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الجمهورية التونسية

حج مکفولی التونسیین بالخارج
موسم 1444 هـ/ 2023م



تعلم شر�ة الخدمات الوطنّ�ة واإلقامات المنشأة العموم�ة الم�ّلفة مـن قبل الدولة �الناح�ة 
التنظ�م�ــة لموســم الحــج، جم�ــع الجال�ــات التونس�ــة الم��مــة  فــي الخــارج،أّن عمل�ــة 
التســجيل لفائدتهم أو لم�فوليهم الم��مين في تونس أو خارجها  �قائمة حج�ج م�فولي 

التونسيين �الخارج لموسم 1444 هـ/2023م تتم وفقا للتراتيب التال�ة.
آجـــــــــال التسجيــل:   .1

صل  تنطلــق عمل�ة التســجيل �الممثل�ات �الخارج إبتداءا مــن یــوم 2023/03/23 وتتوا
إلى غا�ة یوم 2023/05/15 بدخول الغا�ة.

إجراءات التسجيل :  .2
علــى مســتو� الممثل�ات �الخارج:  1-2

إل�ــه فــي مــا �عــد بـ"المتكفل �الدفع" �مقــر الممثل�ة التونس�ة   ر  لمشــا یتصــل الكافــل وا  •
مصحو�ا بـ�طاقة إقامته أو �طاقة الترس�م القنصلي و بنسخة من الصفحة األولى لجواز 
سفره و بنسخة من �طاقة التعر�� الوطن�ة للحاج و المشار إل�ه في ما �عد بـ"الم�فول"،

یتولى المتكفل �الدفع التســجيل �قائمة حج م�فولي التونســيين �الخارج حســب  األولو�ة   •
و اإلم�ان�ة المتاحة والحصول في المقابل على وث�قة حجز مبدئي تتم �مقتضاها عمل�ة 
تنز�ل معلوم الحج أو التحو�ل البنكي في إحد� الحسا�ات البنك�ة الجار�ة لشر�ة الخدمات 

الوطن�ة واإلقامات. 
إلى الممثل�ة مصحو�ا  لرجــوع  نتهــاء من تحو�ل المبلــغ ا یتولــى المتكفــل �الدفــع �عد اال  •
بوث�قة الخالص ووث�قة الحجز المبدئي معرفة �اإلمضاء لتأكيد ملفه و ذلك في أجل أقصاه 

05 أ�ام من تار�خ صدور وث�قة الحجز المبدئي.
على مســتو� شــر�ة الخدمات الوطن�ة واإلقامات:  2-2

إثــر تســدید معلــوم الحــّج ، یتولــى المتكّفــل �الّدفع إعالم  الم�فــول أو من ینو�ه بوجوب   •
االتصال �صفة م�اشــرة �شــر�ة الخدمات الوطنّ�ة واالقامات إلتمام ���ة إجراءات الســفر 

مصحو�ا �الوثائق التال�ة:
نسخة من �طاقة التعر�� الوطن�ة للم�فول،  -

نسخة من وث�قة الحجز المبدئي �عد تسلمها من المتكفل �الدفع،  -
نسخة من وث�قة الخالص البنكي �عد تسلمها من المتكفل �الدفع،  -

أصل جواز سفر الم�فول تفوق صالحيته تار�خ  22 /12 /2023 و�تضمن على األقل   -
صفحتين شاغرتين،

صورتين شمسيتين خلفيتهما ب�ضاء،  -
covid -19  شهادة التل��ح  -

یتولــى الم�فــول ال��ــام �إجــراءات الفحــص الطبي �عد تســل�مه من قبل شــر�ة الخدمات   •
الوطن�ــة واإلقامــات بوث�قــة فــي الغرض و �قــوم الم�فول وجو�ا �إعادة تســل�مها لمصالح 

الشر�ة �عد ال��ام �الفحص الطبي، 
3.  معلــــوم الحــــج:

حددت تكلفة حج�ج م�فولي التونسيين �الخارج للفرد الواحد �غرفة :
-    ر�ا��ة  بـــ  9998 أورو،

-    ثنائيــة  بـــ  12500 أورو.
 و�شتمل معلوم الحج على:

النقـــــــــــل :  1-3
مــن محّطــة تونــس قرطاج 2 إلى مطار جّدة و  ئــرة  لّطا الســفر ذها�ــا و إ�ا�ــا �ا �ــرة  تذ  •

من مطار المدینة إلى محّطة تونس قرطاج 2.
ت الى مقّرات الس�ن، بين المدینتين المقّدســتين و�المشــاعر ومن المطارا لبّر�  النقل ا  •

