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 حمتويات

 للحج السياحي لضوابط والقواعد املنظمةا

 

 الضوابط العامة:    أواًل
  جدول توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة اإللكرتونية :  ثانيًا

 والشروط اخلاصة بالتنفيذاإلجراءات :   ثالثًا

 واألليه اخلاصه بتسجيل املشرفني لسكنضوابط اخلاصه باال:  رابعًا

 مرحلة قبول الطلبات :خامسًا

 مرحلة إدراج البيانات على البوابة املصرية املوحدة للحج :سادسًا

 املستندات املطلوبة للتقديم عقب إجراء القرعة : سابعًا

 الضوابط الصحية : ثامنًا 

 شروط احلج الربى :تاسعًا 

 شروط  حج الفرادى واهليئات :عاشرًا 
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 ...قدمة ــــم                                  

بشأن إصدار قانون تنظيم احلج وإنشـاء البوابـة املصـرية     0200لسنه  41ضوء صدور القانون رقم  فى

تلبيـة   علىواللجنة العليا للعمرة واحلج  واآلثارمن حرص وزارة السياحة  نطالقًاإو املوحدة للحج ،

مطالب املواطنني الراغبني يف تأدية فريضة احلـج وتـذليل فافـة السـبل هلـم مـن خـالل تـوف  عـدة          

الـ   و املقدمـة هلـم    ودة وتوافر اخلـدمات ا باجلهمجيع ميزتت يمستويات من برامج احلج السياح

فـل منهـا  علـى     مستوىسب حبسعار األ بينها يفحتافظ على مفهوم احلج السياحي وختتلف فيما 

 .جلميع املواطنني الراغبني يف أداء فريضة احلج الشرائح االقتصادية خمتلف وتالءم ي حنو

لكـه مـن مقومـات وخـربات س افتسـابها خـالل       مبا من ،اا وال ندخر سعًيال نألوا جهًدفإننا  ومن ثم

 -تنـو  مسـتوياته   منظومة احلج السـياحي املتميـز مـن حيـ      تطوير بيف النهوض  ،سم السابقةاملوا

 جانًبـا فـبً ا مـن    الدولـة توليهم  ذينالدخل احملدود ال يخاصة برامج احلج االقتصادي لذوصفٍة وب

بالتنسـي  الكامـل    فله وذلك ،للحجاج املقدمةاخلدمات وجودة انتقاء فضاًل عن  - هتمام والرعايةاال

غرفـة   ةد وخارجهـا ومبشـارف  داخل الـبال ذات الصلة وغ ها من اجلهات ة اجلهات املعنية مع فاف

النمـوذج املصـري يف إدارة منظومـة     ـحبـ    وـ أصبح   بلوًغا إىل أن  شرفات ووفاالت السفر والسياحة

العديد من الدول اإلسالمية حملافاته وتطبيقه،  ةجاهد إليه ىوتسعبه  ىحتذُي احلج السياحي مثااًل

 حنـو ا دًمونأمل بعون اهلل تعاىل وبفضل جهود املخلصني على خدمة حجاج بيت اهلل احلـرام املضـي ق ـ   

 .النهوض ألعلى درجات التميز واالرتقاء مبنظومة احلج السياحي 

  

 ،نه نعم املوىل ونعم النص ،،إونسأل اهلل التوفي  والسداد 
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 : الضوابط العامة: أوالً 
بشأن إصدار قانون تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية املوحدة  2222لسنه  48تلتزم الشركات السياحية بكافه مواد وأحكام القانون رقم  -4

  . للحج
املصرية ووزارة الصحة تلتزم الشركات السياحية بكافة الضوابط واالشرتاطات واإلجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان  -0

 .السعودية
تفويج بالتعليمات والتوقيتات اخلاصة اصة باملسار اإللكرتون  املوحد وكاا تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات املنظمة والقواعد اخل -2

 .احلجاج 
والتعميمات الصادرة بأي من الوسائل املتاحة عن كل من وزارة السياحة واالثار التعليمات والضوابط  ةبكافتلتزم الشركات السياحية  -1

بالتعليمات الصادرة بشأن موسم احلج واليت يتم اخطارهم بها بأي مجيع احلجاج  بتوعية، وكاا االلتزام  ةوزاره احلج السعودياملصرية و 
 .من وسائل االتصال املتاحة  

لتعليمات الصادره من مكتب شئون حجاج مجهورية مصر العربيه بشأن تنظيم احلج السياحى والفرادى تلتزم الشركات السياحيه بكافه ا -5
 .واهليئات 

