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المقدمة:
هذا الدليل هو بمثابة دليل ارشادي وتوضيحي لنظام البوابة االلكترونية لحجاج الخارج لمفوضي مقدمي
خدمات اإلعاشة ،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 أسس لمستخدمي مفوضي
مقدمي خدمات اإلعاشة 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
التزام جميع السلطات المعنية بشؤون الحج ألداء مهامها وتقديم خدماتها عبر نظام إلكتروني متكامل
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:

التأهيل :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 إجراء العقود كالسكن واإلعاشة والحمالة.
تكوين حزم الخدمات :تقوم في هذة المرحلة بإنشاء المجموعات وربطها بالعقود والمسارات.
إصدار التأشيرات :تقوم بإرسال المجموعات إلى وزارةالخارجية ليتم اعتمادها واصدار التأشيرات.

الصفحة الرئيسية للبوابة:
من خالل النقر على الرابط الموضح لديك سوف يستقبلك الموقع
إنقرهنا

Page 4 of 29

طرق التواصل مع الدعم الفني للبوابة االلكترونية لحجاج الخارج:

ehaj@haj.gov.sa

الدفع اإللكتروني:
المعلومات البنكيه- :
معلومات الحساب
إسم البنك

بنك الرياض

صاحب الحساب

مكتب الوكالء الموحد

رقم اآليبان ][IBAN

يوجد رقم حساب معينٌ من النظام لكل بعثة حج أو شركة حج أو مقدم خدمة فغا ٌل على النظام.وسوف
يتم إرساله على الهاتف المحمول لدى المفوض الرئيسي ,كما يمكن إيجاده في صفحة البيانات المالية
على النظام.

طرق األيداع المسموح بها في الحساب
1

حوالة دولية ][SWIFT
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2

حوالة محلية من حساب في بنك داخل السعودية ][SARIE

3

إيداع نقدي مباشرة في الحساب

4

حوالة من حساب في بنك الرياض

تنبيه !
ال يتم قبول الشيكات في الحساب بكل أنواعها سواء الشيكات المصرفية أو شيكات مسحوبة على حساب البعثة أو
الشركة .

يتم تطبيق نظام الدفع وربطه بالنظام االلكتروني الموحد لحجاج الخارج حيث أن جميع المعامالت الماليه
يجب تنفيذها من خالل هذا النظام بما في ذلك -:
• الضمانات المجمعة
• عقود االعاشه

الدفع اإللكتروني في عقود اإلعاشه:
طرق الدفع لعقود اإلعاشة تتم على ثالث طرق:

الطريقة األولى:
بنك و  %70لمقدم الخدمة)
دفعة واحدة بدفع كامل المبلغ داخل النظام (ويتم خصم  %20كتأمي للوزارة و  %10كضمان ي
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الطريقة الثانية:
ر
ون نقدي وتكون عن طريق ثالث دفعات :
ضمان إلكت ي

•
•
•

الدفعة االوىل  %50وه مقسمة ر
كاآلن داخل النظام (  %30للوزارة و  %20لمقدم الخدمة ) .
ي
ي
الدفعة الثانية  %20مع اختيار تاري خ تحويل الدفعة الثانية باإلضافة إىل  250ريال رسوم بنكية.
الدفعة الثالثة  %30مع اختيار تاري خ تحويل الدفعة الثالثة باإلضافة إىل  250ريال رسوم بنكية.
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الطريقة الثالثة:
ر
بنك وتكون عن طريق ثالث دفعات :
ضمان إلكت ي
ون ي

•

الدفعة االوىل  %50تكون عن طريق البوابة  ,وه مقسمة ر
كاآلن (  %30للوزارة و  %20لمقدم الخدمة )
ي
ي

•

الدفعة الثانية  %20مع اختيار تاري خ تحويل الدفعة الثانية باإلضافة إىل  250ريال رسوم بنكية  ,يجب اختيار ضمان
ر
بنك)
الدفعة الثانية  ( %20المصدرة مسبقا من صفحة إصدار ضمان إلكت ي
ون ي
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•

