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المقدمة
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المقدمة:
هذا الدليل هو بمثابة دليل ارشادي وتوضيحي لنظام البوابة االلكترونية لحجاج الخارج لمفوضي المنظم
المستقل الغير تابع لمكتب الحج ،والهدف منه هو فهم جوهر نظام المسار اإللكتروني لتقديم أفضل خدمة
لحجاج بيت هللا الحرام من جميع أنحاء العالم .ونريد تسليط الضوء على أن هذا الدليل قد أ سس لمستخدمي
مفوضي المنظم المستقل الغير تابع لمكتب الحج وأصحاب المصلحة اآلخرين لفهم سير العمل لتنفيذ
مهامهم اليومية نحو الهدف
النهائي المتمثل في خدمة الحجاج من جميع أنحاء العالم .مراجعة هذا الدليل بتأني سيعمل على تقليل
االتصاالت غير المرغوب فيها بين مقدمي الخدمات والموارد من وزارة الحج.

رؤية وزارة الحج:
أكرم هللا سبحانه وتعالى هذا البلد الكريم بخدمة ضيوفه وزوار المسجد النبوي الشريف .وتسعى حكومة
خادم الحرمين الشريفين )رعاها هللا( لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ،وتسهيل إجراءاتها
،والحفاظ على حقوقهم ،لتحقيق هذه األهداف السامية ،وتحقيق افضل الخدمات لضيوف الرحمن من جميع
انحاء العالم .وتسعى الحكومة أيض ا إلى تحقيق الشفافية المطلوبة فيما يتعلق بوضوح اإلجراءات التي
يقوم بها الحجاج بجميع أنواعها ومستوياتها ،وتكاليف حزم الخدمات للحجاج .باإلضافة إلى ذلك ،تسعى
الحكومة لفرض مزيد من السيطرة والمراقبة على أداء جميع الجهات المعنية بشؤون الحج ،وتحسين كل
ما يتعلق بخدمة حجاج بيت هللا الحرام  ،إن هذا المشروع يواكب النهج الذي اعتمدته حكومة خادم الحرمين
الشريفين )رعاها هللا( نحو تغيير المعامالت الحكومية من العمليات اليدوية إلى معامالت الحكومة
اإللكترونية.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم  ،186 .بتاريخ  1411/11/22هـ ،معلنا الموافقة على مشروع
المسار اإللكتروني لحجاج الخارج .وهو نظام إلكتروني يسعى لتحقيق اقصى األهداف في إجراءات
وصول ومغادرة الحجاج ،ومتابعة الخدمات المقدمة لهم أثناء إقامتهم في المملكة .ويتم ذلك عن طريق
المعنية بشؤون الحج ألداء مهامها وتقديم خدماتها عبر نظام إلكتروني متكامل
التزام جميع السلطات
ويتحقق هذا من خالل ربط تأشيرة الحج مع كل حاج بمجموعة من الخدمات تتألف من عناصر محددة
،مثل السكن ،والنقل ،واالعاشة ،والتي ينبغي ذكر تفاصيل عقودها بكل بوضوح لتضمن تقديم خدمات
مميزة ومتكاملة لضيوف الرحمن  ،بحيث يمكن للحاج التعرف على جميع هذه العناصر في وقت مبكر
قبل وصوله إلى المملكة.
باإلضافة إلى ذلك ،تكون السلطات قادرة على متابعة مدى الخدمات المسجلة في نظام مطابقة الخدمات
التي يتم توفيرها على أرض الواقع  .وبالتالي ،فإن هذا سيؤدي إلى المحاسبة الفورية اذا وجدت أي
مخالفات أو إهمال للعقود الموثقة في البوابة االلكترونية ،وفقا للوائح والتعليمات.
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ما هي البوابة االلكترونية:
البوابة االلكترونية هي عبارة عن شبكة مصممة لجمع جميع المعلومات معا من مصادر مختلفة بطريقة
موحدة ،وكل جزئية من المعلومات معروضة على شكل صفحات .ويستطيع المستخدم اختيار ما يريد
عرضه من المعلومات المتوفرة في البوابة.