الس�ـــــــــن:  2-3
بنظــام نصــف اإلقامة ( فطور الص�اح +  �ة ج م بــرا وأ ق  اإلقامــة �م�ــة الم�رمــة �فنــد  •

العشاء)،
�فنــدق الموفمب�ك أنوار المدینة بنظام نصف اإلقامة (فطور  رة  لمنــو اإلقامــة �المدینــة ا  •

الص�اح+ العشاء). 
اإلقامة �المشاعر المقدسة �مخ�مات م��فة (منى وعرفات)،  •

3-3 اإلعاشـــــــــــة:
حقي�ة عرفات یومي 08 و 09 ذو الحجة،  •

اإلعاشة �منى من یوم 10 إلى یوم 12 ذو الحجة بنظام البو��ه (فطور الص�اح+الغداء  •
+العشاء) 

اإلعاشة �منى یوم 13 ذو الحجة (فطور الص�اح).  •
4.  ����ة دفع معلوم الحج :

یتولى المتكفل �الدفع تنز�ل معلوم الحج  أو التحو�ل البنكي �العملة األجنب�ة  لفائدة شر�ة 
الخدمات الوطنّ�ة واإلقامات ، في إحد� حسا�اتها البنكّ�ة الجار�ة التال�ة:

                                           Tunisian Foreign Bank Paris-Républic(TFBANK Paris-République) 
FR 7643849000242111737570420  رقم الحساب

       Tunisian Foreign Bank Marseille(TFBANK Marseille)  
 FR  7643849000122111734979924  رقم الحساب

العدول عن السفـــــر : ت  ا ء جرا 5.  إ
العدول عن الســفر : رة    في صو

یتولــى الم�فــول تقد�ــم مطلــب �تابــي یتضمن طلب إلغاء عمل�ة التســجيل �قائمة حج   .1
م�فولي التونسيين �الخارج،

فوعــة  لمد یتولــى المتكفــل �الدفــع تقد�ــم مطلــب �تابــي الســترجاع معلــوم الخدمــات ا  .2
حــج م�فولــي التونســيين �الخارج، و�قع البت ��ه وفقا للحاالت التال�ة: ن  �عنــوا

فــي حــال تم�نــت الشــر�ة مــن إعــادة تســو�ق حزمــة الخدمــات لفائــدة م�فول آخــر، فإن   •
مصالحهــا، تحتفــظ �مبلــغ أر�عمائــة  دینــار (400 دینــار) �عنوان معلوم مصــار�� الملف، 

وتمّ�ن المتكفل �الدفع من استرجاع ���ة المبلغ المنّزل �حسابها. 
فــي حــال عــدم تم�ن الشــر�ة من إعادة تســو�ق حزمة الخدمات لفائــدة م�فول آخر، فإن   •

الشر�ة تحتفظ ��امل المبلغ الراجع لها.
6.  توصيـــــــات عامـــــــة:

�م�ن لجم�ع الّراغبين في التسجيل �حج م�فولي التونسيين �الخارج اإلطالع على الحصة   •
، www.snr-tunisie.com:المت���ة لكل ممثل�ة �الخارج من خالل موقع واب الشر�ة

ال �م�ن تنز�ل معلوم الحج  أو التحو�ل البنكي قبل الحصول على وث�قة الحجز المبدئي   •
معرفة �اإلمضاء من قبل الممثل�ات �الخارج ،

، هم �جب تنز�ل معلوم الحج من قبل أشــخاص طب�عيين دون ســوا  •
آجــال الــــ05 أ�ــام عنــد تنز�ــل معلــوم الحــج ابتــداء مــن تار�خ التســجيل  م  حتــرا �جــب ا  •

�القنصل�ة والحصول على وث�قة الحجز المبدئي، 
�النس�ــة للراغبيــن فــي التعّجــل إلى الفنادق قبل یــوم 13 ذ� الحجة فإن هذه العمل�ة تتم   •
علــى مســؤوليتهم وحســابهم الخــاص مــن حيــث التنقــل وتســتأنف عمل�ة توز�ــع الوج�ات 

�الفنادق بدا�ة من عشاء یوم 12 ذ� الحجة.

بـــلاغ حـــج مکفولـــی التونسییـــن بالخـــارج
 لموسم 1444هـ/2023م

71860777 :    ����������������������� א����� ���� 1053  �.� 130  א�����:  71964854 / 71862111     א����
� א������"�"����� ��א	 ������ ����
          א����א� : ��� 
http://www.snr-tunisie.com : ��א����א� א�������� : Haj@snr-tunisie.com          א���� � � א��


