ــج والعمـ ــات الحـ ــز معلومـ مركـ
ــه. ــة بـ ــارات المرتبطـ ــئلة واالستفسـ ــة األسـ ــى كافـ ــة علـ ــارج، واإلجابـ ــاج الخـ ــات حجـ ــد لخدمـ ــي الموحـ اإللكترونـ
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تاسعًا: 

الضوابط لفتح الحسابات البنكية لمكاتب شؤون الحجاج، 
والشركات والوكاالت السياحية، وحمالت الحج، التي تنظم 

قدوم الحجاج والمعتمرين من الخارج في البنوك العاملة 
في المملكة العربية السعودية وأوجه صرفها وجهات 
التمويل والتحويالت الداخلية والخارجية لموسم الحج. 
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الفصل األول:

أ-     الضوابط والتعليمات :

 أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط . . 1

 أن يكون الغرض من فتح الحساب البنكي مقصورًا على أغراض الحج فقط وأن تكون كافة اإليداعات باسم المنظم فقط . . 2

 أن يكون مصدر األموال المحولة للحساب البنكي من بلد المنظم فقط. . 3

 أن يكون الصرف من الحساب البنكي بموجب شيكات . . 4

يكـــون اإليـــداع فـــي حســـاب المنظـــم بموجـــب حـــواالت صـــادرة عـــن بنـــك فـــي بلـــد المنظـــم علـــى أن تتضمـــن الحوالـــة اســـم المنظـــم الرســـمي . 5
و أن الغـــرض مـــن التحويـــل ألغـــراض مصاريـــف المنظـــم وألغـــراض الحـــج فقـــط . 

عـــدم قبـــول أي حوالـــة تـــرد للحســـاب مـــن الخـــارج مـــن غيـــر بلـــد المنظـــم وعـــدم قبـــول الحـــواالت التـــي تـــرد مـــن الداخـــل مـــن غيـــر حســـابات . 6
مســـؤولي المنظـــم . 

يسمح باإليداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط . . 7

يجـــب أن ال يكـــون تاريـــخ قفـــل الحســـاب قبـــل منتصـــف شـــهر ذي الحجـــة فـــي ســـنة الحـــج وال يتجـــاوز آخـــر شـــهر محـــرم مـــن الســـنة التـــي تلـــي . 8
ســـنة الحـــج ، ويمنـــع تشـــغيل الحســـاب بعـــد نهايـــة شـــهر محـــرم إلـــى بدايـــة شـــهر ربيـــع الثانـــي ألي ســـبب إال بموافقـــة البنـــك المركـــزي الســـعودي. 

تعـــاد المبالـــغ الزائـــدة فـــي حســـاب المنظـــم فـــي نهايـــة موســـم الحـــج )نهايـــة شـــهر محـــرم( إلـــى بنـــك فـــي بلـــد المنظـــم فقـــط بنـــاًء علـــى طلـــب . 9
مـــن المخوليـــن ، علـــى أن يكـــون ذلـــك محـــدد فـــي اتفاقيـــة فتـــح الحســـاب . 



78مسودةكتيبالتعليماتالمنظمةلشؤونالحجعام1443هـ

إذا رغـــب المنظـــم فـــي اســـتمرار الرصيـــد فـــي الحســـاب نفســـه الســـتخدامه فـــي ســـنة الحـــج الالحقـــة فيجمـــد الحســـاب فـــي نهايـــة شـــهر محـــرم . 10
إلـــى حيـــن بدايـــة موســـم الحـــج الالحـــق حســـب مـــا يـــرد مـــن وزارة الحـــج والعمـــرة فـــي شـــأن تحديـــد فتـــرات الحـــج . 

الحـــج الالحقـــة يتطلـــب مـــن البنـــك اســـتيفاء كتـــاب مـــن وزارة الحـــج والعمـــرة يتضمـــن المعلومـــات نفســـها المحـــددة فـــي النمـــوذج المعبـــأ مـــن الـــوزارة . 11
عندمـــا ســـمحت بفتـــح الحســـاب وإرفـــاق قائمـــة بأســـماء األفـــراد الســـعوديين والشـــركات التـــي ســـوف يتعامـــل معهـــا المنظـــم فـــي مجـــال الســـكن 

واإلعاشـــة والنقـــل وال يتطلـــب موافقـــة البنـــك المركـــزي الســـعودي بإعـــادة تشـــغيل الحســـاب نفســـه فـــي ســـنة الحـــج القادمـــة.