           اإللتزام بكافة التعليمات والضوابط الوارده مبحضر أسس وترتيبات شئون احلج بني اجلانبني املصرى والسعودى هلاا املوسم -6
، فضال عن عن كافة التعاميم الواردة من اجلانب السعودى بشأن القواعد احملددة لتنظيم رحالت احلج من خارج  م0202/هـ 4111

 . اململكة العربية السعودية 
 .إللتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعوديه بشأن كافة اإلجراءات اإلحرتازية والوقائية ا -7

 .حاج 02م كشوف بأمساء احلجاج على أال يقل عدد احلجاج باجملموعة الواحدة عن تلتزم الشركات السياحية املنظمة بتقدي -4
 .املشرفني إختيار بشأن الضوابط اخلاصه باإلبقاء على ذات األليه السابق العمل بها باملوسم املنصرم  -9
 التأكيد على ضرورة إلتزام مجيع احلجاج بالفقرات الواردة فى الالئحة التنفياية لنظام مكافحة غسل األموال بضرورة اإلفصاح عن املبالغ -42

 أالف دوالر أمريكى أو ما يعادهلا  02أو األدوات القابلة للتداول أو املعادن الثمينة أو األحجار الكرمية ، وفيما ال يتجاوز قيمته 
إلتزام كافة احلجاج بالتعليمات املنظمة لشئون احلج والتى متنع األعمال الدعائية وتوزيع املنشورات وإقامة التجمعات والندوات  ضرورة -44

واإلجتماعات واملسريات ذات األهداف السياسية ورفع األعالم والشعارات والالفتات ، وإجتناب مجيع األعمال التى تصرف عن العباده 
دم إستغالل احلج ألغراض سياسية أو العبث بأمن احلجيج أو إثارة النعرات الطائفية أو ممارسة الطقوس املاهبية أو وأداء النسك ، وع

 .جلب احملظورات واملخدرات 
 . اإللتزام بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل احلرمني الشريفني بأى وسيلة من وسائل التصوير  -40

 :ة تنفيذ نظام القرعة اإللكرتونية جدول توقيتات آلي: ثانًيا

 

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان م
 التوقيتات

 إىل مــن

0.  
             فتتتتا بتتتاب تستتتجيل أمستتتاء املتتتواطنني املتقتتتدمني لقرعتتتة      

 .احلج السياح 
 م2222مارس   02

 هت0888شعبان  22 املوافق 

 م2222أبريل  01
 هت0888رمضان  24املوافق  

 هت0888شوال املوافق  02 -2222أبريل  22 .إجراء القرعة العلنية لكافة املستويات واإلعالن عن النتيجة  .2

2.  
            بتتتني الشتتتركات لكافتتتة ( التضتتتامنات ) تستتتجيل الكيانتتتات  

 .املستويات معًا
 هت 0888شوال  00املوافق -م  2222مايو  0اعتباًرا من يوم 

 هت0888شوال  20املوافق  –م 2222مايو  00حتى 

8.  

ربط حزم اخلدمات وإجراء معاينة ستكن احلجتاج وتوثيتق عقتود     
الستكن باألراضتت  الستعودية متتع االلتتزام بتتاإلجراءات املنصتتو     

 .عليها باملسار اإللكرتون 

 املوافق 2222مايو  08
 هت0888شوال  28 

 2222يونيو  02
ذو القعده  22املوافق  

 هت0888
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 :اإلجراءات  والشروط اخلاصة بالتنفيذ: ثالًثا
 
 : احلد األقصى لتسجيل اجلوازات على املوقع اإللكرتوني جلميع املستويات .4

 

 الربى/ احلج االقتصادي          جنوم 5احلج السياحي  سنوات اخلربة الفعلية يف تنفيذ احلج  املستوى

 022   42    سنوات  1أكثر من  أ

 42   02    سنوات 1سنوات حتى  7من  ب

 02   82   سنوات  0ألول مرة وحتى  ج

 :أسعار ومستويات ومواصفات الربامج  .0

 :احلج لكل مستوى على النحو اآلتي برامج أسعار . أ
 

 عدد التأش ات السعر  الربنامج املستوى

 مخس جنومسياحى 

 جنيه 202,222 مرت 202احلرم صف أول مباشر على 

 تأشرية( 8222)
20% 

 جنيه 270,222 مرت 0202مرت إىل 202صف ثان من 

 مرت فنادق مخس جنوم   8222مرت حتى  0202بعد مسافه 
 جنيه 222,222

 تأشرية( 4222) جنيه 022,222  قتصادي طريانإ اقتصادي سياحى 
02% 

 تأشريه(  8222) جنيه 022,222  ريتتتتتتتتتب   برىسياحى 
20% 

 تااكر الطريان جلميع املستويات ما عدا املستوى الربى  مجيع األسعار الواردة باجلدول التال  ال تشمل . 
 من احلرم مرت  0202سافه ملحبد اقصى وفقط وتكون قبل أو بعد مناسك احلج ، للمستوى االقتصادى والربى  تكون فرتات التحسني

