
 )البرنامج العام( الشريحة األولى

سعر 

 الشريحة

 هـ 1د ج ب 2أ 1أ

8161 8099 8036 7911 7786 7561 
ريال( في حال توفير املنشأة خدمة تكييف صحراوي  150األسعار أعاله تكون في حال توفير املنشأة خدمة تكييف الفريون بمخيمات مشعر منى ويتم حسم )  

 ريال( الستخدام تكييف املشروع فقط   250مساند وحسم )

 ضافة سعر النقل )بري أو جوي( الى ومن مكة املكرمةا

 )حسب موقع املخيم( بالقطار أو الحافالت املشاعر املقدسة                                                         نقلال

 )املشاعر املقدسة( السكن

 منى
- قطني ثقيلشرشف  – شرشف ممتاز –مخدة  –صوفا بد -داخلية صوت  مكبرات-البرنامجحسب ما هو موضح في  التكييف-تجهيز الخيام بالجبس بورد 

لذوي مياه ودورة حاج  30لكل مياه  دورة– (Wi-Fiتوفير خدمة األنترنت )-لطرقات املخيمفرش نجيل صناعي –سجاد زل -ألحذية لأرفف -أرفف لألمتعة 

 ارشاد تفويج–حراسات امنية–مرشد ديني–عيادة طبية–أدوات نظافة–والنساء الرجاللكل من على األقل  االحتياجات الخاصة

 عرفات
 لطرقات املخيم أو موكيت سراميك– شرشف قطني ثقيل – مخدة – سجاد زل - بد صوفا-مكبرات صوت داخلية  – فريون تكييف - (LEDاإلضاءة )مع خيام 

حراسات  –مرشد ديني  – خدمة طبية – أدوات نظافة – لكل من الرجال والنساء على األقل االحتياجات الخاصةلذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة -

 ارشاد تفويج–امنية

 دورات مياه– او موكيت نجيل صناعيفرش األرض ب- نوعية ممتازة شرشف-مخدة– مرتبة اسفنج أو كيس نوم مزدلفة

 اإلعاشة

 االستقبال
 الى املشاعر املقدسة تقدم له

ً
خبز بى أو عسل / /مر جبنة 2 / كب كيك/  كرسان: األنواع  منوجبة جافة تتكون  عند وصول الحاج لنقطة التجمع متجها

   عبوة مياه باردةمختلفة األنواع/ ر عصيعلبة /

 منى

 تقدم ملدة خمسة أيام على شكل بوفيه والغداء والعشاءوجبة اإلفطار -املشروبات على مدار الساعة 

وجبة 

 خفيفة

 عصير أنواععلبة /بديل للسكر  محلي/ سكر قهوة /مبيض /  شخص( عبوةحليب )–أمريكي  قهوة/ (أحمر وأخضر) شاي/عبوات ماء باردة 

 وتمرقهوة عربي /  بعض التسالي واملأكوالت الخفيفة / غازية مياه/مختلفة 

 الفطور 

 

اجبان  4/  فردية( )علبةزبدة  فردية( // مربى )علبة  فردية( )علبةمسلوق/ بيض مقلي / شكشوكة / قشطة علب / عسل  / بيضفول 

 حليب بارد وساخن وأسمر /ون / توست / خبز أبيض فليكس / كراس / كورن وأخضر( )أسود/ زيتون  من األبيض واألصفر  منوعة

 الغداء

 العشاءو 

 

/ ورق عنب / حمص / متنوعةت ال خيار/ جزر/خس/طماطم...( / مخل)قطع /  / دقسخضراء أو فتوش واملقبالت: سلطةالسلطات 

 / خبز أبيض وأسمر  )لحم( سمبوسك /جبن( /سبانخ/)بيتزا( / فطائر صغيرة فردية )خضارسبرينج رول 

االنواع التالية مرة باللحم مرة بالدجاج / كابلي / برياني / كبسة / رز  أحدأبيض يقدم في وجبتي الغداء والعشاء مع  الرئيسية: أرز األطباق 

 بحمص

 مصقعه(أو  )بطاطسأو طاجن سمك / صينية خضار اوسمك مقلي أو فرن  / جمبري لحم مقلقل أو معرق لحم  البحرية:اللحوم واملأكوالت 

 / أندومي بالفرن  / خضار ساتيه أو فاصوليا ناشفة / مكرونة

/ لقيمات / جاتو  القشطة(أو  )بالجبنكنافة    / بسبوسة / كرمل معلب يلي: كريممما تقدم ثالثة أنواع في كل وجبة  والفواكه:الحلويات 

 / برتقال(/ تفاح /  )موز / فواكه طازجة معلبةسلطة فواكه  سواريه /

 مبستر حليبأو  عصير فردي / لبن رائبعبوة  غازية /مشروبات  الطعام:املشروبات مع 

 عرفات

 وجبة الغداء بوفيه-املشروبات طوال اليوم 

 ملشروباتا
عصير علبة  /محلي بديل للسكر  /سكر  / قهوة / مبيض شخص( حليب )عبوة /قهوة أمريكي /  وأخضر( )أحمر شاي  عبوات ماء باردة /