ب-    إجراءات فتح الحساب البنكي : 

يتـــم فتـــح حســـابات بنكيـــة لـــدى البنـــوك المحليـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وفقـــًا للضوابـــط والتعليمـــات المنظمـــة لذلـــك الصـــادرة مـــن . 1
البنـــك المركـــزي الســـعودي والمبلغـــة لعمـــوم المســـؤولين عـــن تنظيـــم قـــدوم الحجـــاج مـــن الخـــارج، مـــع ضـــرورة تزويـــد وزارة الحـــج والعمـــرة 
برقـــم اآليبـــان )IBAN( وفـــي إطـــار التعليمـــات المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة )أ( مـــن الضوابـــط والتعليمـــات الـــواردة فـــي الفصـــل األول مـــن هـــذه 

التعليمـــات(. 

يقـــدم مفـــوض المنظـــم لشـــركة الطوافـــة التابـــع لهـــا تفويـــض كتابـــي رســـمي يؤكـــد تخويلـــه رســـميًا للقيـــام بإجـــراءات فتـــح الحســـاب البنكـــي . 2
للمنظـــم داخـــل المملكـــة ألغـــراض الحـــج فقـــط علـــى أن يكـــون المســـتند مختـــوم مـــن الجهـــات المعنيـــة فـــي بلـــد المنظـــم ومصـــادق عليـــه مـــن 

قبـــل ســـفارة أو ممثليـــة المملكـــة فـــي نفـــس بلـــد المنظـــم.

يقـــدم مفـــوض المنظـــم قائمـــة بأســـماء األفـــراد الســـعوديين والشـــركات التـــي ســـوف يتعامـــل معهـــا المنظـــم فـــي مجـــال )الســـكن واإلعاشـــة . 3
والنقـــل( ، واإلبـــالغ عـــن أي تغييـــر يطـــرأ علـــى مـــن يتعامـــل معهـــم فـــي هـــذا الشـــأن . 
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يحـــدد مفـــوض الشـــركة أو الوكالـــة الســـياحية البنـــك المفضـــل لديـــه والمعتمـــد داخـــل المملكـــة وتســـجيله لـــدى شـــركة الطوافـــة األهليـــة . 4
التابـــع لـــه، علمـــًا بـــأن البنـــوك المعتمـــدة والمرخصـــة مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي لهـــذا الغـــرض، والموضحـــة فـــي الموقـــع االلكترونـــي 

 )https://www.sama.gov.sa(

يحصـــل مفـــوض الشـــركة علـــى خطـــاب رســـمي مـــن وزارة الحـــج والعمـــرة موجـــه للبنـــك الـــذي تـــم اختيـــاره مـــن قبلـــه بمـــا يســـمح لـــه بفتـــح . 5
حســـاب بنكـــي مبيـــن فيـــه: )اســـم المنظـــم باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة ، ورقـــم الحاســـب اآللـــي الممنـــوح للمنظـــم مـــن وزارة الحـــج والعمـــرة، 
وتحديـــد الســـنة المعنيـــة بالحـــج، وعـــدد الحجـــاج، اســـم الشـــخص المخـــول أو األشـــخاص المخوليـــن بالدخـــول لتشـــغيل و إدارة الحســـاب البنكـــي 
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة حســـب االســـم الكامـــل فـــي جـــواز الســـفر، ورقـــم جـــوازات ســـفرهم، والمـــدة التشـــغيلية، ورقـــم حســـاب المنظـــم 
فـــي بلـــده، واســـم البنـــك الكامـــل فـــي جـــواز الســـفر، ورقـــم جـــوازات ســـفرهم، والمـــدة التشـــغيلية، ورقـــم حســـاب المنظـــم فـــي بلـــده، واســـم 
البنـــك مصـــدر المـــال المحـــول الـــذي يتعامـــل معـــه المنظـــم فـــي بلـــده، ويرفـــق بـــه البيـــان المقـــدم مـــن قبـــل المنظـــم المتضمـــن تحديـــدًا 
ألســـماء األفـــراد الســـعوديين والشـــركات التـــي ســـوف يتعامـــل معهـــا المنظـــم فـــي مجـــال )الســـكن واإلعاشـــة والنقـــل(، واإلبـــالغ عـــن أي 

تغييـــر يطـــرأ علـــى مـــن يتعامـــل معهـــم فـــي هـــذا الشـــأن.

