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برنامج التسجيل لعمرات الربيع لعام 2015ميالدي  1436ھجري
العودة جوا
موعد السفر جوا
الرحلة
األربعاء 2015-03-25 /األحد2015-04-04 /
األولى
الثالثاء 2015-03-31 /الجمعة2015-04-10 /
الثانية
الخميس2015-04-16 /
االثنين2015-04-06 /
الثالثة
األربعاء2015-04-22 /
األحد2015-04-12 /
الرابعة
الثالثاء2015-04-28 /
الخامسة السبت2015-04-18 /
موعد سفر معتمري الطائرة غير نھائي وھو قابل لتغيير

موعد السفر وبرا
األربعاء2015-03-25 /
الثالثاء2015-03-31 /
االثنين2015-04-06 /
األحد2015-04-12 /
السبت2015-04-18 /

العودة برا
االثنين2015-04-06 /
األحد2015-04-12 /
السبت2015-04-18 /
الجمعة2015-04-24 /
الخميس2015-04-30 /

النقل حافالت صينية من موديل  2008فما فوق أو أوروبية المنشأ من موديل  2005بسعة ) (47راكبا
السفر بالطائرة من مطار عمان إلى المدينة المنورة والعودة من مطار جدة أو العكس .النقل لمعتمري الجو في السعودية
بحافالت موديل  ، 2010إذا كانت العودة إلى مطار عمان الساعة ) (24:00 - 16:00سيتم تامين سكن لمبيت في عمان
السكن ثالثة تصنيفات وھي:
)أ(مكة المكرمة أحد الفنادق التالية)زمزم ،موفنبيك ،ريحانة،الصفوة،دار اإليمان،الغفران،سويس،المروة(
المدينة المنورة أحد الفنادق التالية)ھيلتون ،شذا ،دار اإليمان ،التقوى ،اوبروي ،موفنبيك أنوار المدينة(
)ب(مكة المكرمة أحد الفنادق التالية)انجم ،ماريوت ،اجنحة ھليتون ،فنادق جبل عمر البعد  150متر(
المدينة المنورة أحد الفنادق التالية الحارثية ،رديسون ،الديار انترنشنال ،رويال الديار،ھلودي بلو،حياة،رويال الفالح
ارماس ،كروان بالزا ،موفنبيك الجنوبي،الحرم،العقيق(.
)ج(مكة المكرمة فنادق ثالث نجوم محبس الجن )  3كيلو متر( المدينة المنورة فنادق ثالث نجوم المنطقة المركزية
 فترة السفر مبيت خمس ليالي في مكة المكرمة وخمس ليالي بالمدينة المنورة.
السفر إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة حسب طلب االئتالف وإمكانية استيعاب الفنادق واألعداد .
محاسبة األطفال من مواليد ) (2015-2009يعفى من قيمة السكن فقط وال يحصل علية ورسوم إدراجه على جواز والده.
 محاسبة األطفال من مواليد ) (2003-2008ويعفى من خدمات الوزارة ورسوم إدراجه على جواز والده.
 سكن ثالثي فقط للحافالت التي عدد ركابھا فردي تحصل على غرفة ثالثية واحد بدون خصم.
ال يقبل التسجيل إال لمن يحمل جواز إسرائيلي فقط ويسكن داخل الخط األخضر.
الحد األدنى لعدد معتمري الحافلة ) (40معتمر ويحق للجنة التنسيق إضافة أي معتمر للحافالت دون الرجوع لإلداري.
التكاليف تشمل المبيت في عمان ،ضريبة المغادرة.
ال يوجد تأمينات على المعتمرين او الحقائب ،كذلك كل معتمر يتحمل رسوم الوزن الزائد بالطائرة.
دخول الفنادق بعد الساعة الرابعة عصرا والمغادرة قبل الساعة الثانية عشر ظھرا.
في حال االنسحاب أو إلغاء الرحالت ألي سبب كان يخصم من الدفعة األولى مبلغ  5دنانير رسوم تسجيل .
على الراغبين بالتسجيل للعمرة ھذا العام  ،التوجه إلى مندوبي التسجيل في بلدانھم أو مركز لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج
والعمرة بمنطقة سكناه  ،وإحضار ما يلي:
 .1صورة واضحة عن الھوية مع صورة لملحق الھوية وصورة عن جواز السفر اإلسرائيلي )إلزامي ال يقبل الطلب بدون صورة الھوية وجواز السفر(

 6 .2صور شمسية ملونة بخلفية بيضاء وبحجم  4/6سم .
 .3شھادة محرميه للنساء من المحكمة الشرعية أو شھادة عقد زواج .
 .4دفعة أولى للفرد الواحد  200دينار معتمري البر  400دينار معتمري الطائرة تدفع لحساب وزارة األوقاف.
مــع االحــــتـــرام
لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 1948
فكس  15397996910 :البريد االلكتروني hajarb01@gmail.com :
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