 وتمر قهوة عربي  / مياه غازية /أنواع مختلفة 

 الغداء
      / خبز أبيض وأسمر  ...(جزر / طماطم/خيار )/ دقس / قطع طرش ي أو مخلل والسلطات:املقبالت 

 دجاج / فاصوليا ناشفة / أندومي                          أو إيدام لحم  واإليدامات:اللحوم        أرز أبيض/ أرز بخاري أو أرز برياني األرز:

 تفاح(/ برتقال /  )موز بسبوسة أو بلح الشام / سلطة فواكه أو فواكه طازجة  الحلويات:

 مزدلفة
/ خبز أسمر أو أبيض/ عبوة  قشطة()حلو اسون طازج / بسكوت شابورة / كب كيك / كر  / عتين جبنة مثلثات / بسكوت مالحقط من:وجبة جافة تتكون 

 ساخنة و أمشروبات باردة أو برتقالة أو موزة / عسل وعبوة مربى/ تفاحة 

 



 )البرنامج العام( (+) الشريحة األولى

سعر 

 الشريحة

 هـ 1د ج ب 2أ 1أ

8161 8099 8036 7911 7786 7561 
ريال( في حال توفير املنشأة خدمة تكييف صحراوي  150األسعار أعاله تكون في حال توفير املنشأة خدمة تكييف الفريون بمخيمات مشعر منى ويتم حسم )  

 ريال( الستخدام تكييف املشروع فقط   250مساند وحسم )

 مكة املكرمة في سكن ال + املكرمةضافة سعر النقل )بري أو جوي( الى ومن مكة ا

 )حسب موقع املخيم( بالقطار أو الحافالت املشاعر املقدسة                                                         نقلال

 )املشاعر املقدسة( السكن

 منى
- قطني ثقيلشرشف  – شرشف ممتاز –مخدة  –صوفا بد -داخلية صوت  مكبرات-البرنامجحسب ما هو موضح في  التكييف-تجهيز الخيام بالجبس بورد 

لذوي مياه ودورة حاج  30لكل مياه  دورة– (Wi-Fiتوفير خدمة األنترنت )-لطرقات املخيمفرش نجيل صناعي –سجاد زل -ألحذية لأرفف -أرفف لألمتعة 

 ارشاد تفويج–حراسات امنية–مرشد ديني–عيادة طبية–أدوات نظافة–والنساء الرجاللكل من على األقل  االحتياجات الخاصة

 عرفات
 لطرقات املخيم أو موكيت سراميك– شرشف قطني ثقيل – مخدة – سجاد زل - بد صوفا-مكبرات صوت داخلية  – فريون تكييف - (LEDاإلضاءة )مع خيام 

حراسات  –مرشد ديني  – خدمة طبية – أدوات نظافة – لكل من الرجال والنساء على األقل االحتياجات الخاصةلذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة -

 ارشاد تفويج–امنية

 دورات مياه– او موكيت نجيل صناعيفرش األرض ب- نوعية ممتازة شرشف-مخدة– مرتبة اسفنج أو كيس نوم مزدلفة

 اإلعاشة

 االستقبال
 الى املشاعر املقدسة تقدم له

ً
خبز بى أو عسل / /مر جبنة 2 / كب كيك/  كرسان: األنواع  منوجبة جافة تتكون  عند وصول الحاج لنقطة التجمع متجها

   عبوة مياه باردةمختلفة األنواع/ ر عصيعلبة /

 منى

 تقدم ملدة خمسة أيام على شكل بوفيه والغداء والعشاءوجبة اإلفطار -املشروبات على مدار الساعة 

وجبة 

 خفيفة

 عصير أنواععلبة /بديل للسكر  محلي/ سكر قهوة /مبيض /  شخص( عبوةحليب )–أمريكي  قهوة/ (أحمر وأخضر) شاي/عبوات ماء باردة 

 وتمرقهوة عربي /  بعض التسالي واملأكوالت الخفيفة / غازية مياه/مختلفة 

 الفطور 

 

اجبان  4/  فردية( )علبةزبدة  فردية( // مربى )علبة  فردية( )علبةمسلوق/ بيض مقلي / شكشوكة / قشطة علب / عسل  / بيضفول 

 حليب بارد وساخن وأسمر /ون / توست / خبز أبيض فليكس / كراس / كورن وأخضر( )أسود/ زيتون  من األبيض واألصفر  منوعة

 الغداء

 العشاءو 

 

/ ورق عنب / حمص / متنوعةت ال خيار/ جزر/خس/طماطم...( / مخل)قطع /  / دقسخضراء أو فتوش واملقبالت: سلطةالسلطات 

 / خبز أبيض وأسمر  )لحم( سمبوسك /جبن( /سبانخ/)بيتزا( / فطائر صغيرة فردية )خضارسبرينج رول 

االنواع التالية مرة باللحم مرة بالدجاج / كابلي / برياني / كبسة / رز  أحدأبيض يقدم في وجبتي الغداء والعشاء مع  الرئيسية: أرز األطباق 