ج-    المستندات المطلوب إرفاقها عند مراجعة البنك :

صـــورة مـــن الســـجل التجـــاري أو الترخيـــص الصـــادر للمنظـــم فـــي بلـــده مصـــادق عليـــه مـــن ســـفارة أو ممثليـــة المملكـــة فـــي بلـــده ومـــن . 1
وزارة الخارجيـــة فـــي المملكـــة.

صـــورة مـــن جـــوازات ســـفر المخوليـــن بتشـــغيل و إدارة الحســـاب مصـــادق عليهـــا من وزارة الحـــج والعمرة.. 2
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 االلتزام بعدم نقل أي أموال نقدية أو أي معادن ثمينة مع الحجاج الستخدامها ألغراض الصرف على أعمال المنظم.  . 1

يجـــب اإلقـــرار واإلفصـــاح عـــن المبالـــغ الماليـــة النقديـــة أو األدوات القابلـــة للتـــداول لحاملهـــا، أو المعـــادن الثمينـــة أو األحجـــار الكريمـــة ومـــا . 2
ـــال أو  فـــي حكمهـــا ، عنـــد الخـــروج أو الدخـــول إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية . والتـــي تبلـــغ قيمتهـــا أو تزيـــد عـــن ) 60,000( ســـتين ألـــف ري

ـــًا.  ـــة نمـــوذج اإلقـــرار الجمركـــي المعتمـــد كتابي ـــة. بموجـــب تعبئ مـــا يعادلهـــا مـــن العمـــالت األجنبي

فـــي حـــال ضبـــط الجهـــات األمنيـــة أو الجمـــارك المبالـــغ أو األدوات القابلـــة للتـــداول لحاملهـــا أو المعـــادن الثمينـــة أو األحجـــار الكريمـــة التـــي . 3
لـــم يفصـــح عنهـــا وتزيـــد عـــن الحـــد المســـموح؛ يتـــم التحـــري عـــن أســـباب عـــدم اإلقـــرار، وفـــي حـــال االقتنـــاع باألســـباب، فيطلـــب مـــن المســـافر 
تعبئـــة نمـــوذج اإلقـــرار وإكمـــال بقيـــة اإلجـــراءات الخاصـــة باإلقـــرار، ويســـمح لـــه بالمغـــادرة أو الدخـــول بمـــا يحملـــه، أمـــا فـــي حـــال عـــدم القناعـــة 

باألســـباب أو عنـــد االشـــتباه بغســـل األمـــوال، فيحـــال المســـافر إلـــى الجهـــة المختصـــة للتحقيـــق معـــه. 

فـــي حـــال عـــدم اإلقـــرار أو اإلقـــرار الـــكاذب عـــن حمـــل المســـافر المغـــادر أو القـــادم الـــى المملكـــة مبالـــغ ماليـــة أو أدوات قابلـــة للتـــداول أو احجـــار . 4
كريمـــة أو مجوهـــرات مشـــغولة، أو  فـــي حـــال تولـــد اشـــتباه بجريمـــة غســـل أمـــوال جريمـــة أصليـــة، فيتـــم ضبطهـــا واعـــداد محضـــر مـــن قبـــل الجهـــات 

األمنيـــة وتحيلـــه الـــى الجمـــارك واســـتكمال اإلجـــراءات النظاميـــة وفـــق لمـــا ورد فـــي نظـــام مكافحـــة غســـيل األمـــوال والئحتـــه التنفيذيـــة. 

عنـــد إقـــرار القـــادم إلـــى المملكـــة لموظـــف الجمـــارك عـــن حملـــه ألمـــوال نقديـــة أو أدوات ماليـــة قابلـــة للتـــداول لحاملهـــا أو معـــادن ثمينـــة أو . 5
أحجـــار كريمـــة تزيـــد قيمتهـــا عـــن الحـــد المقـــرر، فيتـــم التأكـــد مـــن ســـالمة النقـــد مـــن التزييـــف، وبالنســـبة للمعـــادن الثمينـــة أو األحجـــار الكريمـــة 
ــد  ــارك الموحـ ــام الجمـ ــه نظـ ــة، فيطبـــق عليـ ــراض تجاريـ ــا ألغـ ــه أنهـ ــن لـ ــراء، وإذا تبيـ ــورة الشـ ــا بموجـــب فاتـ ــات ملكيتهـ ــه إثبـ ــه يطلـــب منـ فإنـ

