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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 أسس لمستخدمي مفوضي المنظم التابع 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 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 اجراء العقود كالسكن واإلعاشة والحمالة.
تكون الحزم الخدمات :تقوم في هذة المرحلة بإنشاء المجموعات وربطها بالعقود والمسارات.
اصدار التأشيرات :تقوم بإرسال المجموعات لوزارة الخارجية ليتم اعتمادها واصدار التأشيرات.

الصفحة الرئيسية للبوابة:
من خالل النقر على الرابط الموضح لديك سو ف يستقبلك الموقع

إنقرهنا
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ا إللكتروني الخاص لمسار الحج .تذكر ان تحفظ الرابط في المفضلة حتى يسهل
الرجوع اليه وقت الضرورة.
طرق التواصل مع الدعم الفني للبوابة االلكترونية لحجاج الخارج:

ehaj@haj.gov.sa

الدفع االلكتروني:
معلومات الحساب
إسم البنك
صاحب الحساب

بنك
الراجحي
شركة علم

رقم اآليبان ] [IBANيوجد رقم حساب معي ٌن من النظام لكل بعثة حج أو شركة حج أو مقدم خدمة فغا ٌل على النظام.وسوف
جوال المفوض الرئيسي ,كما يمكن إيجاده في صفحة البيانات المالية على النظام.
يتم إرساله على ٌ

طرق األيداع المسموح بها في الحساب
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 1حوالة دولية ][SWIFT
 2حوالة محلية من حساب في بنك داخل السعودية ][SARIE
 3إيداع نقدي مباشرة في الحساب
 4حوالة من حساب في بنك الرياض

المعلومات البنكيه- :

يتم تطبيق نظام الدفع وربطه بالنظام االلكتروني الموحد لحجاج الخارج فإن جميع المعامالت
الماليه يجب تنفيذها من خالل هذا النظام بما في ذلك -:
• الضمانات المجمعة
• عقود السكن
• عقود االعاشه
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سير عمل منظم تابع لمكتب شؤون الحج:

-1إضافة منظم تابع
لمكتب شؤون الحج

 -3إضافة عقود
السكن واإلعاشة

 -2تسجيل
مفوض رئيسي

 -4حزم
الخدمات

خطوات إضافة منظم تابع لمكتب شؤون الحج:
إذا كان المنظم يعمل ألول مرة في البوابة اإللكترونية لحجاج الخارج:
الخطوة األولى
يتم إضافة منظم تابع عن
طريق مكتب شؤون الحج
التابع له

الخطوة الثانية
يقوم مكتب شؤون الحج
بتفعيل المنظم التابع وأضافة
المفوض الرئيسي

الخطوة الثالثة
يقوم المفوض الرئيسي
للمنظم التابع بانشاءالحس اب
وإضافة المفوضين

الخطوة االولى :إضافة منظم تابع عن طريق مكتب شؤون حج:
يقوم المنظم التابع بالذهاب الى مكتب شؤون الحج التابع له.
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الخطوة الثانية :تفعيل منظم تابع
يقوم مكتب شؤون الحج بتفعيل المنظم وإضافة بيانات المفوض الرئيسي للمنظم.

الخطوة الثالثة :إنشاء حساب مفوض منظم تابع:
سوف يتم إرسال رسالة عن طريق الجوال إلى منظم تابع بأنه قد تم إضافته الى موقع
البوابة  ،سوف يتم ابالغ المفوض بأن لديه الصالحيه الكاملة إلستخدام البوابة .