 بحمص

 مصقعه(أو  )بطاطسأو طاجن سمك / صينية خضار اوسمك مقلي أو فرن  / جمبري لحم مقلقل أو معرق لحم  البحرية:اللحوم واملأكوالت 

 / أندومي بالفرن  / خضار ساتيه أو فاصوليا ناشفة / مكرونة

/ لقيمات / جاتو  القشطة(أو  )بالجبنكنافة    / بسبوسة / كرمل معلب يلي: كريممما تقدم ثالثة أنواع في كل وجبة  والفواكه:الحلويات 

 / برتقال(/ تفاح /  )موز / فواكه طازجة معلبةسلطة فواكه  سواريه /

 مبستر حليبأو  عصير فردي / لبن رائبعبوة  غازية /مشروبات  الطعام:املشروبات مع 

 عرفات

 وجبة الغداء بوفيه-املشروبات طوال اليوم 

 ملشروباتا
عصير علبة  /محلي بديل للسكر  /سكر  / قهوة / مبيض شخص( حليب )عبوة /قهوة أمريكي /  وأخضر( )أحمر شاي  عبوات ماء باردة /

 وتمر قهوة عربي  / مياه غازية /أنواع مختلفة 

 الغداء
      / خبز أبيض وأسمر  ...(جزر / طماطم/خيار )/ دقس / قطع طرش ي أو مخلل والسلطات:املقبالت 

 دجاج / فاصوليا ناشفة / أندومي                          أو إيدام لحم  واإليدامات:اللحوم        أرز أبيض/ أرز بخاري أو أرز برياني األرز:

 تفاح(/ برتقال /  )موز بسبوسة أو بلح الشام / سلطة فواكه أو فواكه طازجة  الحلويات:

 مزدلفة
/ خبز أسمر أو أبيض/ عبوة  قشطة()حلو اسون طازج / بسكوت شابورة / كب كيك / كر  / عتين جبنة مثلثات / بسكوت مالحقط من:وجبة جافة تتكون 

 ساخنة و أمشروبات باردة أو برتقالة أو موزة / عسل وعبوة مربى/ تفاحة 

 

 



 )البرنامج العام( ثانيةالشريحة ال

سعر 

 الشريحة

 هـ 1د ج ب 2أ 1أ

7910 7848 7785 7660 7535 7310 
ريال( في حال توفير املنشأة خدمة تكييف صحراوي  150األسعار أعاله تكون في حال توفير املنشأة خدمة تكييف الفريون بمخيمات مشعر منى ويتم حسم )  

 ريال( الستخدام تكييف املشروع فقط   250مساند وحسم )

 ضافة سعر النقل )بري أو جوي( الى ومن مكة املكرمةا

 املشاعر املقدسة بالقطار أو الحافالت )حسب موقع املخيم(                                                         النقل

 )املشاعر املقدسة( السكن

 منى

 – أو شرشف قطني ثقيل بطانية–مخدة  –بد  صوفا -مكبرات صوت داخلية  -  حسب ما هو موضح في البرنامج تكييفال-تجهيز الخيام بالجبس بورد 

لذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة –( Wi-Fiتوفير خدمة األنترنت )– لوضع األحذية   أرفف-لألمتعة  أرفف- تبكار سجاد  -شرشف قطني ثقيل 

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  –عيادة طبية  –  أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصة

 عرفات
ودورة حاج  30مياه لكل  دورة -املخيم  طرقاتل نجيل صناعي  – بطانية-مخدة  –للخيام  كاربتسجاد –بد  صوفا-فريون  تكييف-( LED) مع االضاءةخيام 

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  –خدمة طبية  – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي مياه 

 دورات مياه  – موكيتسجاد او نجيل صناعي او فرش األرض ب-نوعية ممتازة شرشف  –مخدة  – مرتبة إسفنج او كيس نوم مزدلفة

 اإلعاشة

 الى املشاعر املقدسة تقدم له االستقبال
ً
/  جبنة /مربى او عسل/خبز 2كيك/كرسان/كب :  هذه األنواع جافة تتكون من وجبة  عند وصول الحاج لنقطة التجمع متجها

 ماء بارد عبوة اع /  مختلفة األنو  عصير عبوات كيس بطاطس صغير / حبة موز أو برتقال أو تفاح /

 منى

  وجبة اإلفطار و الغداء والعشاء تقدم ملدة خمسة أيام على شكل بوفيه    -املشروبات على مدار الساعة 

وجبة 

 خفيفة

 قهوة عربي وتمر / أكوالت خفيفةتسالي وم /عبوات ماء باردة  / مشروبات غازية – حليب-أمريكي  قهوة-شاي 

 الفطور 
/  وأخضر( )أسودواحد جبنة بيضاء / نوع من الجبن االصفر/ زيتون  / نوع/ مربى وعسل )علبة فردية( / كورن فليكس  شكشوكة فول /

 خبز أبيض وأسمر /حليب بارد وساخن

 الغداء

 العشاءو 

 كبة مقلية / سبرينج رول خضار  متبل / خبز أبيض وأسمر/ أو تبولة /دقس / مخلل مشكل / حمص أو سلطة خضراء  واملقبالت:السلطات 