 :النحو التاىل وتكون على املكى 
 .ريال سعودى ويتم إبرام عقد بني شركه السياحه واحلاج  0022جنوم يتم حتصيل مبلغ  0حتسني فنادق  . أ
 .ريال سعودى ويتم إبرام عقد بني شركه السياحه واحلاج  0222جنوم يتم حتصيل مبلغ  8حتسني فنادق  . ب
 .بني شركه السياحه واحلاج برام عقد ريال سعودى ويتم إ 402جنوم يتم حتصيل مبلغ  2حتسني فنادق  . ج

 :وتكون فرتات التحسني على النحو التالي  -
 

 إىل من الفرتة

 موسم أول
 ذو القعدة 21 ذو القعدة 20
 ذو احلجة 8 ذو احلجة 0

 موسم ثان 
 ذو احلجة 07 ذو احلجة 08
 ذو احلجة 20 ذو احلجة 07

 :ملحوظة
هاا الشأن وكاا أي تعديل يف سعر الصرف بالزيتادة   زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية يف ةيأل األسعار املشار إليها ختضع

الضوابط إال بعد الرجوع إىل اللجنة العليا للعمرة واحلج لدراسة أستباب الزيتادة   هاه تم زيادة األسعار املعلنة بت، على أال  أو النقصان

متع احاطتة الستيد التوزير مبتا       إال بعد موافقة اللجنتة  سعريه زيادة ةال تسري أيحوال يف مجيع األو من عدمه ، والنظر يف اعتمادها

ريتال ستعودي    0222يطرأ من تعديل فى االسعار ، علمًا بأنه مت حتديد اسعار خدمات الطوافة للمستوي اخلمس جنوم ليكون مبلغ 

       متا مت احتستاب ستعر الصترف للريتال الستعودي       ريتال ستعودي ، ك   2444، وبالنسبة للمستتوي االقتصتادي والتربى يكتون مبلتغ      

 .جنية  4,07على 
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 :مواصفات الربامج اخلدمية:ب
 :مخس جنوممستوى سياحى  

 

 املواصفات البيان

 .أفراد بالغرفة  8حبد أقصى ( بوفيه مفتوح ) فنادق مخس جنوم  نصف إقامة  السكن مبكة واملدينة

 (منى و عرفات ) املشاعر 
جيبستون   -وجبتني ستاخنتني للغتااء والعشتاء    + وجبة جافة فطار -إقامة كاملة -هناجر فاخرة 

 .خيام أملان  -بورد 

 .أتوبيسات خاصة موديل حديث انتقاالت املشاعر

 .أتوبيسات خاصة موديل حديث  أو طريان االنتقاالت الداخلية

 (:سياحى اقتصادي ـ سياحى برى ) مستوى 
 املواصفات البيان

أن يكون احلد األدنى للتسكني إيواء سياح  أو عمائر مصرح هلتا بالتستكني ومفعلته علتى املستار       مبكة املكرمةالسكن 
 .شريطة معاينة جلنة املعاينات واعتمادها للسكن ( موسم كامل ) االلكرتونى

 شريطة معاينة جلنة املعاينات واعتمادها للسكن ئرفنادق ايواء سياح  أو ما يعادهلا من العما السكن باملدينة املنورة
 

السكن مبنطقة العزيزية وما 
 مياثلها

اإلقامة بفنادق أو عمائر مصرح هلا بتسكني احلجاج ومفعلة على املسار اإللكرتونت  وتقتع بشتوارع    
أو مخاست  أو سداست  باألجنحتة أو     بتالغرف  رئيسية ومبنطقة بها ختدمات، والتستكني ربتاع    

أشخا  شريطة معاينتة جلنتة املعاينتات واعتمادهتا     ( 0)الغرف ذات االتساع ومحام حبد أقصى 
 .للسكن، ومبا ال خيالف الضوابط االحرتازية السعودية اخلاصة بالتسكني

 .أتوبيسات خاصة موديل حديث بالنسبه للمستوى السياحى االقتصادى  انتقاالت املشاعر

اخليتام ،  )وفقا لالتفاق املوقع مع املؤسسة األهلية ملطويف الدول العربية بكافة تفاصيله متن حيتث    املشاعر
 ( . الفرش، الكهرباء، احلمامات، دورات املياه، الوجبات الغاائية، املشروبات

 : الضوابط اخلاصه بالسكن واألليه اخلاصه بتسجيل املشرفني: رابعًا 
 :ضوابط السكن  .4