نبذة عن البوابة:
يتكون هذا النظام اإللكتروني من خمس مراحل رئيسية ،كل مرحلة تعتمد على المرحله التي قبلها
،والمراحل هي كالتالي:

التأهیل :تقوم في هذه المرحلة بعملية التفعيل للموسم الجديد
الضمانات :تتم في هذه المرحلة بدفع الضمانات ،كضمان تقصير اسكان الحجاج و ضمان النقل
التعاقدات :تقوم في هذه المرحلة اجراء العقود كالسكن واإلعاشة والحمالة.
تكون الحزم الخدمات :تقوم في هذة المرحلة بإنشاء المجموعات وربطها بالعقود والمسارات.
اصدار التأشیرات :تقوم بإرسال المجموعات لوزارة الخارجية ليتم اعتمادها واصدار التأشيرات.

الصفحة الرئيسية للبوابة:
من خالل النقر على الرابط الموضح لديك سوف يستقبلك الموقع:
إنقرهنا
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طرق التواصل مع الدعم الفني للبوابة االلكترونية لحجاج الخارج:

ehaj@haj.gov.sa
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مخططات سير العمل لمفوض المؤسسة
مالحظة هامة:
جدر اإلشارة إلى أن مخطط سیر العمل )دورة العمل( لدى مفوض شركة الحج الموضح أدناه متعاقب في النظام ،كما أن بعض
مخططات سیر العمل أدناه تعتبر ضروریة لسیر العمل في المخطط التالي في التسلسل )التعاقب( ،على سبیل المثال :فإن
مخطط سیر العمل ) (2یمكن تنفیذه فقط بعد إكمال مخطط سیر العمل ) ،(1وبالمثل فإن مخطط سیر العمل ) (3ال یمكن تنفیذه
ما لم یكتمل مخطط سیر العمل ) .(2وقد جرى شرح كل واحد من مخططات سیر العمل تلك بمزید من التفصیل في الصفحات
التالیة ،باعتبارها مخططات سیر عمل بسیطة ،مع خطوات مرتبطة بها إلكمال مخطط سیر العمل األصلي.وبقراءة دلیل
المستخدم هذا ینبغي أن یكون مفوض )ممثل( المؤسسة على وعي وفهم تامین بمخططات سیر العمل والخطوات الالزمة،
وأن یتعامل مع البوابة بدقة على النحو الموضح.
وسوف یساعد دلیل المستخدم هذا ممثل )مفوض( المؤسسة في تنفیذ مهامه بطریقة فعالة إن شاء اهللا.

الخطوة األولى
التفعيل الموسمي

الخطوة الخامسة
دعم مقدمي خدمات
السكن واإلعاشة

الخطوة الثانية
المواعيد

الخطوة الثالثة
دعم مكاتب شؤون
الحج
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الخطوة الرابعة
دعم المنظمين
التابعين المستقلين

التفعيل الموسمي
وتتم هذه المهمة قبل بدایة موسم الحج ،وتقع هذه المسؤولیة على عاتق وزارة الحج؛ وفتقوم الوزارة بتفعیل بعثات
وشركات الحج في النظام ،ویمكن لمفوضي المؤسسة بدء العمل على البوابة اإللكترونیة بمجرد إثبات منشآت
العمل والحصص النسبیة المخصصة لها والموافقة علیها في بدایة كل عام .

التفعيل
الموسمي
الخطوة األولى
التفعيل الموسمي من قبل
وزارة الحج

الخطوة الثانية
قيام وزارة الحج باإلخطار
بجاهزية البوابة اإللكترونية
للعمل

الخطوة األولى :التفعيل الموسمي من قبِل وزارة الحج

بعد انعقاد االجتماع السنوي لوزیر الحج ومؤسسات الطوافة وبعثات الحج ،یتم االتفاق على الحصص النسبیة
المخصصة لبعثات الحج ودولها ،ویتم توقیع المحاضر من قبل وزارة الحج ،ویتم تفعیل جمیع منشآت العمل
والحصص النسبیة المخصصة لها على بوابة الخدمات اإللكترونیة لحج الخارج .