  سمبوسك لحمسمبوسك سبانخ /  أو 

االنواع التالية مرة باللحم مرة بالدجاج / كابلي / برياني /  أحديقدم في وجبتي الغداء والعشاء مع مكرونة / أبيض  أرز  ة:يالرئيساألطباق 

 كبسة

 أندومي/  / خضار ساتيه / فاصوليا ناشفة مصقعه(أو  )بطاطسلحم أو دجاج / صينية خضار  / معرق لحم مقلقل  اللحوم واملأكوالت:

الى  لقيمات( اضافةام أو بلح الش بسبوسة أو او  لبكريم كرمل مع)الحلويات والفواكه: يقدم نوع واحد بعد كل وجبة مع مراعاة التنويع 

 برتقال(/ تفاح /  )موز أو فواكه طازجة  معلبة هسلطة فواك

 مبستر أو حليب عصير فردي / لبن رائبعبوة  غازية /مشروبات  الطعام:املشروبات مع 

 عرفات

 وجبة الغداء بوفيه-املشروبات طوال اليوم 

 عبوات ماء باردة ة / وقهوة عربي تمر أنواع مختلفة /  عصير عبوات –شاي  ملشروباتا

 الغداء

 ا                    طرش ي ومخلالت / دقس /خبز أبيض وأسمر والسلطات:املقبالت 

 أرز أبيض/ أرز بخاري باللحم ألرز:

 ناشفة دجاج / فاصوليا واإليدامات: إيداماللحوم 

 / برتقال / تفاح( )موز بسبوسة أو بلح الشام / فوكه طازجة  يات:حلو ال

 مزدلفة
عبوات ماء باردة  / حة أو برتقالة أو موزة / كراسون زعتر او جبن طازج /   بسكوت قشطة / تفا / شابورةقطعتين جبنة مثلثات  التالي:وجبة جافة تتكون من 

 مشروبات باردة أو ساخنة/

 

 



 )البرنامج العام( (+) ثانيةالشريحة ال

سعر 

 الشريحة

 هـ 1د ج ب 2أ 1أ

7910 7848 7785 7660 7535 7310 
ريال( في حال توفير املنشأة خدمة تكييف صحراوي  150األسعار أعاله تكون في حال توفير املنشأة خدمة تكييف الفريون بمخيمات مشعر منى ويتم حسم )  

 ريال( الستخدام تكييف املشروع فقط   250مساند وحسم )

 + السكن في مكة املكرمة ضافة سعر النقل )بري أو جوي( الى ومن مكة املكرمةا

 املشاعر املقدسة بالقطار أو الحافالت )حسب موقع املخيم(                                                         النقل

 )املشاعر املقدسة( السكن

 منى

 – أو شرشف قطني ثقيل بطانية–مخدة  –بد  صوفا -مكبرات صوت داخلية  -  حسب ما هو موضح في البرنامج تكييفال-تجهيز الخيام بالجبس بورد 

لذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة –( Wi-Fiتوفير خدمة األنترنت )– لوضع األحذية   أرفف-لألمتعة  أرفف- تبكار سجاد  -شرشف قطني ثقيل 

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  –عيادة طبية  –  أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصة

 عرفات
ودورة حاج  30مياه لكل  دورة -املخيم  طرقاتل نجيل صناعي  – بطانية-مخدة  –للخيام  كاربتسجاد –بد  صوفا-فريون  تكييف-( LED) مع االضاءةخيام 

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  –خدمة طبية  – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي مياه 

 دورات مياه  – موكيتسجاد او نجيل صناعي او فرش األرض ب-نوعية ممتازة شرشف  –مخدة  – مرتبة إسفنج او كيس نوم مزدلفة

 اإلعاشة

 الى املشاعر املقدسة تقدم له االستقبال
ً
/  جبنة /مربى او عسل/خبز 2كيك/كرسان/كب :  هذه األنواع جافة تتكون من وجبة  عند وصول الحاج لنقطة التجمع متجها

 ماء بارد عبوة اع /  مختلفة األنو  عصير عبوات كيس بطاطس صغير / حبة موز أو برتقال أو تفاح /

 منى

  وجبة اإلفطار و الغداء والعشاء تقدم ملدة خمسة أيام على شكل بوفيه    -املشروبات على مدار الساعة 

وجبة 

 خفيفة

 قهوة عربي وتمر / أكوالت خفيفةتسالي وم /عبوات ماء باردة  / مشروبات غازية – حليب-أمريكي  قهوة-شاي 

 الفطور 
/  وأخضر( )أسودواحد جبنة بيضاء / نوع من الجبن االصفر/ زيتون  / نوع/ مربى وعسل )علبة فردية( / كورن فليكس  شكشوكة فول /

 خبز أبيض وأسمر /حليب بارد وساخن

 الغداء

 العشاءو 

 كبة مقلية / سبرينج رول خضار  متبل / خبز أبيض وأسمر/ أو تبولة /دقس / مخلل مشكل / حمص أو سلطة خضراء  واملقبالت:السلطات 