الدفعة الثالثة  %30مع اختيار تاري خ تحويل الدفعة الثالثة باإلضافة إىل  250ريال رسوم بنكية
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سير عمل مقدمي خدمات
اإلعاشة
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سير عمل مقدمي اإلعاشة:
من المهم جدا ً أن نالحظ أن سير العمل لممثل مقدم اإلعاشة تم تشكيله أدناه بطريقة متتابعة في النظام وتظهر مهام
سير العمل أدناه ,وهناك شروط مهمة لسير العمل على سبيل المثال ،سير العمل  2يمكن تنفيذها فقط عند االنتهاء من سير
العمل  1وسير العمل  3كذلك ال يمكن تنفيذه ما لم يكن قد تم االنتهاء من سير العمل . 2
كل من مهام سير العمل سيتم شرحها في الصفحات التالية كسير عمل بسيط مع الخطوات المرتبطة بها الستكمال سير
العمل .من خالل قراءة دليل المستخدم هذا يجب على مفوض اإلعاشة أن يتفهم تماما سير العمل والخطوات المطلوبة
والتفاعل بكل دقة مع البوابة وفق ترتيب محدد.
من خالل دليل المستخدم هذا سوف يتمكن مفوض اإلعاشة من تنفيذ مهامه بطريقة مبسطة وفعالة ،إن شاء هللا.

 -1تسجيل مفوضي مقدمي اإلعاشة:
سير العمل هذا سيساعد مقدمي اإلعاشة إلنشاء طلب التسجيل بعد اخذ موعد مع
موظفي مؤسسات الطوافة وبإستطاعتهم الدخول للبوابة بعد اعتماد الطلب .
الخطوة األولى
طلب تسجيل/انشاء
موعد لمفوضي
مقدمي األعاشة

الخطوة الثانية
اعتماد طلب
التسجيل من قبل
مؤسسة الطوافه

الخطوة الرابعة
دخول مقدمي
اإلعاشة للبوابة

الخطوة الثالثة
أنشاء أسم مستخدم
وكلمة مرور لمقدمي
اإلعاشة
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الخطوة األولى :طلب تسجيل /أنشاء موعد لمقدمي الخدمه:
في هذه الخطوة يتم إنشاء موعد جديد لمقدمي الخدمة وطلب تسجيل ومن ثم إرساله لمؤسسة الطوافة
إلعتماده.
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المفوضي وإدخال معلومات المفوض .
أضغط عىل ايقونة إرسال لجلب نموذج تفاصيل
ر

مالحظة :يرجى إدخال الحساب البنكي الخاص بكم ومن ثم رقم تصريح اإلعاشة  ،وإلضافة أكثر من منشأة قم بالضغط على
أيقونةالمربع .

إضغط على كلمة إحجز لحجز موعد.
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أضغط على مربع تأكيد الموعد.

الخطوة الثانية :أعتماد طلب التسجيل من قبل مؤسسة الطوافة:
أضغط على تأكيد الموعد لترى تفاصيل تأكيد الموعد التي يمكن طباعتها بالضغط على أيقونة طباعة
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اعتماد طلب التسجيل لمقدمي خدمة اإلعاشة من قبل مفوضي مؤسسة الطوافة ,بعد التسجيل باستطاعة مفوضي مقدمي خدمة اإلعاشة
انشاء أسم المستخدم والرقم السري بوابة الحج.
الخطوة الثالثة :إنشاء اسم مستخدم وكلمة
مرور لمقدمي خدمات اإلعاشة.

في الخطوات التالية ,سوف يقوم مقدم الخدمات بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور في البوابة اإللكترونية لألجراء
أعمالة كإستقبال الطلبات من قبل مكاتب شؤون الحج أو المنظمين التابعين والمستقلين و إعتماد الطلبات المقدمة
له بالموافقة أو الرفض.
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أضغط على أيقونة إرسال بعد ذلك سترسل لك البوابة رمز تحقق الى الهاتف المحمول للتحقق.

أدخل رمز التحقق الذي تم أرساله الى هاتفك المحمول ثم أضغط على أيقونة إرسال إلنشاء اسم المستخدم وكلمة
المرور.
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أدخل إسم المستخدم وكلمة المرور ثم أضغط على أيقونة
تفيد بإتمام عملية إنشاء إسم مستخدم وكلمة المرور.