تتوىل جلان الوزارة املتواجدة باألراض  السعودية القيام بإجراء املعاينات الالزمة للسكن الاي تتقتدم بته الشتركة الستياحية والتاى        

اخل ..... يسبق معاينته باملواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضتوابط وعتدم تستكني احلجتاج بتامليزانني أو دور اخلتدمات أو األستطا       

الكرتونى للمعاينة بالك عقب استيفاءه ميدانيًا ، وفيما خيص الفنادق والعمائر اليت مت معاينتها يف املواسم السابقة يتم وحترير منوذج 

اعادة مطابقتها ميدانيًا وفقًا لنموذج املعاينة الصادر يف حينها وحترير منتوذج الكرتونتى للمطابقتة جديتد وفًقتا لتالك، وذلتك ملعاينتة         

كن احلجاج املصريني يف ضوء النهضة العمرانية الشتاملة بكتل متن مكتة املكرمتة واملدنيتة املنتورة ، وفتى كتل          املستجدات اخلاصة بس

 . ان يكون السكن مدرج على املسار اإللكرتون  السعودي  جيب االحوال
إىل األراض  السعودية للمعاينتة ت     دون سفر مندوب عنها ت   لكرتونباملراجعة على املسار اإل السياحية السماح ملن يرغب من الشركات -

 .( واملتواجده باألراضى السعوديه بالوزارة جلنة املعاينات اخلاصة من قبل  لسكناأو معاينة  شريطة مطابقة) 

مرت، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياح  على األقل للمستوي ( 0202)ضرورة توفري شاتل با  من وإىل احلرم للسكن الواقع بعد  -

 .االقتصادي والربى 

املوافقه عليها من قبتل  إىل املناطق التى سبق  باإلضافه، مرت من احلرم املك  ( 8222)أقصى مسافة مسموح التسكني بها مبكة املكرمة  -

 .باملواسم السابقه الوزارة 

 .مرت من احلرم النبوي الشريف( 0222)أقصى مسافة مسموح التسكني بها باملدينة املنورة  -

 :اخلاصه بتسجيل املشرفنياألليه  .0
 :جنوم 5 بالنسبة للمستوي السياحي

  للمشرف األول ثالثونيتم ترك مسلسل رقم  وعشرونتسجيل أمساء املواطنني من مسلسل واحد حتى مسلسل تسعه عند . 

  للمشرف الثان  ستونيتم ترك مسلسل رقم  مخسونتسعه وحتى مسلسل  ثالثونواحد وعند تسجيل أمساء املواطنني من مسلسل. 

  للمشرف الثالث وهتو   مثانون يتم ترك مسلسل رقم سبعونتسعه و حتى مسلسلستون واحد وعند تسجيل أمساء املواطنني من مسلسل

 . احلد األقصى املقرر للمشرفني عن هاا املستوى
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 : والربى بالنسبة للمستوي االقتصادي

  للمشرف األول  اربعون يتم ترك مسلسل رقم ثالثونتسعه وحتى مسلسل  تسجيل أمساء املواطنني من مسلسل واحدعند. 

  للمشرف الثان  سبعون يتم ترك مسلسل رقم ستونتسعه وحتى مسلسل  أربعونواحد وعند تسجيل أمساء املواطنني من مسلسل. 

  للمشترف الثالتث وهتو     مائهيتم ترك مسلسل رقم  تسعونتسعه و حتى مسلسل سبعونواحد وعند تسجيل أمساء املواطنني من مسلسل

 .احلد األقصى املقرر للمشرفني عن هاا املستوى

ال يتم تصعيد احلجاج بداًل من املشرفني إال بعد االنتهاء من اعتماد التضامنات بتني الشتركات الستياحية واالستتقرار علتى       :ملحوظة

         ئم االنتظتار النا تة عتن القرعتة ،     املشرف املرافق للمجموعة، وذلك ملعاجلتة احلتاالت النا تة عتن القرعتة، وفقتا لقتوا       

، وحتال االفتة   ويف مجيع األحوال تلتزم الشركات السياحية بعدم حتصيل أي مبالغ إضافية من احلجاج نظري تصعيدهم

  .يتم جمازاة الشركة قانوًناااللتزام س هاا

 : مرحلة قبول الطلبات:  ًاخامس
  https://hij.moi.gov.egتقدم الطلبات من خالل املوقع اإللكرتونى لإلدارة العامه للشئون اإلداريه على بوابه وزاره الداخليه  .4

 ( . اإلنرتنت) عرب شبكه املعلومات الدوليه 

من ذلك املشرفني القائمني ويستثنى ، ملن   يسبق له أداء الفريضة طوال حياته  م2222/هت 0888يقتصر أداء فريضة احلج هاا العام  .0

