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اإلداريةجدةشركة



ةمتخصصمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةشركةهياإلداريةجدةشركة•
ليمسئو أنوتتميز الطيران،مجالفيالخدماتمنالعديدتقديمفي

بتخصصاتو املجالنفسمنبهاواملنسوبينالتنفيذيينوجميعالشركة
جالمفيالطويلةالخبرةمنولهااملقدمةالخدماتمعتتواكبمتنوعة
كاملامإملولهاعديدةلسنواتالتشغيليةاملواسممعوالتعاملالطيران

الجهاتوجميعاملطاراتوإداراتاملدنيالطيرانهيئةبمتطلبات
وماالدبلوماسية،والبعثاتالطيرانوشركاتالعالقةذاتالحكومية

.وإجراءاتسياساتمنبهايرتبط

ولةمحمأجهزةخاللمناآلليالنظامستخدامإبملكيةالشركةتنفرد•
(Laptop)ميعجفيحصري بعقدالطيرانشركاتلجميعاملطاراتخارج

سنواتعشر وملدة(مطار28)السعوديةالعربيةاململكةومطاراتمدن
.(حصري وكيل)(Amadeus)أماديوسشركةمع

(حصري وكيل)املتنقلاآلليالنظامستخدامإبملكيةالشركةتنفرد•
منلتعمالتيالطيرانشركاتجميعلمايسترو نظاملاملطاراتخارج
معديةالسعو العربيةاململكةسنواتسبعملدةبعقدو النظامهذاخالل
.(SITA)سيتاشركة

من نحن
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دسةاملقواملشاعر املكرمةمكةفياتمحطو مبانيعدةملكيةبتتميز •
مرينواملعتالحجاجأمتعةوقبول إلنهاءتخصيصهاتمكبيرةبمساحة
.املطارإلىنقلهاثمومنأمنياوفحصها

امللكار مطفياملجموعاتأمتعةقبول لخاصموقعبملكيةالشركةتتميز •
عشر ةملداستثمار عقدخاللمنوذلك،الحجاجمبنىفيبجدةالعزيز عبد

إدارةشركةمعواملعتمرينللحجاجاملجموعاتأمتعةلقبول سنوات
.(PPMDC)املوانئمشاريعوتطوير 

تطيعتسكبيرةوإمكانياتشركاتعدةمالكهاخاللمنجدةشركةتمتلك•
تقديمو بالتشغيلالخاصةاملتطلباتجميعوتقديمتوفير خاللهامن

ضلبعوالخاصةاإلضافيةاملتطلباتجميعتوفير وكذلكالخدمات،
.الطيرانشركات

من نحن
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عقد من خالل تقدم الخدمة
شركة الطيران 

إستالم األمتعة من قبل موظفي
ر الشاحن املعتمد ونقلها إلى مق

السكن من خالل مركبات فيها 
أجهزة تتبع وكاميرات

سوف يقوم ممثل الخدمة 
مقر بتسليمهم أمتعتهم في

السكن

الراحة وسرعة توجه املعتمرين 
ة إلى مقر سكنهم دون الحاجوالحجاج

وحمل األمتعة معهماإلنتظار إلى 

من املطار إلى مقر السكنركاب الطائرة أمتعة جميع نقل 

لرحالت الحج والعمرة القادمة  خدماتنا



لرحالت الحج والعمرة املغادرة خدماتنا
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سوف يقوم املوظف بإنهاء إجراءات 
السفر للحجاج واملعتمرين واصدار 

بطاقة صعود الطائرة وبطاقات 
48األمتعة في مقر السكن قبل 

ساعة

عة نقل األمتعة إلى املحطة التاب
لنا في مكة املكرمة إلنهاء 

إجراءات فحص األمتعة أمنيا 
ساعه من مغادرة 30قبل 

الرحلة

نقل األمتعة إلى املطار قبل
ساعه من وقت مغادرة 26

الرحلة

ول تسليم األمتعة إلى مبنى قب
24أمتعة املجموعات قبل 

ساعه من مغادرة الرحلة

السكنمن مقر جميع ركاب الطائرة إنهاء إجراءات سفر 



للرحالت املغادرةخدماتنا

من خالل حجز الخدمة
موقعنا اإللكتروني أو من 
تطبيق الهواتف الذكية

إصدار بطاقات األمتعة وبطاقة 
الصعود إلى الطائرة أمام مقر 

سكنك من خالل موظف 
خدمات العمالء

األمتعة ونقلها إلى إستالم
ا املطار من خالل مركبات فيه

أجهزة تتبع وكاميرات

التوجه إلى املطار بدون 
حقائب، ومن ثم التوجه 

مباشرة إلى بوابات املغادرة
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سكنالمن مقر الراكب إنهاء إجراءات سفر 