 تسجيل سير عمل المفوضين:الخطوة األولى
تسجيل المفوض
الرئيسي

الخطوة الثانية
تسجيل الدخول الى
البوابة وعرض اللوحه

الخطوة الثالثة
اضافة مفوض اخر

الخطوة األولى :تسجيل دخول المفوض الرئيسي:
بعد اإلنتهاء من تسجيل المفوض الرئيسي وإعالمه بذلك سيكون لديه الصالحية إلنشاء اسم
مستخدم وكلمة مرور بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول على صفحة البوابة.
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عند تعبئة البيانات تظهر صفحة الـتأكيد ,حيث يستقبل الممثل الرئيسي رسالة على الجوال أو
البريد األلكتروني أو عن طريق )جوجل أثنتيكاتور( برمز التأكيد ,ثم يقوم بكتابته والضغط على
ارسال ألكمال األجراءات كما في الصورة
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الخطوة الثانية :تسجيل الدخول الى البوابة وعرضها:
بعد إدخال البيانات الصحيحة في حقل اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على زر إرسال
ستظهر لك صفحة تسجل الدخول.

عند إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ،سيقوم النظام بارسال رمز التحقق إلى الجوال أو
البريد األلكتروني أو عن طريق )جوجل أثنتيكاتور( برمز التأكيد ,ثم يقوم بكتابته والضغط
على ارسال.
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الشروط واالحكام:
عند تسجيل الدخول للبوابة سوف تظهر الشروط واالحكام والتعهدات حيث
انه يجب الموافقة على البنود حتى يمكنكم من استخدام النظام

12

عند ادخال رمز التحقق الصحيح سوف تظهر لك شاشة مؤشرات األداء

معلوماتي:
تظهر في هذه الصفحة معلومات التواصل والعناوين .

الخطوات :الرئيسية > معلوماتي.
وبإمكانك من خاللها تعديل بيانات التواصل ومعلومات المكتب عن
طريق إتباع اآلتي:
الخطوات :عند الضغط على اجراءات > تعديل بامكانك تعديل بيانات المكتب.
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التفاصيل المالية:
تظهر في هذه الصفحة التفاصيل المالية التي تمت في البوابة مع إمكانية طباعة الحركات المالية أو
التفاصيل المالية أو تحميلها على صيغة إكسل كما هو موضح في الصورة التالية.

الفواتير:
وهنا تظهر تفاصيل الفواتير التي تم دفعها من قبل مكتب شؤون الحج مع إمكانية طباعة الفواتير أو
حفظها على خاصية إكسل ليسهل علىهم مراجعة ما تم دفعة من مبالغ مالية في البوابة اإللكترونية.
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المفوضين:
وهنا تظهر أسماء وتفاصيل المفوضين للمنظم التابع.

بيانات الحصص:
بيانات الحصة:
هنا يتم تفصيل وتوضيح الحصة المحددة للمنظم التابع من قبل مكتب شؤون الحج.

مالحظة:
البد من توزيع الحصة سواء جوا أو برا أو بحرا من قبل مكتب شؤون الحج.
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حصص السفارات المعتمدة:
تظهر هنا تفاصيل الحصة المعتمدة من قبل وزارة الخارجية وفي أي مدينة تم إعتماد الحصة حتى يتم
مراجعة سفارة المملكة العربية السعودية أو القنصلية ألستكمال إستخراج وطباعة فيزة الحاج

رحالت الطيران:
جدول رحالت الطيران:
تظهر في هذه الصفحة جدول رحالت الطيران.
الخطوات :عند الضغط على االجراءات تفاصيل تظهر لك تفاصيل الرحلة وعند الضغط
على االجراءات احجز يتم تحديد عدد الحجاج ثم ارسال الطلب.

رغبات وصول رحالت الحجاج:
ي جدة والمدينة المنورة.
في هذه الصفحة يتم توثيق رغبات وصول رحالت الحجاج عبر مطار ّ
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تعليمات الحج-:
هذه الصفحة تمكن المفوض من االطالع على كافة االلتزامات والتعليمات العامة.

الطلبات:-
الضمانات:
17

إصدار ضمان إلكتروني بنكي :
بعد ان يتم اإلتفاق مع أحد البنوك في المملكة العربية السعودية في هذه الصفحه يمكن إصدار ضمانات
إلكترونية بنكية لكل من دفعات عقود (السكن  ,اإلعاشة  ,العقود الخاصه ) وتشمل أيضا ضمان مكاتب شؤون
الحج (الضمانات المجمعة) وسوف يتم قبول إصدارالضمان اإللكتروني البنكي من خالل مفوض البنك .