 .املصريني  على خدمة احلجاج

 تسياحة  تقرعة  )تار اجلهه التى يريد احلج من خالهلا تقدمني للحج فعلى املواطن أن خيضوء توحيد جهه تسجيل بيانات املفى  .2

باب التقديم يعد الطلب مدرجًا  ويكون التقدم ملرة واحدة فقط أليًا من تلك اجلهات املنظمه للحج ، ومبجرد غلق( هيئات  تتضامن 

ضمن قرعة تلك اجلهة فقط ، ولن تقبل له طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج ، وفى حالة إجراء القرعة ال جيوز إلغاء الطلب 

    . والتقدم إىل أى جهة أخرى

تقدم الطلبات وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى الساريه الصالحيه ملدة ال تقل عن ستة أشهر ، وفى حالة إنتهاء سريانها ال يقبل   .1

الطلب ، وذلك خالل املواعيد املقررة لقبول الطلبات ، وميكن للمواطن اإلستفسار عرب اإلتصال مبركز اخلدمة الصوتية على اهلاتف 

 . ا  بالبوابة املصرية املوحدة للحج اخل (27142222-22)

حتديد سن مقدم الطلب  دويعتمد عنُيشرتط فيمن يتقدم بطلب احلج أن يكون كامل األهلية القانونية ألداء املناسك ، ومصري اجلنسية،  .5

لسن احملرم ويستثنى من شرط ا( عامًا  20)هت ، حيث ال يقل سن الرجال منهم عن 0888شوال  02املوافق  22/8/2222تاريخ 

عامًا فأكثر بشرط أن  80عام ، ويستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر  04عام ال يقل عمره عن  80الشرعى لسيده أقل من 

 . يكون املرافق أو احملرم   يسبق له أداء فريضة احلج طوال حياته 

، ومن األقارب حتى الدرجة الرابعة ويشرتط تقديم مستند بالنسبه لطلب احلج الزوجى يكون املرافق ملقدم الطلب من سن يوم فأكثر  .6

 .صلة القرابة 

ة إناث ت يشرتط إستخراج جواز سفر منفصل ، وحتتسب التأشرية املمنوحه له ضمن احلص/ ذكور ( صغري السن ) بالنسبه لألطفال  .7

 . املخصصة من التأشريات 

قة أداء فريضة احلج طوال حياته ، ومبوافقته على الشروط والضوابط املنظمة يوقع املتقدم بطلب احلج واملرافق له على إقرار بعدم ساب .4

 . للحج املدرجة بالطلب ، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة احلج ال يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على الوزارة 

 . تصدر البوابة املصرية املوحدة للحج كودًا تعريفيًا لكل حاج يوضع على جواز سفره مبعرفة الوزارة  .9

على ان تقوم كل شركه بوضع الكود التعريفى يف البوابة املصرية املوحدة للحج  تلتزم الشركات بطباعه الكود التعريف  الصادر للحاج من .42

 .  يتحمل احلاج قيمه اعاده طباعتهوفى حاله نزعه أو إتالفه أو فقد الكود التعريفليًا جواز السفر ميكن قراءته أ مكان ظاهر على

للبوابة حتى ميكنها تسجيل ( اسم مستخدم وكلمة مرور ) متنا وزارة السياحه واالثار الشركات السياحيه املصرح هلا تنفيا احلج  .44

م اخلا  2222لسنة  48بوابة املصرية املوحدة للحج طبقا للقانون رقم بيانات املواطنني املتقدمني واحلاصلني على تأشرية حج على ال

 .بإصدار قانون تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية املوحدة للحج 
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 : مرحلة إدراج البيانات على البوابة املصرية املوحدة للحج:سادساًً

 :ريضة احلج وذلك على النحو التاىلألداء فتقوم الشركات السياحيه بإدراج بيانات احلاج على البوابة قبل السفر  -
 :تتضمن ما يلى و( مقدم الطلب ) تدرج البيانات الشخصية للحاج  .4
جواز  اإلسم ت املهنة ت حمل اإلقامة ت تاريخ امليالد من واقع بطاقة الرقم القومى السارية ت الرقم القومى وتاريخ اإلصدار واإلنتهاء ت رقم)  -

    .(ار واإلنتهاء ت رقم اهلاتف احملمول أو أكثر السفر ونوعه وتاريخ اإلصد

 :تتضمن ما يلى وتدرج البيانات الشخصية للمراف   .0
جواز  اإلسم ت املهنة ت حمل اإلقامة ت تاريخ امليالد من واقع بطاقة الرقم القومى السارية ت الرقم القومى وتاريخ اإلصدار واإلنتهاء ت رقم)  -