الخطوة الثانية :قيام وزارة الحج باإلخطار بجاهزية البوابة اإللكترونية للعمل
تقوم وزارة الحج بإبالغ جمیع أصحاب الحصص بأن البوابة اإللكترونیة جاهزة إلجراء المعامالت التجاریة
استعدادا ً لموسم الحج الجدید.
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الرئيسية- :
مؤشرات االداء -:
في هذه الصفحة تظهر جمیع تفاصیل المنظم المستقل و الحاالت الحالیة لكل خطوات النظام من :
تفاصیل الحصة .
 إعتماد مفوض خدمات اعاشة. الضمانات البنكیة . إعتماد منظم تابع. عقود اإلسكان. عقود اإلعاشة. مكاتب شؤون الحج المفعلة. المفوضین التابعین. -المفوضین المستقلین.

الخطوات :الرئیسیة > مؤشرات األداء> تظهر في الصفحة الرئیسیة للحساب
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الصالحيات -:
في هذه الصفحه تظهر جمیع الصالحیات التي یستطیع المستخدم منها
الخطوات :الرئیسیة > الصالحيات

Page 12 of 57

وإلضافة الصالحيه الضغط على اإلجراءات ومن ثم منح

الممنوحي لهم الصالحية
المفوضي
ويمكن معرفة من منحه الصالحيه من خالل الضغط عىل اإلجراءات ومن ثم
ر
ر
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المواعيد

-:

وفي هذه الصفحه تظهر المواعيد والضافة مواعيد الضغط على اإلجراءات ومن ثم إضافة الوقت
الخطوات :الرئیسیة > المواعيد

والضافة التواريخ بعد اضافة المواعيد الضغط على اإلجراءات ومن ثم إضافة التواریخ
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حالة المواعيد- :
وفي هذه الصفحه تظهر حالة المواعيد
الخطوات :الرئیسیة > حالة المواعيد

ویمكن إلغاء الموعد من خالل اإلجراءات ثم اختر إلغاء الموعد

مجموعة الخدمات -:
الخطوات :الرئیسیة > حالة المواعيد

ویمكن اضافة مجموعة الخدمات من خالل اإلجراءات ثم إضافة
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ویمكن تفعیل مجموعة خدمة من خالل اإلجراءات ثم تفعيل مجموعة خدمة

ویمكن تخصیص الدولة من خالل اإلجراءات ثم تخصیص الدولة

Page 16 of 57

ویمكن اضافة مفوض من خالل اإلجراءات ثم إضافة مفوض

ویمكن األطالع على تقاصیل مجموعة خدمة من خالل اإلجراءات ثم تفاصيل

الخدمات االضافية -:
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كيفية انشاء الخدمة وكيفية انشاء حزم للخدمات ف المؤسسة الطوافة كتاىل :

 -1الرئيسية > الخدمات االضافية > الخدمات.

 -2الرئيسية > الخدمات االضافية > الخدمات > اجراءات > اضافة.
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 -3بعد اضافة الخدمة يمكنك التحقق بالذهاب اىل الرئيسية > الخدمات > االضافة الخدمة .

 -4بعد ذالك يمكنك انشاء حزم الخدمات الذهاب اىل :
الرئيسية > الخدمات االضافية > حزم الخدمات > اجراءات > اضافة

 .5تعبئة بيانات الحزمة والضغط عىل ايقونة اضافة.
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 .6بعد االنتهاء من اضافة الحزمة يمكنك تحديد الجهات المستفيده من هذه الخدمة بالذهاب اىل :

الرئيسية > الخدمات االضافية > حزم الخدمات > اجراءات > تخصيص الجهات.

معلومات المؤسسة-:
معلومات المنظم- :
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التفاصيل المالية
التفاصيل وفي هذه الصفحه تظهر جميع التفاصيل المايه

الخطوات :الرئیسیة > معلومات المنظم > التفاصيل المالية

مفوضين مؤسسات الطوافة- :
التفاصيل وفي هذه الصفحه يظهر جميع معلومات وتفاصيل المفوضين
الخطوات :الرئیسیة > معلومات المنظم > المفوضين

ویمكن اضافة مفوض من خالل اإلجراءات ثم إضافة
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ولالطالع عىل تفاصيل المفوض الضغط عىل االجراءات ومن ثم تفصيل

ويمكن تعديل بينات الموفوض من خالل الضغط على االجراءات ومن ثم تعدیل
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ويمكن ايقاف الموفوض من خالل االجراءات ومن ثم ايقاف