  سمبوسك لحمسمبوسك سبانخ /  أو 

االنواع التالية مرة باللحم مرة بالدجاج / كابلي / برياني /  أحديقدم في وجبتي الغداء والعشاء مع مكرونة / أبيض  أرز  ة:يالرئيساألطباق 

 كبسة

 أندومي/  / خضار ساتيه / فاصوليا ناشفة مصقعه(أو  )بطاطسلحم أو دجاج / صينية خضار  / معرق لحم مقلقل  اللحوم واملأكوالت:

الى  لقيمات( اضافةام أو بلح الش بسبوسة أو او  لبكريم كرمل مع)الحلويات والفواكه: يقدم نوع واحد بعد كل وجبة مع مراعاة التنويع 

 برتقال(/ تفاح /  )موز أو فواكه طازجة  معلبة هسلطة فواك

 مبستر أو حليب عصير فردي / لبن رائبعبوة  غازية /مشروبات  الطعام:املشروبات مع 

 عرفات

 وجبة الغداء بوفيه-املشروبات طوال اليوم 

 عبوات ماء باردة ة / وقهوة عربي تمر أنواع مختلفة /  عصير عبوات –شاي  ملشروباتا

 الغداء

 ا                    طرش ي ومخلالت / دقس /خبز أبيض وأسمر والسلطات:املقبالت 

 أرز أبيض/ أرز بخاري باللحم ألرز:

 ناشفة دجاج / فاصوليا واإليدامات: إيداماللحوم 

 / برتقال / تفاح( )موز بسبوسة أو بلح الشام / فوكه طازجة  يات:حلو ال

 مزدلفة
عبوات ماء باردة  / حة أو برتقالة أو موزة / كراسون زعتر او جبن طازج /   بسكوت قشطة / تفا / شابورةقطعتين جبنة مثلثات  التالي:وجبة جافة تتكون من 

 مشروبات باردة أو ساخنة/

 

 



 )البرنامج العام( ثالثةالشريحة ال

سعر 

 الشريحة

 هـ 1د ج ب 2أ 1أ

6508 6446 6383 6258 6133 5908 
ريال( في حال توفير املنشأة خدمة تكييف صحراوي  150األسعار أعاله تكون في حال توفير املنشأة خدمة تكييف الفريون بمخيمات مشعر منى ويتم حسم )  

 ريال( الستخدام تكييف املشروع فقط   250مساند وحسم )

 ضافة سعر النقل )بري أو جوي( الى ومن مكة املكرمةا

 املشاعر املقدسة بالقطار أو الحافالت )حسب موقع املخيم(                                                         النقل

 )املشاعر املقدسة( السكن

 منى
شرشف  أو بطانية  –مخدة  –مرتبة إسفنج  -صوت داخلية  مكبرات - حسب ما هو موضح في البرنامجتكييف ال -فرش األرض بسجاد أو موكيت   -جبس بورد 

 – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة - داخلية مكبرات صوت – قطني ثقيل

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  –عيادة طبية 

 عرفات
مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة  - شرشف قطني ثقيل –مخدة  –إسفنج  مرتبة-  صوت داخلية مكبرات -صحراوي  التكييف- خيام عادية مع الفرش

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  – خدمة طبية – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي 

 مياهمغاسل ودورات  –شرشف  – األرض فرش-مخدة  –نوم مرتبة أو كيس  مزدلفة

 اإلعاشة

 الى املشاعر املقدسة تقدم له االستقبال
ً
 جبنة / مربى او عسل / خبز 2هذه األنواع : كرسان / كب كيك /  من تتكون  جافةوجبة  عند وصول الحاج لنقطة التجمع متجها

 ماء باردعبوة /  عصير عبوة / حبة موز أو برتقال أو تفاحة / 

 منى

 وجبة اإلفطار والغداء والعشاء تقدم ملدة خمسة أيام على شكل بوفيه -مشروبات على مدار الساعة ماعدا أوقات الوجبات الرئيسة 

وجبة 

 خفيفة

  مأكوالت خفيفة/ ةوقهوة عربي تمر / عبوات ماء باردة  / غازية مشروبات/ حليب/أمريكي  قهوة/شاي 

 الفطور 
 بارد وساخن / حليبفول / بيض مسلوق أو مطجن / جبنة بيضاء / جبنة صفراء / مربى / خبز أبيض وأسمر 

 الغداء

 العشاءو 

 رول بالخضار اسبرنج و  سمبوسك لحم/  خبز أبيض وأسمر  دقس /وطرش ي/  واملقبالت: مخلالتالسلطات 

 أرز كبسة باللحم أو إيدام دجاج مع أرز أبيض وخيز  أو أرز برياني بالدجاج  أو كابلي باللحم أرز  )احد االنواع يوميا(: يةالرئيساألطباق 

بسبوسة أو بلح الشام أو لقيمات أو فواكه طازجة ) موز / تفاح / برتقال واحد في كل وجبة مما يلي:  كل يوم نوع والفواكه: يقدمالحلويات 

 ) 

