اإلدارة المركزية للجمعيات واالتحادات

ضوابط وتعليمات
موسم حج 1440هـ2019/م
 -1تقوم مجيع اجلمعيات اليت من أغراضها تيسري احلج ألعضائها واملستوفية للشروط التالية-:
 مر علي قيدها سنتني على األقل يف . 2019/1/1
 وجود ميزانية معتمدة من حماسب قانوني ومن اجلمعية العمومية عن عام  2017على األقل.
 تقرير مراجعة أعمال ا مرض ي خ ل الع امني الس اققني ومل يوق ع عليه ا ج زا ات ملخالف ات قانوني ة أو مالي ة
ثبتت حبقها.
 -2تق وم اجلمعي ات املس توفية للش روط املوض ة قعالي ة قبني يد أعض ائها ال راغبني يف أدا فريض ة احل ج
واملستوفيني للشروط التالية-:
 أن يكون مسجل قعضوية اجلمعية عند تقديم الطلب ومسدد االنيباك السنوي.
 مل يسبق له احلج من قبل وحتسب ساققة احلج أعتباراً من عام  2014فيما قعدها.
 أن يكون مقيم قدائرة احملافظة أو من العاملني قها وفقا لبطاقة الرقم القومي 0
 خلوه من األمراض املعدية والفريوسية والسرطانية والعصبية والنفسية ومبا ميكنه من أدا املناسك قاالعتماد
علي نفسه.
 وجود مرافق للمتقدم ممن جتاوز أعمارهم  75سنة وأص اب اإلعاقة واألمراض اليت تتطلب حالتهم وج ود
مرافق لم.
 تلتزم اجلهة اإلدارية قكل مديرية قالتأنيري على سجلت العضوية قاجلمعية.
 تلت زم اجلمعي ات قدع داد س جل قأأ ا أعض ائها ال راغبني ف ى أدا فريض ة احل ج وي بني ق ه اس م العض و /
العنوان /الرقم القومي /تاريخ االنضمام لعضوية اجلمعية ويتم مراجعته من قبل اجلهة اإلدارية.
 حتديد موعد تلقى طلبات احلج ألعض ا اجلمعي ات اعتب ارا م ن ي وم الثلث ا املواف ق  2019/2/19حت ى
يوم اخلميس املوافق  2019/3/7و لن يلتفت ألي طلب يقدم قعد ذلك التاريخ .
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 يتم توزيع النموذج املعد لطلب احلج من خل اإلدارات االجتماعي ة عل ي اجلمعي ات األهلي ة املس توفية
للش روط ق دائرة عمل ها وي تم اس تيفاره م ن األعض ا ال راغبني يف احل ج وامل رافقني ل م م ن أح د
األقارب (امللزمني ألسباب ضرورية ص ية أو اجتماعية) ويكون له نفس الفرصة عند إجرا القرعة حبد أقصى
ثلثة أعضا يف االستمارة الواحدة( ،ويستثنى من ساققة احلج احملرم املرافق للسيدات األقل من  45سنة
اللتي مل يس بق ل ن احل ج أو األقن ا امل رافقني لوال ديهم م ن سب ار الس ن أو املع اقني غ ري الق ادرين عل ي
خدمة أنفسهم) علي أن يت ملوا قيمة الرس وم املق ررة قش أن س داد مبل ني ألف ني ري ا س عودي أو م ا يعادل ه
قاجلنية املصري .
 -3يقدم عضو اجلمعية طلب احلج للجمعية املنضم إليها و تراجع اجلمعية البيانات مع العضو و توقع على ص تها
و تت مل اجلمعية املسئولية فى حا إثبات اجلهة اإلدارية عدم ص ة البيانات أو عدم قدرة العضو عل ي ادا
فريضة احلج ألسباب ص ية و توقع اجلزا ات على اجلمعية قاحلرم ان م ن تق ديم طلب ات احل ج ألعض ائها يف
املوسم القادم.
وتقدم طلبات احلج قعد اعتمادها من اجلمعية لإلدارة االجتماعي ة الت اقع ل ا اجلمعي ة عل ي النم وذج املش ار
إليه مستويف سافة البيانات ومرفق قه:
 صورة نيخصية حديثة.
 صورة قطاقة الرقم الق ومي س ارية مل دة ال تق ل ع ن س ته أني هر م ن تاره ه (وذل ك خ ل امل دة احمل ددة
قاإلعلن عن فتد قاب التقديم ).
 -4تقوم اإلدارة االجتماعية قتسليم مقدم الطلب سعب النموذج معتمد  ،وموضد قاإلس تمارة قيان ات س ل مس توي
وااللتزامات لكل طرف.
 -5يتم التأسيد على مراجعة سافة قيانات استمارة احلج مع مقدم الطلب قعناية فائقة طبقا للمستندات املقدمة من
احلاج نفسه و مراعاة املرافقني،و ذلك لتفادى األخطا اليت قد حتدث من عدم املراجعة
 -6يكون ( للزوج و الزوجة والوال دين واألقن ا واألني قا ) ح ق التق دم يف طل ب واح د لقرع ة احل ج ولم ا نف س
الفرصة يف الفوز قاحلج معا .
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 -7حيصل من أعضا اجلمعيات املتقدمني مبلني (100ج) مائة جني ه ع ن س ل متق دم مقاق ل مص روفات التس جيل
قربنامج قرعة احلج تستخدم يف مواجهة املصروفات اإلدارية وتوفري خدمات لل جاج وفق اً مل ا يق رره