 (     غري وجوبى / وجوبى ) إلنتهاء ت رقم اهلاتف احملمول أو أكثر ت طبيعه املرافق السفر ونوعه وتاريخ اإلصدار وا
 :تتضمن ما يلى و"  إن وجد " واملرافق ( مقدم الطلب ) تدرج البيانات الشخصية للحاج  .2
وغري ذلك من البيانات التى حتددها " إن وجدت " نتيجة الكشف الطبى قب موعد السفر ت التطعيمات واللقاحات ت األمراض املزمنة )   

وزارة الصحة والسكان املصرية أو التى تقررها السلطات املختصة باململكة العربية السعودية فى كل موسم من مواسم احلج ت نوع اإلعاقة 

 ( . ذوى اهلمم من واقع بطاقة إثبات اإلعاقة واخلدمات املتكاملة لألشخا  ذوى اهلمم  بالنسبة لألشخا 
 ( سياحة ت هيئات وجهات الدولة ت حج الفرادى ) تدرج الشركات السياحية املنفاة للحج على البوابة نوع احلج : نوع احلج  .1
 :بيانات املغادرة والوصول تتضمن ما يلى  .5
تاريخ املغادرة والوصول ت ميناء السفر والوصول جبمهورية مصر العربية ت ميناء السفر والوصول باململكة العربية  وسيلة السفر والوصول ت)  

 ( السعودية 
 :تتضمن ما يلى وبيانات الشركات الناقلة والتحركات داخل اململكة العربية السعودية  .6
اسم وبيانات الشركة املعتمدة لنقل احلجاج من وإىل مجهورية مصر العربية ت وسيلة النقل بني املدن وإسم الشركة الناقلة داخل اململكة )  

 ( .املشاعر وإسم الشركة الناقلة العربية السعودية ت وسيلة النقل بني 
 :تتضمن ما يلى وبيانات برنامج الرحلة  .7
واملشاعر املقدسة ت شركة الطوافة ت إسم مشرف الرحلة ورقم نادق وأماكن اإلقامة مبكة املكرمة واملدينة املنورة مستوى الرحلة وتكلفتها ت ف) 

 . (هاتفه ت نوع الباقة 

 ( .عمرة ت زيارة " ) إن وجدت " بيانات التصاريا املطلوبة   .4
 أية بيانات أخرى تطلبها السلطات املصرية أو السعودية  .9

 : املطلوبة للتقديم عقب إجراء القرعةاملستندات : سابعاًً
طاب تقدم املستندات واألوراق للجنه اإلستقبال باإلدارة العامه للشئون اإلدارية بوزارة الداخلية فور اإلنتهاء من إجراء القرعة مباشرة خب -

 :املطلوبة ، وهى على النحو التاىل معتمد من الوزارة ، وفى حالة عدم إستيفائها للشروط يتم إستبعادها وإعادتها إلستيفاء البيانات 
وشركة السياحة مرفق  صور معتمدة واتومة من الوزارة  4+ طباعة كشوف احلجاج من خالل البوابة املصرية املوحدة للحج من أصل  .4

 . مسلسل الكشف  بها صور بطاقات الرقم القومى سارية الصالحية ، ومستندات صلة القرابة بالنسبة للمحارم واملرافقني واملرتبة بنفس
 .هت0888شوال  02املوافق  22/8/2222أصل جواز سفر مميكن لكل حاج ال تقل مدة صالحيته عن عام بدءًا من تاريخ  .0
 .(فيش حج مميكن ) البصمة العشرية للحاج  .2
 بيانات املوقف التجنيدى ملن هم فى سن التجنيد  .1
صورة + داخل حقيبة مدون عليها إسم الشركة وعدد اجلوازات بداخلها توضع جوازات السفر املميكنة اخلا  بالفائزين بفرصة احلج  .5

          تشمل إكتمال التحصني فى اجلرعات األساسية املقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات  ( QR CODE ) من شهادة التحصني
 .أشهر قبل السفر  0املعتمدة دوليًا على أن تكون أخر جرعة فى خالل (  01-كوفيد ) 
 .حتركات من اإلدارة العامة للجوازات واهلجرة واجلنسية  شهادة .6

  سيتم رفض إستالم جواز السفر فى احلاالت التالية: 
 .  جواز السفر الاى به ثقوب بالصفحة األوىل اخلاصة بالبيانات  -
 . إختالف الرقم القومى أو األمساء باجلواز عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى  -
 . عدم وجود صفحات خالية جبواز السفر  -
 .( 01كوفيد ) صورة شهادة التحصني الدولية باجلرعات األساسية املقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات + عدم إرفاق أصل  -
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 :مع مراعاة األتى  0×8صورة شخصية حديثة وواضحه مقاس  2عدد  .7
 . ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون  -
 . من الصورة % 42أو % 72طول الرأس من الاقن حتى اجلبهة  -
وترفق األبيض لتداخلة مع خلفية الصورة مراعاة عدم إرتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء ، وبالنسبة للسيدات عدم إرتداء احلجاب  -