ـــة.  ـــه التنفيذي والئحت

الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام مكافحـــة غســـل األمـــوال التـــي يجـــب علـــى جميـــع الحجـــاج 
ــي : ــا يلـ ــًا لمـ ــا وفقـ ــواردة فيهـ ــرات الـ ــل بالفقـ العمـ
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التأكيـــد علـــى جميـــع الحجـــاج والمعتمريـــن بعـــدم نقـــل أي )أمـــوال أو معـــادن ثمينـــة أو أدوات ماليـــة قابلـــة للتـــداول أو أحجـــار كريمـــة( 
ال تخصهـــم، كـــون ذلـــك مخالـــف لنظـــام مكافحـــة غســـل األمـــوال، وقـــد ينـــدرج ضمـــن نظـــام مكافحـــة اإلرهـــاب وتمويلـــه فـــي حـــال 

ــاب. ــل اإلرهـ ارتبـــط ذلـــك بتمويـ

ـــن . 1 ـــوكاالت الســـياحية وحمـــالت الحـــج المنظمـــة لقـــدوم الحجـــاج والمعتمري فـــي حـــال عـــدم مقـــدرة مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج أو الشـــركات وال
مـــن الخـــارج، علـــى تحويـــل األمـــوال المرتبطـــة باحتياجـــات الحـــج والعمـــرة، فإنـــه يتوجـــب عليهـــا إثبـــات تلـــك الصعوبـــات مـــن خـــالل الشـــركة 
ـــر الصـــادر مـــن  الماليـــة )البنـــوك( فـــي بلدانهـــم، ومـــن ثـــم إشـــعار وزارة الحـــج والعمـــرة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية بذلـــك مرفقـــًا مـــع التقري

الشـــركة بدولـــة المكتـــب أو الشـــركة أو الوكالـــة الســـياحية علـــى الفاكـــس )00966126658330 (. 

ــة . 2 ــة العربيـ ــرة بالمملكـ ــج والعمـ ــن وزارة الحـ ــفر بوقـــت كاٍف لتتمكـ ــل السـ ــرة )1( قبـ ــا أعـــاله فـــي الفقـ ــار لهـ ــة المشـ ــة المختصـ ــعار الجهـ إشـ
ــة.  ــة بالمملكـ ــات المختصـ ــع الجهـ ــيق مـ ــن التنسـ ــعودية مـ السـ

فـــي حـــال عـــدم مراجعـــة أ صحـــاب هـــذه األمـــوال أو المعـــادن الثمينـــة أو األحجـــار الكريمـــة بعـــد انقضـــاء الفتـــرة المحـــددة بــــ )60( يومـــًا، تعامـــل . 6
المضبوطـــات وفـــق األنظمـــة الســـارية.

الفصل الثالث :

الفصـــل الرابـــع : الـــدول التـــي يوجـــد لديهـــا قيـــود أو صعوبـــة فـــي تحويـــل أموالهـــا ، فيتوجـــب 
عليهـــا مـــا يلـــي :
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فـــي حـــال قـــدوم أي شـــخص بمبالـــغ نقديـــة مرتبطـــة بأعمـــال الحـــج أو العمـــرة ولـــم يســـتطع تحويـــل تلـــك األمـــوال ولديـــه مـــا يثبـــت وبعـــد . 3
ـــه اســـم ناقـــل  ـــه التقـــدم بإشـــعار رســـمي موضحـــًا ب ـــه يتوجـــب علي ـــوزارة الحـــج والعمـــرة المشـــار لهـــا أعـــاله، فإن موافقـــة الجهـــات المختصـــة ب

األمـــوال ورقـــم جـــوازه وتاريخـــه وجهـــة إصـــداره والمبلـــغ المنقـــول يدويـــًا معـــه بالتفصيـــل وفقـــا لـــكل عملـــة. 

يتوجـــب علـــى ناقـــل األمـــوال القـــدوم إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن خـــالل مطـــار الملـــك عبدالعزيـــز الدولـــي بمحافظـــة جـــدة أو مطـــار . 4
األميـــر محمـــد بـــن عبدالعزيـــز بالمدينـــة المنـــورة، ومـــن ثـــم اإلقـــرار وفـــق نمـــوذج اإلقـــرار الخـــاص بذلـــك لـــدى هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك 

ليتـــم بعـــد ذلـــك إيـــداع األمـــوال مباشـــرة فـــي أحـــد البنـــوك المتواجـــدة بالمطـــار .