المنظمين -:
مكاتب شؤون الحج والدول- :
مكتب شؤون الحج- :
وفي هذه الصفحه تظهر جميع مكاتب شؤون الحج وحالتها ويمكن االطالع على تفاصيل المكتب
الخطوات :المنظمین > مكاتب شؤون الحج والدول > مكتب شؤون الحج
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حصص اللدول- :
وفي هذه الصفحه تظهر جميع الحصص الدول وحالتها
الخطوات :المنظمین > مكاتب شؤون الحج والدول > حصص الدول

مفوضو مكتب شؤون الحج -:
وفي هذه الصفحه يظهر جميع مفوضوو مكاتب شؤون الحج
الخطوات :المنظمین > مكاتب شؤون الحج والدول > مفوضو مكت شؤون الحج
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منظم تابع- :
منظم تابع- :
وفي هذه الصفحه يظهر جميع المنظمين التابعين للمؤسسة وحاالتهم
الخطوات :المنظمین > منظم تابع > منظم تابع

مفوض منظم تابع -:
وفي هذه الصفحه يظهر جميع المفوضوين
الخطوات :المنظمین > منظم تابع > مفوض منظم تابع
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منظم مستقل -:
منظم مستقل -:
وفي هذه الصفحه يظهر جميع المنظمين المستقلين للمؤسسة وحاالتهم
الخطوات :المنظمین > منظم مستقل > منظم مستقل

ویمكن االطالع على تفاصیل المنظم المستقل من خالل الضغط على االجراءات ومن ثم تفاصيل
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ویمكن تفعیل منظم مستقل من خالل الضغط على االجراءات ومن ثم تفعيل

ویمكن تعدیل بینات منظم مستقل من خالل الضغط على االجراءات ومن ثم تعديل
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مفوض منظم مستقل -:
وفي هذه الصفحه يظهر جميع المفوضوين
الخطوات :المنظمین > مفوض منظم مستقل

ویمكن االطالع على تفاصیل مفوض منظم مستقل من خالل الضغط على االجراءات ومن ثم تفاصيل
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ویمكن تعدیل مفوض منظم مستقل من خالل الضغط على االجراءات ومن ثم تعديل

بيانات اإلستعداد المسبق- :
وفي هذه الصفحه تظهر تفاصيل بيانات االستعداد المسبق وتفاصيل الرحالت لبمعد لها مسبقا

الخطوات :المنظمین > بينات اإلستعداد المسبق
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الطلبات -:
طلبات المنظمين -:
أعتماد منظم مستقل -:
وفي هذه الصفحه تظهر اعتماد منظم مستقل عن طریق اإلجراءات ومن ثم إضافة
الخطوات :الطلبات > طلبات المنظمين > اضافة منظم مستقل

عىل تفاصيل منظم مستقل من خالل اإلجراءات ومن ثم تفاصيل
ويكن االطالع ي

وتكن الموافقة عىل منظم مستقل من خالل اإلجراءات ومن ثم موافقة
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إضافة منظم مستقل

-:

وفي هذه الصفحه تظهر اضافة المنظيم عن طريق الضغط على اإلجراءات ومن ثم الضغط على إضافه
الخطوات :الطلبات > طلبات المنظمين > اضافة منظم مستقل

تفعيل منظم مستقل

-:

وفي هذه الصفحه تظهر تفعيل المنظيم المستقلين ويمكنك االطالع على التفاصيل بالضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل
الخطوات :الطلبات > طلبات المنظمين > تفعيل منظم مستقل
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اضافة مفوض منظم مستقل

-:

وفي هذه الصفحه تسطتيع اضافة مفوض منظم مستقل عن طريق الضغط على اإلجراءات ومن ثم إضافه
الخطوات :الطلبات > طلبات المنظمين >اضافة مفوض منظم مستقل
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ويمكنك االطالع على التفاصيل بالضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل
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طلبات الخدمات -:
اعتماد مفوض السكن -:
وفي هذه الصفحه يتم اعتماد مفوضو السكن
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > اعتماد مفوض سكن

ولالطالع على ىتفاصيل اعتماد مفوض السكن الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل
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اعتماد مفوض اعاشة -:
وفي هذه الصفحه يتم اعتماد مفوضو االعاشه
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > اعتماد مفوض االعاشة

ولالطالع على ىتفاصیل اعتماد مفوض إعاشة الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل
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عقود السكن -:
وفي هذي الصفحة يتم عرض جميع عقود السكن
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > عقود السكن