القادمةرحالت للخدماتنا
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سكن الراكبمقر إلى نقل األمتعة من املطار

من خالل حجز الخدمة
موقعنا اإللكتروني أو من 
تطبيق الهواتف الذكية

إستالم األمتعة من قبل ممثل 
خدمات العمالء ونقلها إلى مقر 
السكن من خالل مركبات فيها 

أجهزة تتبع وكاميرات

سوف يقوم ممثل الخدمة 
بتسليمك أمتعتك في مقر 

السكن

تمتع بالتوجه إلى مقر 

سكنك دون الحاجة إلى 

حمل األمتعة معك
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أنظمة شركات الطيران في جهاز محمول وطابعات شركة أماديوس
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محمول وطابعات شركة سيتاجهاز في أنظمة شركات الطيران 



10

مراحل إجراءات الخدمة
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صورة أصغر سيارات الخدمة
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ةصورة الفئة المتوسطة من سيارات الخدم
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يدةالفئات المستف

نالحجاج والمعتمريبعثات الحجالمسافرونشركات الطيران
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مراحل إجراءات أمتعة مجموعات الحجاج والمعتمرين من المدينة المنورة 

3

START

END

.

.إنهاء إجراءات الركاب وأمتعتهم

ائرة وتسليم بطاقات الصعود الى الط

.وبطاقات األمتعة

1 2

نقل األمتعة قبل

ساعة18

مناطق قبولتسليم األمتعة في

الى مندوب أمتعة المجموعات

شركة الطيران والخدمات 

ساعة18األرضية الى قبل 
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مراحل إجراءات أمتعة مجموعات الحجاج والمعتمرين من مكة المكرمة

3

4

START

END
.

نقل األمتعة قبل

ساعة إلى محطة فحص 48

األمتعة في مكة المكرمة

إنهاء إجراءات الفحص 

االمني لألمتعة الركاب في 

مبنى الشركة في مكة 

المكرمة

1 2

نقل األمتعة الى مطار الملك 

ساعة30عبدالعزيز قبل 

تسليم األمتعة في مناطق قبول أمتعة 

مبنى الشركة في صالة المجموعات في 
ساعة24قبل الحجاج مطار الملك عبدالعزيز 

.إنهاء إجراءات الركاب وأمتعتهم

وتسليم بطاقات الصعود الى 

.الطائرة وبطاقات األمتعة
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مبنى أمتعة المجموعات في مطار الملك عبدالعزيز

1 استالم األمتعة

2تسليم األمتعة لمندوب الطيران والخدمات األرضية

3 تسليم مندوب شركة الطيران كشف بأمتعة الرحلة



مميزات وإمكانيات الشركة

1

2

3

4

امتالك مبنى خاصة بالحجاج •
.والمعتمرين في مكة المكرمة

ت مبنى لقبول أمتعة المجموعاإمتالك•

بجانب صالة الحجاج في مطار الملك

.عبدالعزيز بجدة وكيل حصري لنظام شركات الطيران•

إلنهاء إجراءات الركاب في مقر 
.السكن

ن توفر الموظفين المختصي•
.والعمالة والسائقين

توفر السيارات •
.والباصات والشاحنات

آياتاالخبرة واإللمام بأنظمة •

والطيران المدني وشركات الطيران
.والتشغيل في المطارات
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الخدمات اإلضافية التي يمكن تقديمها 

لشركات الطيران في جميع المطارات 

.نقل األمتعة املتأخرة من رحالت القدوم إلى مقر سكن الركاب•

.نقل األمتعة بين املدن داخل اململكة لعربية السعودية•

24الل برا إلى دول الخليج ومصر واألردن وجميع الدول املجاورة خنقل أمتعة الحجاج املتخلفة •

.ساعة

.نقل الركاب بين املدن داخل اململكة•
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الخدمات اإلضافية التي يمكن تقديمها 

لشركات الطيران في جميع المطارات 

باصات إلى دول الخليج ومصر واألردن وجميع الدول خالل نقل الركاب برا  من •

.ساعة24املجاورة خالل 

.عند اإلحتياج وطلبها في الحاالت الطارئةحافالت توفير •

(.VIP) توفير حافالت لكبار الشخصيات•

الراغبة ات وسيارت صالون للشرك ... ( مرسيدس، بي أم دبليو،)توفير سيارات فارهة •

.الخدماتلتقديم هذا النوع من 
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شركائنا



معناتواصل
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JMCjmc_traveljmc_travel1JMC

920012650 info@jed-sa.comjed-sa.comjmc_travel
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افية في تقديم الخدمات إحتر

2
2