العمـــل بالتعليمـــات الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي حيـــال فتـــح الحســـابات المصرفيـــة الخاصـــة بالشـــركات والـــوكاالت الســـياحية 
المبلغـــة لهـــم بخطـــاب وزارة الحـــج والعمـــرة التعميمـــي رقـــم 690575 وتاريـــخ 1433/3/1ه، وبتعميـــم وزارة الحـــج والعمـــرة رقـــم 692140 
وتاريـــخ 1436/7/13ه، ورقـــم 690702 وتاريـــخ 1435/2/28ه، وكـــذا الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام مكافحـــة غســـل األمـــوال ونقـــل أي أمـــوال 
أو معـــادن ثمينـــة أو أدوات ماليـــة قابلـــة للتـــداول أو األحجـــار الكريمـــة ومـــا فـــي حكمهـــا والمبلغـــة بتعميـــم وزارة الحـــج والعمـــرة رقـــم 

694047 وتاريـــخ 26 / 11 / 1436هــــ. 

الفصل الخامس:
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عاشرًا: 

تعليمـــات وزارة اإلعـــالم 
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يتوجـــب علـــى مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج والهيئـــات الدبلوماســـية والجهـــات غيـــر الرســـمية، والتـــي ترغـــب فـــي توزيـــع مـــواد إعالميـــة خاصـــة بهـــا 

خـــالل موســـم الحـــج بضـــرورة ارســـالها لـــوزارة الحـــج والعمـــرة  ليتـــم عرضهـــا علـــى وزارة اإلعـــالم لالطـــالع عليهـــا وإجازتهـــا. 

ـــة  ـــك المواقـــع نقاطـــًا إرشـــادية وتوعوي ـــث تكـــون تل ـــة متخصصـــة لهـــا بحي ـــب شـــؤون الحجـــاج بإنشـــاء مواقـــع إلكتروني أن تقـــوم مكات

وتوجيهيـــة لحجاجهـــم.  

يتطلـــب القيـــام بـــأي نشـــاط إعالمـــي أو بـــث مباشـــر ألحـــداث الحـــج أو إجـــراء مقابـــالت فـــي مكـــة المكرمـــة أو المدينـــة المنـــورة أو المشـــاعر 

المقدســـة أخـــذ موافقـــة وزارة اإلعـــالم بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية وأن يكـــون ذلـــك وفقـــًا للضوابـــط واألنظمـــة التـــي تحددهـــا وزارة 

اإلعـــالم. 

تتقـــدم مكاتـــب شـــؤون الحجـــاج لطلـــب التصاريـــح للوفـــود اإلعالميـــة وأجهـــزة التصويـــر المرافقـــة لهـــم مـــن خـــالل وزارة الحـــج والعمـــرة 

لمخاطبـــة الهيئـــة العامـــة لإلعـــالم المرئـــي والمســـموع، وذلـــك قبـــل شـــهر علـــى األقـــل مـــن تاريـــخ  قدومهـــم إلـــى المملكـــة.

التأكيـــد علـــى الحجـــاج بعـــدم اصطحـــاب المـــواد المخالفـــة للسياســـة اإلعالميـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية كالمـــواد التـــي تتضمـــن 

ــج. ــد الحـ ــع مقاصـ ــى مـ ــي تتنافـ ــة والتـ ــى الطائفيـ ــو إلـ ــي تدعـ ــية أو التـ ــعارات السياسـ الشـ

1

2

3

4

5
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حادي عشر: 

تعليمــات البنــك اإلســالمي للتنمية 
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ـــره يعـــد مخالفـــة  ـــب شـــؤون الحجـــاج التعامـــل مـــع المشـــروع الهـــدي واالضاحـــي، وأن التعامـــل مـــع غي ـــع مكات ـــى جمي عل
ـــة: ـــوات التالي ـــر القن ـــار النســـك بالشـــراء عب ـــة يعاقـــب عليهـــا النظـــام، فيمكنهـــم اختي قانوني

.)www.adahi.org( الموقع اإللكتروني التابع للمشروع

النظـــام اإللكترونـــي الموحـــد لحجـــاج الخـــارج بوزارة الحـــج والعمرة.