ولالطالع على ىتفاصيل عقود السكن الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

عقود االعاشة-:
وفي هذي الصفحة يمكنك عرض خدمات اعاشة
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > عقود االعاشة >
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ولالطالع على ىتفاصیل عقود اإلعاشة الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

الغاء عقد السكن- :
وفي هذي الصفحة يمكنك عرض عقد السكن
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > الغاء عقد السكن
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الغاء عقد االعاشة-:
وفي هذي الصفحة يمكنك عرض عقد االعاشة
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > الغاء عقد االعاشة

إضافه خدمات اإلعاشة-:
وفي هذي الصفحة يمكنك عرض إضافه عقد االعاشة
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > إضافه خدمات اإلعاشة

ولالطالع على التفاصیل الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل
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وللموافقة على إضافة خدمة اإلعاشة الضغط على اإلجراءات ومن ثم موافقة

ولرفض إضافة خدمة اإلعاشة الضغط على اإلجراءات ومن ثم رفض

تخصيص العقود الخاصة -:
وفي هذي الصفحة يمكنك عرض تخصيص العقود الخاصة
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > تخصيص العقود الخاصة
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عقود الخدمات اإلضافية -:
وفي هذي الصفحة يمكنك عرض عقود الخدمات اإلضافية
الخطوات :الطلبات > طلبات الخدمات > عقود الخدمات اإلضافية

ولالطالع على التفاصیل الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

وللموافقة على عقود الخدمات اإلضافية الضغط على اإلجراءات ومن ثم موافقة
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ولرفض عقود الخدمات اإلضافية الضغط على اإلجراءات ومن ثم رفض

التفويج -:
طلبات الترحيل -:
وفي هذي الصفحة يمكنك عرض طلبات الترحيل
الخطوات :التفویج > طلبات الترحيل
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طلبات المغادرة -:
وفي هذي الصفحة يمكنك عرض طلبات المغادرة
الخطوات :التفویج > طلبات المغادرة

الحجاج والمجموعات- :
بيانات الحجاج- :
وفي هذه الصفحة يمكنك البحث باستخدام بيانات الحجاج او مجموعات الحج
الخطوات :الحجاج والمجموعات > بيانات الحجاج
البحث باستخدام بيانات الحجاج

البحث باستخدام مجموعات الحج

مقدم الخدمات- :
االسكان- :
مقدمو خدمة االسكان -:
وفي هذه الصفحة يتم عرض مقدمي خدمات السكن
الخطوات :مقدم الخدمات > االسكان > مقدمو خدمة االسكان
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ولالطالع على تفاصیل مقدمو خدمة االسكان اذا كان غیر فعال موسمیا الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

ولإلطالع عىل تفاصيل مقدمو خدمة االسكان اذا كان فعال موسميا الضغط عىل اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

ولتحدیث موقع السكن یجب ان تكون الحالة فعال موسمیا والضغط على اإلجراءات ومن ثم تحدیث موقع السكن
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يشترط الضافة المفوض يجب ان تكون الحالة فعال موسميا والضغط على اإلجراءات ومن ثم اضافة مفوق

يشترط لتحديث بيانات الحساب البنكي يجب ان تكون الحالة فعال موسميا والضغط على اإلجراءات ومن ثم تحديث بيانات الحساب
البنكي
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مفوض مقدمي خدمات السكن -:
وفي هذه الصفحة يتم عرض مفوض مقدمي خدمات السكن
الخطوات :مقدم الخدمات > االسكان > مفوض مقدمي خدمات السكن

ولالطالع على التفاصیل الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

لتعدیل بیانات الموفوض الضغط على اإلجراءات ومن ثم تعديل
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عقود االسكان- :
وفي هذه الصفحة يتم عرض عقود االسكان المعتمدة
الخطوات :مقدم الخدمات > االسكان > عقود االسكان

ولالطالع على التفاصیل الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

ويمكن طباعة العقد بالضغط على اإلجراءات ومن ثم طباعة
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عقود االسكان للمواسم السابقة -:
وفي هذه الصفحة يتم عرض عقود االسكان المعتمدة للمواسم السابقة
الخطوات :مقدم الخدمات > االسكان> عقود االسكان للمواسم السابقة