 .بالغالف اخللفى للجواز 
اسم احلاج واملسلسل الوارد بالكشف ، ويثبت املظروف يتم وضع الصور داخل مظروف صغري يدون عليه وعلى خلفية كل صورة  -

 . بالغالف اخللفى للجواز 
 . تصاريا السفر للاين يتطلب سفرهم احلصول على موافقة من جهة عملهم  .4
 اب السحائى جبرعةوالتى تثبت تطعيمه ضد مرض اإللته البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان املصرية سارية املفعول ، .9

سنوات أو أى تطعيمات أخرى  2أيام وال تزيد عن  02وذلك قبل السفر مبدة ال تقل عن  (ACYW135)واحدة من اللقاح الرباعى 

مع مراعاة إرفاق البطاقة الصحية بالغالف اخللفى جلواز السفر كشرط  .. ىتقررها وزارة الصحة والسكان املصرية أو اجلانب السعود

 .لتعليمات السلطات السعودية فى هاا الشأن  للحصول على التأشرية طبقًا
تقرير طبى معتمد واتوم من إحدى املستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان املصرية املعلن عنها مرتب ومرقم بنفس رقم سداد  .42

احلاج على البوابة موضا به حالته الصحية تفصيال وأنه معافى من األمراض التى أقرتها وزارة الصحة املصرية التى تعوق عن السفر 

 . أن توضع التقارير الطبيه داخل مظروف ألداء فريضة احلج على 
يلصق إستيكر على الغالف اخلارجى جلواز السفر مدون عليه إسم الشركه ، وبيانات احلاج من واقع جواز السفر ومسلسل احلاج 

 .بكشف البوابة ، وكاا مستوى الرحلة ، ولن يسما ألى فائز بإستالم جواز سفره إال بعد انتهاء االجراءات اخلاصه به 
عيدهم سيتم تصعيد نسبة الفائزين بالقرعة اإلحتياطية طبقًا للرتتيب الوارد بقوائم االنتظار املعلنه على البوابة املصرية املوحدة للحج لتص .44

شركة بناء على طلب ال( املتوفني ت املتنازلني املستبعدين لعدم توافر الشروط ت أو ألى أسباب أخرى ) بدال من الفائزين بالقرعة األصلية 

          أيام عمل من تاريخ اإلخطار باإلستبعاد قبل احلصول على تأشرية احلج من املسار اإللكرتونى السعودى ، 7فى موعد أقصاه 

 . وتتحمل الشركه كافة التبعيات فى حالة عدم احلصول على التأشرية بسبب تأخرها عن املواعيد دون أدنى مسئولية على الوزارة 
يوم عمل كامل من تاريخ تسليم  22وإسورة املعصم اخلاصة بهم بعد ( كارت التعارف ) حتقيق شخصية احلجاج ت يتم تسليم بطاقا .40

     أخر بيان بأمساء احلجاج الواردة من الشركه لإلدارة العامة للشئون اإلدارية بوزارة الداخلية بعد اإلستبعاد واإلضافة واإلستبدال ،

 . بإرتدائها وذلك بإعتبارها وسيلة التعرف على احلاج مع التأكيد على ضرورة اإللتزام 
تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على احلجاج الفائزين بعد إستالم جوازات السفر اخلاصة بهم بعدم إستخراج جواز أخر إال بعد  .42

 . ئولية على الوزارة مراجعة اإلدارة العامة للشئون اإلدارية ، وحال االفة ذلك تعترب التأشرية الغيه دون أدنى مس
 :الضوابط الصحية: ثامنًا
 االتي الفئات الغ  مصرح هلا صحيًا باحلج هلذا العام وتشمل: 
 مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب عالجهم جلسات غسيل كلوي. 
 مرضى تليف الرئة. 
 حاالت السمنة املفرطة املرضية. 
  (الدموية ت التليف الكبدي ت االورام القلب ت االوعية ) احلاالت املتقدمة من ذوى أمراض . 
 السيدات احلوامل فى االشهر االول  ت االشهر االخرية. 
 االمراض النفسية والزهامير طبقًا للتقارير الطبية املعتمدة. 