شـــركات التســـويق التـــي يتعاقـــد معهـــا المشـــروع فـــي كل عـــام ، وســـيتم تزويـــد مكاتـــب شـــؤون الحـــج بأســـماء الشـــركات  وآليـــة التواصـــل 
معهـــا ، ومـــن أهمهـــا:

مصــرف الراجحــي

منصة تبرع – المنصة الوطنية للتبرعاتمنصة إحسان – منصة وطنية للعمل الخيري

بنـك البـــالد 

البريــد السعــودي )سبــل( البنــك السعــودي لالستثمــار 

جمعيـة هديـة الحـاج والمعتمـر الخيريـة 

1

2

3
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ثاني عشر: 

تعليمــات هيئــة الهــالل األحمر الســعودي 
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توفر سيارة إسعاف مجهزة طبيًا حسب اشتراطات هيئة الهالل األحمر السعودي. 

يتــم التصريــح لســيارات اإلســعاف التابعــة لمكاتــب شــؤون الحجــاج والمــراد اســتخدامها داخــل الحــج مــن قبــل هيئــة الهــالل األحمــر 
الســعودي، وفــق الضوابــط واالشــتراطات المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة. 

توفر جهاز إزالة الصدمات اآللي )AED(  لكل حملة. 

توفر حقيبة اإلسعافات األولية في الحافالت والحمالت. 

وجود طاقم طبي مع كل حملة )طبيب وطبيبة وممرض وممرضة( لديهم الخبرة في طب الطوارئ. 

إلزام الحمالت بتوفير غرف طبية للكشف، وتأمين األجهزة الالزمة لها. 

تجهيز حقائب إسعافيه.

1

2

3

4
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ثالث عشر: 

تعليمــات التأميــن العــام علــى الحجاج 
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تكلفة التأمين لكل حاج هي )80.50( ريال سعودي  ثمانون ريال و خمسون هللة سعودي )شاماًل ضريبة القيمة المضافة 15%(

الحـــد األقصـــى للمـــدة الزمنيـــة للشـــخص المؤمـــن عليـــه هـــو )75( يومـــًا مـــن تاريخ الدخول إلـــى المملكة.

إلغـــاء أو تأخير الســـفر:
تعويض إلغاء رحلة طيران العودة وبدل اإلقامة واإلعاشة بحد أقصى )5,000( ريال سعودي.	 

تعويـــض عـــن تأخـــر رحلـــة الطيـــران فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ألكثـــر مـــن )4( ســـاعات:  بمبلـــغ )50( ريـــال ســـعودي لـــكل ســـاعة، 	 
بحـــد أقصـــى 500 ريـــال ســـعودي.

تجهيـــز وإعـــادة جثمان الحاج:
يتـــم تحمـــل نفقـــات تجهيـــز وإعـــادة جثمـــان المتوفـــى المؤمـــن لـــه إلـــى موطنـــه األصلـــي بحـــد أقصـــى )10,000( ريـــال ســـعودي 	 

للشـــخص الواحـــد.

العجـــز الكلـــي الدائم العرضي:

تعويض نقدي ال يتجاوز )100,000( ريال سعودي للشخص الواحد ، وبحد أقصى )250( شخص للحادث الواحد.	 

الوفـــاة الناتجـــة عـــن حادث أو كارثة:
تعويض نقدي ال يتجاوز )100,000( ريال سعودي للشخص الواحد ، وبحد أقصى )3,000( شخص للحادث الواحد.	 

يتـــم تحديـــد مبلـــغ الديـــة الشـــرعية وفقـــًا لظـــروف الوفـــاة بمـــا ال يتجـــاوز )300,000( ريـــال ســـعودي للذكـــر و)150,000( ريـــال ســـعودي 	 
لألنثـــى، وذلـــك بنـــاًء علـــى صـــك شـــرعي مـــن المحاكـــم الســـعودية ، وبحـــد أقصـــى )250( حالـــة للحـــادث الواحـــد.

البند األول: التكلفة تامين الحج: 

البند الثاني: المدة الزمنية للتأمين: 

البند الثالث: المنافع التأمينية للحاج: 
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إضافـــة تغطيـــة ضـــد فايـــروس كورونـــا المســـتجد لتأميـــن للحجـــاج القادميـــن مـــن خـــارج المملكـــة مقابـــل مبلـــغ ) 28.75( ريـــال ســـعودي 
)ســـبع وعشـــرون ريـــال وخمـــس وســـبعون هللـــة( )شـــاماًل ضريبـــة القيمـــة المضافـــة %15( ســـعودي يضـــاف الـــى تأميـــن الحـــج.