 غازية الطعام: مشروباتاملشروبات مع 

 عرفات

 وجبة الغداء تقدم على شكل وجبة -املشروبات ثالث مرات يوميا 

 ملشروباتا
 ةماء باردات عبو مشروبات غازية /  /أنواع مختلفة  عصير عبوات  /حليب  /قهوة  /شاي  

 الغداء

                            دقس / خبز أبيض وأسمر املقبالت والسلطات:

 بخاري باللحم أو الدجاج األرز: أرز 

 إيدام لحم أو إيدام دجاج اإليدامات:

 تفاح(/ برتقال /  )موز فواكه طازجة  الحلويات:

 مزدلفة
 مشروبات باردة أو ساخنة/ ماء باردعبوة  /أو برتقالة أو موزة  / تفاحةشابورة  الجبن /الزعتر أو سون بكرا /قطعتين جبنة مثلثات  منوجبة جافة تتكون 

 

 

 

 



 )البرنامج العام( (+) ثالثةالشريحة ال

سعر 

 الشريحة

 هـ 1د ج ب 2أ 1أ

6508 6446 6383 6258 6133 5908 
ريال( في حال توفير املنشأة خدمة تكييف صحراوي  150األسعار أعاله تكون في حال توفير املنشأة خدمة تكييف الفريون بمخيمات مشعر منى ويتم حسم )  

 ريال( الستخدام تكييف املشروع فقط   250مساند وحسم )

 + السكن في مكة املكرمة ضافة سعر النقل )بري أو جوي( الى ومن مكة املكرمةا

 املشاعر املقدسة بالقطار أو الحافالت )حسب موقع املخيم(                                                         النقل

 )املشاعر املقدسة( السكن

 منى
شرشف  أو بطانية  –مخدة  –مرتبة إسفنج  -صوت داخلية  مكبرات - حسب ما هو موضح في البرنامجتكييف ال -فرش األرض بسجاد أو موكيت   -جبس بورد 

 – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة - داخلية مكبرات صوت – قطني ثقيل

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  –عيادة طبية 

 عرفات
مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة  - شرشف قطني ثقيل –مخدة  –إسفنج  مرتبة-  صوت داخلية مكبرات -صحراوي  التكييف- خيام عادية مع الفرش

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  – خدمة طبية – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي 

 مياهمغاسل ودورات  –شرشف  – األرض فرش-مخدة  –نوم مرتبة أو كيس  مزدلفة

 اإلعاشة

 الى املشاعر املقدسة تقدم له االستقبال
ً
 جبنة / مربى او عسل / خبز 2هذه األنواع : كرسان / كب كيك /  من تتكون  جافةوجبة  عند وصول الحاج لنقطة التجمع متجها

 ماء باردعبوة /  عصير عبوة / حبة موز أو برتقال أو تفاحة / 

 منى

 وجبة اإلفطار والغداء والعشاء تقدم ملدة خمسة أيام على شكل بوفيه -مشروبات على مدار الساعة ماعدا أوقات الوجبات الرئيسة 

وجبة 

 خفيفة

  مأكوالت خفيفة/ ةوقهوة عربي تمر / عبوات ماء باردة  / غازية مشروبات/ حليب/أمريكي  قهوة/شاي 

 الفطور 
 بارد وساخن / حليبفول / بيض مسلوق أو مطجن / جبنة بيضاء / جبنة صفراء / مربى / خبز أبيض وأسمر 

 الغداء

 العشاءو 

 رول بالخضار اسبرنج و  سمبوسك لحم/  خبز أبيض وأسمر  دقس /وطرش ي/  واملقبالت: مخلالتالسلطات 

 أرز كبسة باللحم أو إيدام دجاج مع أرز أبيض وخيز  أو أرز برياني بالدجاج  أو كابلي باللحم أرز  )احد االنواع يوميا(: يةالرئيساألطباق 

بسبوسة أو بلح الشام أو لقيمات أو فواكه طازجة ) موز / تفاح / برتقال واحد في كل وجبة مما يلي:  كل يوم نوع والفواكه: يقدمالحلويات 

 ) 

 غازية الطعام: مشروباتاملشروبات مع 

 عرفات

 وجبة الغداء تقدم على شكل وجبة -املشروبات ثالث مرات يوميا 

 ملشروباتا
 ةماء باردات عبو مشروبات غازية /  /أنواع مختلفة  عصير عبوات  /حليب  /قهوة  /شاي  

 الغداء

                            دقس / خبز أبيض وأسمر املقبالت والسلطات:

 بخاري باللحم أو الدجاج األرز: أرز 

 إيدام لحم أو إيدام دجاج اإليدامات:

 تفاح(/ برتقال /  )موز فواكه طازجة  الحلويات:

 مزدلفة
 مشروبات باردة أو ساخنة/ ماء باردعبوة  /أو برتقالة أو موزة  / تفاحةشابورة  الجبن /الزعتر أو سون بكرا /قطعتين جبنة مثلثات  منوجبة جافة تتكون 

 

 

 



