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العمرة بالمملكة العربٌة السعودٌة ومنصة معتمدة من طرف وزارة الحج 



B2B محطات العالم

الفنادق

النمل

العمرة وكالء

,  الفنادق)مزودٌن مرخصٌن من طرف ممام 

(خدمات النمل

مع محرن منصة متكاملة محطات العالم 

الحجز المركزي ممام 



خطواث حجز انعًرة

اختر فندق المدٌنة  <-3الخطوة فندق مكة اختر<-2الخطوة البحث<-1الخطوة

تأكٌد الحجز <-6الخطوة لم بالدفع< -5الخطوة اختر خدمة النمل <-4الخطوة



 B2Bإنى انذخول 
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بإدخال معلوماته للولوج وكٌل العمرة ٌموم 

. الرئٌسٌةللمائمة 

فعلٌه , لبلمسجال من  العمرةوكٌل إذا لم ٌكن 

.  إنشاء الحسابالنمر على زر 



B2Bفي انتسجيم 
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ٌباشر وكٌل , بعد النمر على زر التسجٌل

الموافمة على األحكام  وبإدخال بٌاناته العمرة 

.التسجٌلو الشروط إلتمام 

برسالة الكترونٌة وكٌل العمرة سٌتوصل 

. االلكترونًللتحمك من برٌده 



B2B قائًت
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بعد عملٌة تسجٌل ناجحة سٌوجه وكٌل العمرة 

B2Bالى لائمة 

بٌانات سٌتمكن وكٌل العمرة من االطالع على 

جمٌع حجوزاته   وسجل

بحث لحجز الزر بالنمر على   B2Bمستخدمٌموم 

 الفنادق و النمل 



انبحث 
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النمل أو النمل +الفنادقحجز بوكٌل العمرة ل ٌسمح

لكً ٌتمدم بطلب تأشٌرة العمرة للزبون  و ذلن فمط

 sub pcc رمزسٌتمكن وكٌل العمرة من استخدام 

 .خاص لالستفادة من الخصومات زرم أو

الرموز ممدمة من طرف الفنادق هذه *

من حجز فنادق مكة و المدٌنة العمرة سٌتمكن وكٌل 



فنادق يكت 
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فنادق مكة من المزودٌن المعتمدٌن من طرف  اختر

(و عمرة هولٌداٌز ودا لاهودكس ) ممام 

خٌار الفرز الٌجاد استعمال ب B2Bمستخدم  حظىٌ

فندق محدد و كذلن بامكانه تعدٌل معاٌٌر البحث 

  ،االطالع على سٌاسة الفندق B2Bبإمكان مستخدم 
شامل )و الحد األدنى للسعر الصور  المولع، الوصف،

بالصفحة الخاصة بعرض فنادق ( للضرٌبة والرسوم 

مكة 



اختر انغرف 
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وكذلن اختٌار بحثن اختر الغرف اعتمادا على معاٌٌر 

وجبتن المفضلة 

هذه الصفحة ستعرض تفاصٌل الفندق،الوصف، 

الصور، المرافك و خٌارات الغرف 

من االطالع على سٌاسة الغاء  B2Bسٌتمكن مستخدم 

الوجبات لبل اختٌار غرفة مرفمة بوجبة 

سٌاسات غرف مختلفة  لدٌهم الثثالمزودي الفنادق 



اختر خذيت اننقم 
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من استعمال وسائل الفرز  B2Bسٌتمكن مستخدم 

الٌجاد خدمة النمل المطلوبة مع او بدون اختٌار 

الخدمات اإلضافٌة 

(نمابة)اختر وسائل النمل المعتمدة من طرف المزود 

على سٌاسة الغاء حجز النمل،  B2Bسٌطلع مستخدم 

تفاصٌل،الشركة،العدد المتوفر و السعر من خالل 

الصفحة الخاصة بالنمل  



االنتقال نهذفع 
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االطالع على تفاصٌل حجزه لبل  B2Bٌمكن لمستخدم 

تأكٌده

ادخال تفاصٌل المسافر الرئٌسً باإلضافة الى رلم جواز 

سفر صالح من طرف المستخدم 



انذفع بواسطت إيباٌ 
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 رمز أدخلت اذا الحجز تأكٌد من تتمكن لن :مالحظة

.فعال غٌر أٌبان او خاطئ بشكل جوجل مصادلة

 بعد وفعال، صالح إٌبان بإدخال B2B مستخدم ٌموم

 ٌمكن لجوجل المصادلة وسٌلة طرف من منه التحمك

   الحجز مستحمات دفع للمستخدم

  اذا ناجح حجز على الحصول فً B2B مستخدم مكنٌت لن

 كافً رصٌد على حتويٌ ال لكن و فعال إٌبان ال كان

  الحجز مبلغ لتسدٌد



تاكيذ انحجز 
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بعد تأكٌد فعالٌة أٌبان و مصادلة جوجل سٌوجه 

الى صفحة تأكٌد الحجز  B2Bمستخدم 

بٌانات حجز كل الخدمات على  B2Bمستخدمسٌطلع 

(األرلام المرجعٌة للحجز ) BRNsباإلضافة 

تحمٌل الفاتورة و تأكٌد الحجز  B2Bٌمكن لمستخدم 

الغاء  B2Bمن خالل صفحة تأكٌد الحجز ٌمكن لمستخدم 

الحجز حسب سٌاسة اإللغاء المذكورة



انفاتورة 
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 B2Bعند النمر على زر الفاتورة سٌتمكن مستخدم 
من عرض الفاتورة 

تحمٌل او طبع الفاتورة  B2Bٌمكن لمستخدم 
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Building No 7919. Iskan King Fahad. Al Showqya. 
Makkah. 2434 / 4270 KSA

شكرا لكم     

محطات العالم 

info@dow.sa

https://b2b.dow.sa

+ 966  9200 33658