لس

أمنا املؤسسة وتقوم اجلمعية قديداع املبلني حبساب املؤسسة قبنك مصر رقم  1220199000000011على
مستوى سافة فروع البنك على ان تلتزم امل ديريات قاس تخراج إذن توري د ققيم ة املبل ني لك ل مجعي ة قأأ ا
أعضائها خمتوم خبامت الشعار وال يتم تسجيل الطلبات على البواقة إال قعد الت ق ق م ن س داد اجلمعي ة للرس وم
وموافاتنا قبيا ن قأأ ا اجلمعي ات املس ددة وال بي ن ب أن يتط اقق م ع الع دد املس جل عل ى البواق ة وفق ًا
للنموذج اآلتي املعتمد من املديرية-:
م

املديرية

 -8تقوم املديرية قتشكيل

اسم اجلمعية

العدد

رقم القسيمة وتارهها

املبلني

موعة عمل قكل إدارة اجتماعية تكون مسئولة عن مراجعة الطلبات وإدخا مجيع

البيانات علي قواقة احلج املوحدة أوالً ق أو ويف موع د أقص اه األح د املواف ق  ، 2019/3/10م ع مواف اة
الوزارة واملؤسسة ققرار تشكيل اجملموعات وأرقام تليفونات أعضائها.
ني كاوى األعض ا

 -9يتولي مكتب املؤسسة قكل مديرية قرئاسة السيد م دير مديري ة التض امن االجتم اعي ف

ال راغبني يف احل ج والنظ ر يف أس باب ني كواهم والعم ل عل ي تلفيه ا يف ح دود القواع د املنظم ة ودراس ة
طلب ات احل االت اإلنس انية وذوى االحتياج ات اخلاص ة واحمل ارم وامل رافقني للنظ ر يف قب و مث ل ه به
الطلبات وفقًا للضواقط والتعليمات.
 -10حيق لرئيس مكتب املؤسسة (مدير املديرية ) ضم أعضا من ذوي اخلربة يف