 شريحة األبراج

 نقل )بري أو جوي( الى ومن مكة املكرمةإضافة سعر ال 11905 سعر الشريحة

 املشاعر املقدسة بالقطار                                                                                        النقل

 )املشاعر املقدسة( السكن

 منى
 –مرشد ديني  –عيادة طبية  – (Wi-Fiتوفير خدمة األنترنت ) -سجاد زل  -أرفف لألمتعة  -بطانية   كفرته او  -لحاف   طقم -مخدة  –صوفا بد 

 ارشاد تفويج–حراسات امنية

 عرفات
او سراميك  - شرشف قطني ثقيل –مخدة  –سجاد زل  –صوفا بد  – مكبرات صوت داخلية  –فريون  كييفت –( LED)خيام  مع االضاءة 

 – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة  -لطرقات املخيم موكيت 

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –مرشد ديني  –طبية  خدمة

 دورات مياه – سجاداو نجيل صناعي أو  سجادفرش األرض  – شرشف نوعية ممتازة –مخدة  – ج أو كيس نوممرتبة إسفن مزدلفة

 اإلعاشة

 االستقبال
 الى املشاعر املقدسة تقدم له

ً
هذه  منسندوتشات صغيرة الحجم  5: عدد  ن تتكون موجبة جافة  عند وصول الحاج لنقطة التجمع متجها

 ماء باردعبوة كلة / / كيس بطاطس صغير  / عصيرات مش (جبنة / تونة / مرتديال لحم / مرتديال ديك رومي / مربى مع زبدة لوز )األنواع التالية  

 منى

  اإلفطار والغداء والعشاء تقدم ملدة خمسة أيام وتقدم على طريقة البوفيه وجبة-املشروبات على مدار الساعة 

 ملشروباتا
نواع أ عصير عبوات  /محلي بديل للسكر  /سكر  / مبيض قهوة / شخص( )عبوةحليب /ة أمريكي قهو  / وأخضر( )أحمر شاي 

 قهوة العربيةو تمر  / مشروبات غازية / عبوات مياه باردة /مختلفة 

 الفطور 
 2من انواع الجبن األبيض /  2 فردية( // مربى )علبة  فردية( )علبةفول / بيض مسلوق / شكشوكة / قشطة علب / عسل 

 فليكس / توست / خبز أبيض وأسمر / حليب بارد وساخن / كورن وأخضر( )أسودزيتون أنواع من الجبن االصفر / 

 الغداء

 العشاءو 

 تبولة /خيار/ جزر/خس/طماطم...( / مخلل مشكل/ ورق عنب / متبل / )قطع سلطة خضراء/   دقس /  واملقبالت:السلطات 

 / خبز أبيض وأسمر  )لحم(سمبوسك  /جبن( /سبانخ/)بيتزا/ فطائر صغيرة فردية  )خضار(/ سبرينج رول  حمص

يقدم نوع من األنواع التالية مرة بالدجاج ومرة والعشاء ويوميايقدم في وجبتي الغداء ومكرونة أبيض  الرئيسية: أرز األطباق 

  أرز كبسة / أزر زربيان / أرز بحمص /     كابلي / أرز برياني  األبيض: أرز باللحم باإلضافة إلى األرز 

 )بطاطساو سمك مقلي أو فرن أو طاجن سمك / صينية خضار  / جمبري مقلقل / معرق لحم  البحرية: لحماللحوم واملأكوالت 

 / خضار ساتيه/ فاصوليا ناشفة أو مكرونة في الفرن / أندومي مصقعه(أو 

 سواريه / جاتو /  القشطة(أو  )بالجبن بسبوسة / كنافة/  كريم كرمل معلب يلي:دم ثالثة انواع مما تق والفواكه:الحلويات 

 برتقال(/ تفاح /  )موز / فواكه طازجة  معلبة سلطة فواكه

 مبستر أو حليب عصير فردي / لبن رائبعبوة  غازية /مشروبات  الطعام:املشروبات مع 

 عرفات

 وجبة الغداء تقدم على شكل بوفيه  -ملشروبات على مدار الساعة ا

 ملشروباتا
/ محلي بديل للسكر / سكر  / مبيض قهوة / شخص( )عبوةحليب  /ة أمريكي قهو  / وأخضر( )أسودشاي عبوات ماء باردة / 

  وقهوة تمر /  مشروبات غازية/ عصير أنواع مختلفة عبوات 

 الغداء

 برياني أرز أبيض/ أرز بخاري أو أرز  األرز:                            / فتوش / دقس / خبز أبيض وأسمر  والسلطات: تبولةاملقبالت 

طازجة  / فواكهبسبوسة / بلح الشام  الحلويات:                           دجاج / بفتيك لحم / فاصوليا ناشفة واإليدامات: إيدماللحوم 

 تفاح(/ برتقال /  )موز 

 مزدلفة
خبز / قشطة()حلو بسكوت مالح / شابورة / كب كيك / كراسون زعتر طازج / بسكوت  مثلثات /قطعتين جبنة  التالي:وجبة جافة تتكون من 

 مشروبات باردة أو ساخنة/ةبارد ماءعبوة / ة أو برتقالة أو موزة تفاحأسمر أو أبيض/ عبوة عسل وعبوة مربى/