الحد األقصى للمدة الزمنية للشخص المؤمن عليه هو )75( يومًا من تاريخ الدخول إلى المملكة.

تغطية الحاالت اإليجابية المؤكدة
تغطية تكاليف العالج بالمملكة العربية السعودية ) بحد اقصى 650.000 ريال سعودي(.. 1
تغطية تكاليف اإلقامة بالحجر الصحي )450 ريال سعودي عن كل يوم لمدة أقصاها 14 يوًما(.. 2
المساعدة في العودة للوطن )بالتعويض عن التكاليف الفعلية(.. 3
ــن . 4 ــًا عـ ــعوديًا تعويضـ ــااًل سـ ــغ )6.500( ريـ ــة لمبلـ ــان باإلضافـ ــل الجثمـ ــة لنقـ ــف الفعليـ ــن التكاليـ ــض عـ ــان )بالتعويـ ــل الجثمـ ــة نقـ تغطيـ

ــازة(. ــف الجنـ تكاليـ

البند الخامس: التكلفة تامين ضد فايروس كورونا المستجد) كوفيد – 19(: 

البند الثاني: المدة الزمنية للتأمين:

البند الثالث: المنافع التأمينية للحاج:

تحويل بنكي. 	 

إصدار بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع.	 

التحويل النقدي عبر القنوات المختلفة. 	 

تحويل مباشر إلى بطاقة االئتمان.	 

البند الرابع: طرق التعويض :
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رابع عشر: 

الجدول الزمني المتعلق بالتعليمات المنظمة 
لشؤون الحج والمواعيد ذات الصلة بقدوم ومغادرة 

الحجاج وتنقالتهم بين مدن الحج خالل موسم الحج
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15 /شوال -
آخر موعد لعموم شركات الطيران التي ستنقل الحجاج لتقديم جداول رحالتها وإنهاء 

إجراءات الحصول على إذن الهبوط من قبل الهيئة العامة للطيران المدني 
1

29/رمضان - آخر موعد لتوقيع اتفاقية ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج مع وزارة الحج والعمرة  2

15/شوال -
آخر موعد لتزويد الوزارة وشركات الطوافة األهلية بمكة المكرمة بأسماء وبيانات 
الشركات السياحية والحمالت المعتمدة وتسجيلها وتأهيلها بالنظام اإللكتروني 

الموحد لحجاج الخارج 
3

- -
موعد صرف الضمانات البنكية للسكن الـ)%15( ، في األول من شهر صفر من كل عام ، 

وفي حال وجود مالحظات فيلزم تقديمها في موعد أقصاه 15/محرم من كل عام 
4

- -
موعد صرف الضمانات البنكية لمتعهدي التغذية الـ)%20( في األول من شهر صفر من كل 

عام ، وفي حال وجود مالحظات فيلزم تقديمها في موعد أقصاه 15/محرم من كل عام 
5

15/شوال - اخر موعد تأهيل وتسجيل المنظمين في النظام اإللكتروني الموحد لحجاج الخارج 6

15/شوال - اخر موعد الحصول على خطابات فتح الحسابات البنكية 7
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15/شوال -
اخر موعد حصول مفوض مكتب شؤون الحج على اسم المستخدم وكلمة المرور 

للنظام الموحد لحجاج الخارج)تزويد الوزارة بخطاب يحتوي على اسم المفوض باللغة 
العربية واللغة االنجليزية ورقم الجواز والبريد اإللكتروني ورقم الجوال(

8

15/شوال - اخر موعد تسديد الضمان البنكي الخاص بسكن الحجاج )50( ريااًل عن كل حاج 9

15/شوال -
تقديــم طلــب الحصــول علــى عبــوات زمــزم للحجــاج من خــالل النظام اإللكترونــي الموحد 

لحجــاج الخارج 
10

15/شوال -

موعــد إبــرام التعاقــدات اإللكترونيــة لحــزم الخدمــات المخصصــة للحجاج )ســكن الحجاج( 
بمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ، خدمــة الحجــاج مــع شــركة األدالء ، خدمــة الحجاج 