ولالطالع على تفاصيل عقود االسكان للمواسم السابقة الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصیل
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االعاشة- :
مقدمو خدمة االعاشة- :
وفي هذه الصفحة يتم عرض مقدمي خدمات االعاشة
الخطوات :مقدم الخدمات > االعاشة > مقدمو خدمة االعاشة

ولالطالع على تفاصيل عقود االسكان للمواسم السابقة الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصیل

يشترط إلضافة المفوض يجب ان تكون الحالة فعال الضغط على اإلجراءات ومن ثم إضافة
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يشترط لتحديث بيانات الحساب البنكي يجب ان تكون الحالة فعال موسميا والضغط على اإلجراءات ومن ثم تحديث بيانات الحساب
البنكي

مفوض مقدمي خدمات االعاشة -:
وفي هذه الصفحة يتم عرض مفوض مقدمي خدمات االعاشة
الخطوات :مقدم الخدمات > االعاشة > مفوض مقدمي خدمات االعاشة
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ولالطالع على التفاصیل الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

لتعدیل بیانات الموفوض الضغط على اإلجراءات ومن ثم تعديل

عقود االعاشة -:
وفي هذه الصفحة يتم عرض عقود االعاشة المعتمدة
الخطوات :مقدم الخدمات > االعاشة > عقود االعاشة
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ولالطالع على التفاصیل الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

ويمكن طباعة العقد /إيقاف صرف ضمان  %10بالضغط على اإلجراءات ومن ثم طباعة /إیقاف صرف ضمان %10

عقود االعاشة للمواسم السابقة -:
وفي هذه الصفحة يتم عرض عقود االعاشة المعتمدة للمواسم السابقة
الخطوات :مقدم الخدمات > االعاشة> عقود االعاشة للمواسم السابقة
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ولالطالع على التفاصیل الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل

مخيمات الحجاج -:
وفي هذه الصفحة يتم عرض مخيمات الحجاج
الخطوات :مقدم الخدمات > مخيمات الحجاج

عقود النقل الخاصة المعتمدة -:
وفي هذه الصفحة يتم عرض عقود النقل الخاصة المعتمدة
الخطوات :مقدم الخدمات > عقود النقل الخاصة المعتمدة
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عقود الخدمات االضافية-:
وفي هذه الصفحة يتم عرض عقود الخدمات االضافية
الخطوات :مقدم الخدمات > عقود الخدمات االضافية

ولالطالع على التفاصیل الضغط على اإلجراءات ومن ثم تفاصيل
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التعاميم والتنبيهات:
وهنا تظهر لكم التعاميم والتنبيهات المهمة والتي تطلعكم على أهم التحديثات والخطابات الرسمية من قبل الجهات الرسمية.

تقارير :
في هذه الصفحة تظهر التقارير التابعة لمؤسسات الطوافة .
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الخاتمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مستخدمي المسار االلكتروني لحجاج الخارج

نرحب بكم ويسعدنا خدمتكم واإلجابة على أسئلتكم وتزويدكم بالمعلومات التي ترغبونها واإلستماع الى آرائكم
وإقتراحاتكم للمسار اإللكتروني لحجاج الخارج.

كما سخرت وزارة الحج كل إمكاناتها البشرية والمالية والتقنية لجعل رحلة الحج والقدوم الى بيت هللا الحرام
سهلة وميسرة من اللحظة التي تفكرون فيها بأداء المناسك وأنتم في بلدانكم وعند قدومكم وأثناء إقامتكم وحتى
مغادرتكم بسالمة هللا وحفظه لتبقى هذه الرحلة الروحانية ذكرى جميلة في اذهانكم وأسأل هللا العلي القدير
أن تكون خدمتنا عند حسن ظنكم و أن تحوز خدمتنا على رضاكم وهللا ولي التوفيق.

في حال وجود أي مالحظات نرجو منكم عدم التردد للتواصل معنا بأحد الطرق الميسرة لكم من إتصال
على الرقم الموحد أو إرسال بريد إلكتروني أو إشاء بالغ في المسار اإللكتروني حيث أننا في خدمتكم
على مدار أيام اإلسبوع و الساعة.
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معلومات مركز خدمة األتصال
الرقم الموحد
+966 920026265
البريد اإللكتروني
ehaj@haj.gov.sa
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