ا احلج ملكتب املؤسسة

ممثلني عن االحتاد اإلقليمي واجلمعيات األهلية النشطة قاحملافظة حبد أقصي عضوين.
 -11يتم توزيع حصة اجلمعيات قكل حمافظة علي الن و التالي-:
 نسبة ( )%5توزع عن طريق مكتب املؤسسة قرئاسة السيد مدير املديرية طبقا لآلتي-: البعثة اإلنيرافية املرافقة لل جاج مبعد مشرف لكل ( )45حاج.
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 ذوي االحتياج ات اخلاص ة واس ر الش هدا وسب ار الس ن وامل رافقني ل م اللزم ني لرع ايتهم واحل االت
اإلنس انية املل ة عل ى ان يلت زم املكت ب مبراجع ة املتق دمني للتأس د م ن ت وفر الق درة الص ية ألدا
املناسك لبه احلاالت ويشبط تقديم نيهادة طبية للف ائزين أس وة قب اقي احلج اج وف ى ح ا يط ي
عدد الطلبات عدد التأنيريات املتاحة ملثل هبه احلاالت يتم االختيار فيما قينهم من خل قرعة علنية
يش رف عليه ا مكت ب املؤسس ة قاملديري ة وقرعاي ة الس ادة احمل افظني وي تم أعتم اد سش وف احل االت
اإلنسانية من السادة احملافظني .
 نس بة ( )%95ي تم توزيعه ا عل ي املراس ز اإلداري ة التاقع ة ل ا وفق ًا لنس بة ع دد الطلب ات قك ل إدارة ووفق ًاللمستويات املتاحة.
 -12تقوم املديرية قدخطار اإلدارة املرسزية للجمعيات واالحتادات قبيان اإلدارات االجتماعية التاقعة لا .
 يتم تس جيل طلب ات احل ج املس تو فاة عل ي قرن امج معلوم ات قواق ة احل ج املوح دة  ،علم ًا قأن ه ال يس مدللمواطن قالتسجيل يف أسثر من مجعية أو جهة أخري سوا سياحة أو قرعة وزارة الداخلية حي

يس جل

قالبواق ة الطل ب األو املس جل عل ي البواق ة وال يس مد قتس جيله م رة أخ ري ل با يراع ي التنبي ه عل ي
املواطنني قبلك ،والتسجيل يتم مبوجب قطاقة الرقم القومي ال يت ن ب أن تك ون س ارية مل دة ال تق ل
عن ستة أنيهر من تاريخ التسجيل .
 -13إعلن النتائج النهائية (أصلي – احتياطي قنسبة  )%30من خل قرعة الكبوني ة علني ة جت رى مرسزي اً قرعاي ة
وزير التضامن االجتم اعي جت ري عل ي قواق ة احل ج املص رية املوح دة وحبض ور مم ثلني ع ن س ل حمافظ ة
خ ل النص

الث اني م ن ني هر م ارل لع ام  2019وتعل ن نت ائج القرع ة عل ى موق ع ال وزارة واملؤسس ة

االلكبوني وتنشر قاملديرية واإلدارات االجتماعية.
 -14يلتزم العضو قعد فوزه قالقرعة قاخلضو ع لكش

ط

م ن خ ل املستش فيات الت ى حت ددها وزارة الص ة

قك ل حمافظ ة ويت م ل تكاليفه ا احل اج ويق دم التقري ر ملديري ة التض امن االجتم اعي و يثب ت فيه ا احلال ة
الص ية للمرنيد و مدى قدرته على أدا املناسك من عدمه  ،وحيق استبعاد احل االت ال يت يثب ت قالتق ارير
الطبية عدم قدرتها على آدا املناسك حرصاً علي سلمتها وسلمة احلجاج املرافقني.
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 -15ال نوز للعضو قعد الفوز قالقرعة طلب تعديل املستوي الفائز قه والت ويل إلي مستوي أخر طامل ا س جل يف
االستمارة املستوي الفائز قه قالقرعة.
 -16ال نوز للعضو الفائز قالقرعة التناز عن فرصة احلج ألي نيخ