مــع مكتــب الــوكالء الموحــد ، وعقــد النقــل مــع شــركة النقابة العامة للســيارات ، 
وعقود اإلعاشــة 

11

15/شوال  -
تسجيل أسماء وبيانات الحجاج في النظام اإللكتروني الموحد لحجاج الخارج وربطها 

بحزم الخدمات حسب العقود المبرمة مسبقاً 
12

25/ذو القعدة  - آخر موعد لمنح تأشيرات الحج من قبل سفارات المملكة في الخارج  13
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4/ذو الحجة  1/ذو القعدة  موعد نقل الحجاج  إلى المملكة جواً   14

29/ذو القعدة  1/ذو القعدة  موعد نقل الحجاج إلى المملكة براً  15

4/ذو الحجة  1/ذو القعدة  موعد نقل الحجاج بحرًا إلى المملكة عبر ميناء جدة اإلسالمي  16

2/ذو الحجة  - آخر موعد لسفر الحجاج جوًا من جدة إلى المدينة المنورة  17

25/ذو القعدة  - آخر موعد لسفر الحجاج برًا من جدة إلى المدينة المنورة  18

5/ذو الحجة  - آخر موعد لبقاء الحجاج في المدينة المنورة  19

30/محرم  1/شوال  تقديم الخدمات الطبية للحجاج في مقار مكاتب شؤون الحجاج أو مساكن الحجاج  20

15/شوال - آخر موعد لتزويد الوزارة بمقار مكاتب شؤون الحجاج وأسماء المسؤولين وبياناتهم  21

15/ذو القعدة  -
آخــر موعــد لتزويــد الــوزارة بالبرامــج التوعويــة المقدمــة من مكتب شــؤون الحجاج 

للحجــاج التابعيــن له 
22
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يحدد من قبل اإلدارة 
العامة للنقل 

- آخر موعد لتسديد قيمة تذكرة القطار لنقل الحجاج بالمشاعر المقدسة  23

15/محرم  14/ذو  الحجة  توجه الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج  24

29/محرم  -
آخر موعد لبقاء السيارات األجنبية القادمة عن طريق المنافذ البرية المستخدمة من 

قبل مكاتب شؤون الحجاج 
25

15/محرم  15/ذو الحجة  موعد مغادرة الحجاج من المملكة جواً  26

15/محرم  15/ذو الحجة  موعد مغادرة الحجاج من المملكة براً  27

15/محرم  15/ذو الحجة  موعد مغادرة الحجاج من المملكة بحرًا من ميناء جدة اإلسالمي  28

15/شوال -
آخــر موعــد لتســليم كشــف أســماء مســؤولي ومرشــدي تفويــج الحجــاج بمكتــب 

شــؤون الحجاج 
29

15/شوال  -
أخــر موعــد لحضــور  المفــوض فــي نظــام الحج الموحــد ومختص بيانات االســتعداد 

المســبق بمنفــذي مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي بجــدة ومطــار األمير محمــد بن عبد 
العزيــز بالمدينــة المنورة  

30
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2/ ذو الحجة  - آخر موعد لسفر الحجاج جوًا من جدة إلى المدينة المنورة  31

15/شوال -
آخر موعد لتسجيل جداول مواعيد قدوم ومغادرة الرحالت الجوية لكافة الحجاج 

القادمين من الخارج للهيئة العامة للطيران المدني 
32

25/ ذي القعدة  - آخر موعد لسفر الحجاج “برًا” من مكة المكرمة أو جدة إلى المدينة المنورة  33

5/ ذي الحجة  - آخر موعد للعودة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة  34

29/ محرم   1/ شوال 35 يسمح بفتح الحساب لمدة عشرة أشهر 

* مالحظة :

فـــي حالـــة وجـــود أي تعليمـــات أو ضوابـــط مســـتجدة الحقـــًا ، ســـيتم إضافتهـــا مباشـــرة إلـــى النســـخة اإللكترونيـــة لكتيـــب التعليمـــات فـــي بوابـــة النظـــام اإللكتروني الموحد 	 

)www.ehaj.haj.gov.sa( لحجـــاج الخـــارج  للحج

جميـــع التواريـــخ المشـــار إليهـــا فـــي الكتيـــب تعتمـــد تقويـــم أم القـــرى الهجـــري ، ومـــا يوافقـــه بالتقويم الميالدي. 	 
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