 

 

 

 

 



 منخفض التكلفة

سعر 

 الشريحة

 هـ 1د ج ب 2أ 1أ خدمة القطار

 3547 3772 3897 4022 4085 4147 شامل

 3297 3522 3647 3772 3835 3897 غير شامل
 اضافةريال( في حال توفير املنشأة خدمة تكييف صحراوي مساند و  100)إضافة بمخيمات مشعر منى ويتم  لتكييف املشروعاملنشأة استخدام األسعار أعاله تكون في حال   

  في حال توفير تكييف فريون ريال(  250)

 2007 عن موديلها يقل ال سياحية بحافلة والعودة واملشاعر املكرمة مكة إلى فيها تعاقد التي الحاج مدينة من                           النقل

 )املشاعر املقدسة( السكن

 منى
-شرشف عادي وبيت مخدة  – شرشف ثقيل – مخدة –إسفنج  مرتبة- كامل املخيمصوت  مكبرات-تكييف املشروع  – زل فرش األرض بسجاد 

مرشد  –خدمات طبية  – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –ديني 

 عرفات
  - عادي وبيت مخدةشرشف  –مخدة  –إسفنج  مرتبة- املخيملكامل  صوت مكبرات-صحراوي  تكييف-زل سجاد األرض ب خيام عادية مع فرش

مرشد ديني  –خدمة طبية  – أدوات نظافة – على األقل لكل من الرجال والنساء االحتياجات الخاصةلذوي مياه ودورة حاج  30مياه لكل  دورة

 ارشاد تفويج–حراسات امنية –

 دورات مياه –شرشف  – نوم كيس-زل بسجاد  األرض فرش-مخدة  –نوم كيس  مزدلفة

 اإلعاشة

 االستقبال
الة أو موزة تفاحة أو برتق / خبزجرام أو 80 شابورة-الجبن بالزعتر أو  كراسون  /جبنة مثلثات  قطعتين التالي:تقدم للحاج وجبة جافة تتكون من 

 ع توفير مياه شرب وعصائر لطول الرحلةم/ 

 منى

 (سكر/  حليب/  قهوة/  شاي/  باردة عصائر /  ماءعلى مدار الساعة )مشروبات 

 الفطور 
   خبز /  عسل/  مربى/  بيض/  فول /  زيتون /  طحينية حالوة/  جبن

 الغداء
 دقس أو  مخلل أو  طرش ي/  دجاج أو  لحم مع ارز 

 العشاء
  خبز /  مربى/  بيض/  زيتون /  طحينية حالوة/  جبن/  فول /  إيدام

 عرفات

 

 ملشروباتا
 ى مدار الساعةعل وحليب وقهوة وشاي باردة وعصائر  مياه وفير ت

 الغداء
 دقس او  مخلل او  طرش ي/  باللحم كبسة أرز 

 مزدلفة
  صحية مياه عبوات / شابورة أو  صغير  خبز  رغيف/  مربى/  مثلثات جبن 2/  كراسون 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامج الحج امليسر

  3015 برنامجالسعر 

 أيام التشريقبالقطار املشاعر املقدسة                                                                             النقل

 2007 عن موديلها يقل ال سياحية بحافلة والعودة واملشاعر املكرمة مكة إلى فيها تعاقد التي الحاج مدينة من

  السكن

مكة 

 املكرمة

سرير +  وتخصيصبالزل ( للحاج الواحد مع فرش أرضية الغرف 2م4)السكن في مباني مرخصة من لجنة إسكان الحجاج وتخصيص مساحة 

 حاج بطانية لكلمرتبة + مخدة + شرشف + 

 

 عرفات
 مع تخصيص 30( للحاج ودورة مياه واحدة لكل )2م1.6السكن في خيام عادية ومكيفه تكييف صحراوي وتخصيص مساحة )

ً
 مرتبة( حاجا

  اسفنج + مخدة + شرشف

 ودورتي مياه متنقلةفرش زل لكل حافلة  مزدلفة

 اإلعاشة

 الرحلة لطول  وعصائر  شرب مياه توفير  االستقبال

كة م

 املكرمة

 ساعة 24توفير املياه والعصائر الباردة واملشروبات الساخنة )الشاي والقهوة( على مدار الـ 

 الفطور 
 خبز/  عسل/  مربى/  بيض أو  فول /  زيتون /  طحينية حالوة/  جبن

 الغداء
 مخلل أو  طرش ي/  دجاج او  لحم ارز 

 العشاء
 خبز/  طحينية حالوة/  مربى/  بيض/  زيتون /  جبن/  فول /  إدام

 عرفات

 ساعة 24توفير املياه والعصائر الباردة واملشروبات الساخنة )الشاي والقهوة( على مدار الـ 

 فطور لا
 خبز/  بيض/  فول /  زيتون /  طحينية حالوة/  واحد نوع جبن

 الغداء
 مخلل أو  طرش ي باللحم أرز  كبسة

 مزدلفة
 توفير مياه وعصائر كافية لكل حافلة

 

 