أخر ويصعد االحتياطي قدالً من املعتبرين

وفقاً لنتيجة القرعة ويستثنى من ذلك تناز األقنا لوالديهم أو الوالدين ألقن ائهم أو تن از ال زوج لزوجت ه أو
العكس نيريطة أن يكونوا متقدمني لقرعة احلج ويتوىل مكتب املؤسسة ف

تلك احل االت وإي اذ الق رار

وفقاً للتعليمات.
 -17يلتزم احلاج الفائز قالتوقيع علي عقد رحلة احلج املتضمن حقوق وواجبات والتزامات سل طرف.
 -18تقوم املديرية مبتاقعة استيفا قيانات أمر التوريد من حي

اسم احلاج ورقمه قكش

الفائزين قالقرعة وقيم ة

االنيباك واعتماده من السيد مدير املديرية او من يفوضه وتسليمه لل اج قع د التوقي ع قاس تلمه يف الس جل
املخص

وتعه ده قالس داد خ ل أس بوع م ن ت اريخ اإلذن وإال ح ل حمل ه ال بي علي ه ال دور يف قائم ة

االحتياطي(علي البتيب) دون مهلة إضافية.
 يق وم احل اج قدي داع تكلف ة الرحل ة وفق ا لحملس عار احمل ددة واملعل ن عنه ا م ن املؤسس ة يف حين ه وذل ك
حبس اقها قبن ك مص ر -ف رع ج اردن س ييت رق م (  ) 1220001000000083أو أي م ن ف روع البن ك
قاحملافظات وال تقبل أى طريقة أخري للسداد.
 التأسيد على قيام احلاج نفسه أو أحد أقارقه من الدرجة األول ي قس داد رس وم الرحل ة  ،ون ب أن تك ون
قسيمة السداد قالبنك قاسم احلاج الفائز قالقرعة ونفس رقم احلساب احملدد قالتعليمات.
 يتم تسليم املديرية أصل قسيمة اإليداع الدالة علي السداد خل  48ساعة من السداد س د اقص ى م ع
االحتفاظ قصورة ضوئية منها معتمدة وخمتومة من املديرية ،وي تم تس جيل رق م القس يمة قالس جل اخل ا
وقيمتها علي احلاسب اآللي طبقا لنموذج البيانات التالي-:
مديرية التضامن االجتماعي...............
إدارة....................................
م

اسم احلاج

الرقم

اجلمعية التاقع

القومى

لا

اإلمجالي
مدير إدارة اجلمعيات

املستوى

انيباك رحلة احلج1438ه 2017/م

رقم اجلواز

تاريخ
اإلصدار

قدرة()......................................................................
مدير املديرية
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إختصاصات املؤسسة القومية لتيسري احلج والعمرة-:
 اياذ مجيع اإلجرا ات املالية واإلدارية اللزمة لتنفيب رحلت احلج جلميع حجاج اجلمعي ات األهلي ة ول ا
يف هبا الشأن إقرام مجي ع االتفاقي ات والعق ود م ع اجله ات الس عودية املعني ة طبق ا للقواع د املنظم ة وقن ود
االتفاق قني البلدين وعلي اجلهة اإلدارية متاقع ة التنفي ب وفق ا للض واقط احمل ددة ول وائد اإلس كان قاململك ة
العرقية السعودية.
 اإلعلن عن أسعار رحلة احلج لكل مستوى وفقا للميزاني ة التقديري ة املعتم دة و حتدي د مس توى س ل حمافظ ة
وفق ا لل ص ة املعتم دة  ،ووض ع قرن امج رح لت احملافظ ات و اجلمعي ات و إعلن ه للم ديريات وال يت تت وىل
قدورها إعلن احلجاج قربنامج الرحلة .
 تقوم املؤسسة قن ا عل ي البيان ات ال واردة م ن امل ديريات طبق ا للنم اذج املرفق ة قوض ع قرن امج لتف ويج س فر
حجاج احملافظ ات واجلمعي ات املرسزي ة وي تم إخط ار س ل مديري ة قت اريخ ومواعي د س فر حجاجه ا وع ودتهم
قسلمة اهلل ،وسبلك قيان الفندق والغرف املخصصة لكل مديرية لوضع خطة تس كني حجاجه ا واعتماده ا م ن
املؤسسة قبل السفر طبقا للقواعد املعتمدة.
 تتولي املؤسسة اإلنيراف على قرامج التوعية والتدريب سوا لل جاج او املشرفني البين يتم اختي ارهم وفق ا
للقواعد املنظمة وإصد ار املطبوعات اللزمة ،وذل ك قالتنس يق ومجعي ات تيس ري احل ج قاحملافظ ات واالحت اد
اإلقليمي قكل حمافظة.
 التنسيق املبكر ووزارة الص ة لت وفري األطب ا اللزم ني ملرافق ة احلج اج خ ل الرحل ة و حتدي د ع دد العي ادات
املخصصة حلجاج اجلمعيات .
 يصي