  ة الصحة فى وزاراملعتمدة دوليًا (  01ت كوفيد ) يشرتط إكتمال التحصني باجلرعات األساسية املقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات

كشرط للحصول على التأشرية ، مع التنبيه على احلاج أشهر قبل السفر  0على أن تكون أخر جرعة فى خالل والسكان املصرية 

 .باإلحتفاظ بأصل الشهادة معه 
 اب السحائى جبرعة واحدة من اللقاح الرباعى التطعيم ضد مرض اإللته للحجاج البالغني واألطفال من عمر سنتني فأكثر يشرتط

(ACYW135)  سنوات أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة  2أيام وال تزيد عن  02وذلك قبل السفر مبدة ال تقل عن

 .والسكان املصرية أو اجلانب السعودى 
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 زارة الصحة والسكان املصرية موضا به حالته يلزم على احلاج تقديم تقرير طبى معتمد واتوم من إحدى املستشفيات التابعة لو

 . الصحية تفصيال وأنه معافى من األمراض التى أقرتها وزارة الصحة املصرية التى تعوق عن السفر ألداء فريضة احلج 
  رة الصحة حج املطبوع من البوابة معتمد واتوم من إحدى املستشفيات التابعة لوزا( 0)تقرير طبى مرتب بنفس مسلسل منوذج تقديم

 . والسكان املصرية املعلن عنها لكل فائز 
 أن تكون البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان املصرية سارية املفعول . 
  تقديم ما يفيد توقيع الكشف الطبى على احلاج الفائز بفرصة احلج بأحد املستشفيات املعتمدة التى يعلن عنها مبعرفة وزارة الصحة

 .صرية والسكان امل
  على احلجاج الاين حيتاجون إىل عناية طبية خاصة محل بطاقة صحية حمدد بها األمراض املصابني بها واألدوية املمنوعني من

تناوهلا واألدوية التى يستخدمونها بشكل شخصى ، وكاا إحتفاظهم باألدوية اخلاصة بعالجهم ، وبالتقارير واملواصفات الطبية التى 

 مارك فى منافا الوصول باململكة وضرورة إبرازها ملوظفى اجلشخص  وحتت إشراف الطبيب املعاجل، األدوية بشكلتفيد إستخدام تلك 
 : احلج الربىشروط : تاسعًا

 .أن يكون قدوم ومغادرة احلجاج برًا عرب منفا حالة عمار  -
 . 2200 عام وديل عناملأن تكون األتوبيسات الناقلة للحجاج املصريني برًا ذات مواصفات حديثة وأال يقل  -
 . أن يتم نقل حجاج الرب داخل املشاعر املقدسة حبافالتهم اخلاصة التى يقدمون عليها من مصر  -

 . تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنيه الصادرة من اإلدارة العامة للنقل السياحى بالوزارة  -
 :واهليئات حج الفرادى شروط :عاشرًا
 :حج الفرادى  . أ
احلج الاى حيصل فيه املصرى املقيم جبمهورية مصر العربية على ) تتوىل الشركات السياحيه تنفيا تأشريات حج الفرادى وهو  -

م اخلا  بإصدار قانون تنظيم احلج وإنشاء 2222لسنة  48مبوجب نص القانون رقم ( تأشرية حج خارج احلصة املقررة للدولة 

 .البوابة املصرية املوحدة للحج 
 . بكافة الضوابط والقواعد املنظمة للحج زم الشركات السياحيه املنفاه حلج الفرادى تلت -
 :حج اهليئات.ب
 .لاات املستوى تلتزم الشركة السياحية بتنفيا هاه التأشرية وفقًا للربنامج املقدم منها اىل الوزارة شريطة ان تكون خدمات الطوافة  -
 . بكافة الضوابط والقواعد املنظمة للحج  يئاتتلتزم الشركات السياحيه املنفاه حلج اهل -
   فما تفوض اللجنة العليا للحج والعمرة والفري  الفنى املعاون هلا باستصدار أي قرارات تنظيمية وفنيه ومن بينها حتديد

وفذا إختاذ الالزم حيال ما قد يطرأ من مستجدات بدءا من التحض ات  مواصفات السكن وضوابط املشرفني وتعديل األسعار
حفاظـًا علـى الصـحة العامـة وحقـو        قـد حتـدأ أثنـاء العمـل    سلبيات ألية  ًءادراخلاصه ببدء املوسم وحتى نهايته وذلك 

 .احلجاج وصون فرامتهممصاحل و
الضوابط بكافة  ضرورة اإللتزامبظمة لربامج احلج املختلفة تهيب وزارة السياحة واآلثار فافة الشرفات السياحية املنوختامًا 

             تنظـيم الشـرفات السـياحية     الشـرفة حتـت طائلـة قـانون     تقـع  حتـى ال  السـالف ذفرهـا  والقواعد املنظمـة للحـج السـياحي    
  .بشأن إنشاء البوابة املوحدة للحج  0200لسنه  41والقانون رقم  4977لسنة  24رقم 

 وباهلل التوفيـ  ،،،هــذا 
            