إلنشاء إسم مستخدم وكلمة المرور ستظهر لك رسالة

الخطوة الرابعة :دخول مقدمي الخدمة في النظام:
في الخطوة التالية ,سيتم دخول مقدمي خدمات اإلعاشة في البوابة عن طريق إسم المستخدم وكلمة المرور الذي تم إنشائة.
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أدخل أسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على ايقونة تسجيل الدخول بعد ذلك ستطلب منك البوابة إدخال رمز التحقق الذي تم إرسالة
الى هاتفك المحمول.
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بأستطاعة مفوض مقدم الخدمة االن إجراء أعماله في بوابة األلكترونية لحجاج الخارج

معلومات سير عمل مقدمي خدمة اإلعاشة:

الخطوة األولى
عرض معلوماتي

الخطوة الثانية
عرضالمفوضين

الخطوة األولى :عرض معلوماتي:
إلظهار معلومات مقدمي خدمات اإلعاشة نذهب إلى الرئيسية ثم معلوماتي.

وإلظهار التفاصيل نضغط على أيقونة اإلجراءات بعد ذلك ستظهرلنا ( التفاصيل – تعديل – الخدمات التي
يقدمها السكن – صور السكن – تحديث إسم مالك الحساب)
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الخطوة الثانية :عرض المفوضين :
المفوضي.
المفوضي ألظهار جميع
أضغط عىل أيقونة الرئيسية ومن ثم
ر
ر

المفوضي نذهب إىل اإلجراءات ثم الضغط عىل أيقونة التفاصيل.
وإلظهار تفاصيل
ر

وإلظهار جميع عقود اإلعاشة نضغط عىل أيقونة الطلبات ثم عقود اإلعاشة :
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عقود اإلعاشة:
يمكن ألصاحب مقدمي خدمات اإلعاشة من خالل قائمة "عقود اإلعاشة" عرض عقود اإلعاشة وتتم بالخطوة
التالية:

أوال -تسجيل موعد لشركة جديدة:
يمكن لصاحب اإلعاشة من خالل قائمة "تسجيل موعد لشركة جديدة" إضافة تصريح إعاشة جديد
لحسابه ثم نضغط على أيقونة اإلجراءات ثم إضافة.
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التاىل ونضغط عىل إرسال .
ثم نقوم بإدخال المعلومات يف النموذج ي
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التاىل ونضغط عىل إرسال .
ثم نقوم بإدخال المعلومات يف النموذج ي

ثانيا -تفاصيل المفوض :

نقوم بتعبئة تفاصيل المفوض ثم نقوم بالضغط على

إلكمال اإلجراءات.
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ثالثا -حجز موعد جديد:
يتم بعد ذلك حجز موعد جديد
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رابعا :تفاصيل الموعد:
بالضغط على أيقونة طباعة سيتم طباعة تفاصيل الموعد.

الغاء عقد مقدمي خدمة اإلعاشة:
تظهر في هذه الصفحة العقود الملغاة.
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عقود مقدمي خدمة اإلعاشة لدى شركة الحج:
تظهر في هذه الصفحة عقود االعاشة المعتمدة والتي بانتظار االعتماد والمرفوضة.

الخطوات :عند الضغط على االجراءات ثم الضغط على أيقونة تفاصيل ستظهر لنا تفاصيل
العقد.

التعاميم:
وهنا تظهر لنا التعاميم والتنبيهات المهمة والتي تطلعناعلى أهم التحديثات والخطابات الرسمية من قبل الجهات
الرسمية.
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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 للبوابة اإللكترونية لحجاج الخارج.

كما سخرت وزارة الحج والعمرة 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 أذهانكم ونسأل 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 إنشاء بالغ في البوابة اإللكترونية
لحجاج الخارج حيث أننا في خدمتكم على مدار أيام اإلسبوع و الساعة.
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الرقم الموحد
966920026265

اإللكتروني البريد
ehaj@haj.gov.sa
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