واعظ ديين لكل فندق يرنيد من قبل اجلهات املعنية قالدولة (اإلفتا -األزه ر-األوق اف) يس ند ل ه ال رد

على سافة االستفسارات اخلاصة قاحلجاج قالفندق وعقد الندوات الدينية منعاً لتضارب الفتاوى.
 تشكيل اللجان املرسزية املعنية قاختيار املشرفني البين مت قبو طلبات ترني هم قكل مديرية ومت تسجيلهم علي
موقع املؤسسة وإجرا االختبارات الت ريرية والشفوية الختيار حجاج سل حمافظة.
 تشكيل البعثة اإلنيرافية للمؤسسة ملتاقعة تنفيب قرنامج الرحلة ،يف حدود احلصة املقررة لبلك.
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اإلدارة المركزية للجمعيات واالتحادات

تعليمات ع امة -:
هبا ومتند تأنيريات احلج علي جوازات السفر احلديثة املميكن ه ص ا

مل دة ال تق ل ع ن ع ام م ن تاره ه م ع

مراع اة ع دم وض ع أي دق اقيس عل ى الص ف ة املس جل قه ا قيان ات ص احب اجل واز ويعت رب من دوب املديري ة
قالتنسيق مع مندوقي الوزارة مسئو عن استخراج سافة التأنيريات وتباسر الط ريان حلج اج اجلمعي ات األهلي ة
قاحملافظات وتسليمها لم.
 يلتزم سل عضو فائز قالقرعة تقديم فيش جنائي مميكن مع جواز السفر ض من املس تندات املطلوق ة إلس تخراج
التأنيريات وسبلك احلصو على البصمة احليوية وفقاً للموعد البي سيتم حتديده قالتنسيق مع نيرسة تساهيل.
 يشبط أن يكون راغب احلج مصريا و أال يقل سن الرج ا ع ن  25س نة و يس تثنى م ن ذل ك مراف ق الوال دين
أو اح د حمارم ه و يش بط وج ود حم رم للس يدات األق ل م ن  45س نة وحيس ب الس ن يف 2019/6/13
املوافق  10نيوا .
 ال يس مد قاص ط اب األطف ا دون  18ع ام س وا مبراف ق أو دون مراف ق يف رحل ة احل ج أو التس جيل يف
قرنامج القرعة نهائياً وحيسب السن يف  2019/6/13املوافق  10نيوا .
 هب ا وتعترب ققية تعليمات ال وزارة واجله ات املختص ة فيم ا يتعل ق ق اإلجرا ات والرس وم واملس تندات اللزم ةالستكما اإلجرا ات اخلاصة قاحلج جز ال يتجزأ من هبه التعليمات ما مل تقوم الوزارة قدخطار امل ديريات
واجلمعيات قأي تعليمات أخرى خمالفة لبلك.
 (سم ا ن ب إنه ا ساف ة اإلج را ات املتعلق ة قرحل ة احل ج واختي ار احلج اج وس داد تكلف ة رحل ة احل ج يفاملواعيد احملددة لبلك).
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