الخطوات
 -:الطلبات > الضمانات > إصدار ضمان إلكتروني بنكي ,اإلجراءات ومن ثم إضافة

ومن ثم إختيار الفئة المراد إصدار الضمان الخاص بها .
مالحظه  -:في حال تم ا لموافقه على إصدارالضمان فئة ( ضمان مكاتب شؤون الحج) من قبل مفوض البنك  ,يتم إضافة طلب
ضمان إلكتروني بنكي من خالل صفحة الضمانات المجمعة .

عقود اإلسكان:
إلجراء عقد سكن عليك بالضغط على زر اإلجراءات ثم على إضافة إلظهار تفاصيل
عقد السكن ,ويجب تعبئة نموذج الطلب على النحو التالي:
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بعد الضغط على زر إضافة يتم إدخال البيانات المطلوبة كما هو موضح في الصورة التالية:

بعد إرسال الطلب ،سوف تظهر لك شاشة تظهر نجاح العملية وتظهر لك رقم طلب العقد.

الخطوة الثانية :موافقة صاحب السكن على طلب العقد وعلى استالمه للدفعات:
بعدها تنتقل للخطوة األخرى بانتظار موافقة صاحب السكن على العقد ،وعلى استالمه للدفعات المالية.

الخطوة الثالثة :إعتماد شركة الطوافة للسكن:
بعد موافقة صاحب السكن على طلبك ،تنتقل للخطوة الثالثة بانتظار اعتماد الشركة ومصادقتها على العقد.
19

الخطوة الرابعة :عرض إعتماد عقد مقدمي خدمة األسكان:
الخطوة األخيرة هي الذهاب إلى شركة الطوافة مع صاحب السكن ليتم المصادقة على العقد من الشركة.

الدفع االلكتروني في عقود السكن-:
طرق الدفع لعقود السكن تتم على ثالث طرق :
الطريقة االولى:
ضمان إلكتروني نقدي وتكون عن طريق ثالث دفعات :




الدفعة االولى  %50وهي مقسمة كاآلتي (  %15لمؤسسة الطوافة و  %35للمالك )
الدفعة الثانية  %40مع اختيار تاريخ تحويل الدفعة الثانية باإلضافة إلى  250لاير رسوم بنكية
الدفعة الثالثة  %10مع اختيار تاريخ تحويل الدفعة الثالثة باإلضافة إلى  250لاير رسوم بنكية

الطريقة الثانية :
ضمان إلكتروني بنكي وتكون عن طريق ثالث دفعات :
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الدفعة االولى  % 50تكون عن طريق البوابة  ,وهي مقسمة كاآلتي (  %15لمؤسسة
الطوافة و  %35للمالك )
الدفعة الثانية  %40مع اختيار تاريخ تحويل الدفعة باإلضافة إلى  250لاير رسوم بنكية  ,يجب اختيار ضمان
الدفعة الثانية  ( % 40المصدرة مسبقا من صفحة إصدار ضمان إلكتروني بنكي)



الدفعة الثالثة  %10مع اختيار تاريخ تحويل الدفعة باإلضافة إلى  250لاير رسوم بنكية  ,يجب اختيار ضمان
الدفعة الثالثة  ( % 10المصدرة مسبقا من صفحة إصدار الضمانات البنكية)
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تعديل عقد السكن-:
تظهر في هذه القائمة جميع طلبات تعديل عقود السكن

عقود اإلعاشة:
الخطوات  :تسجيل الطلب < موافقة المالك < إستالم الدفعات < إعتماد شركة الطوافة.

تسجيل الطلب:
يتم من خاللها اختيار شركة االعاشة وتفاصيل العقد وقائمة الطعام وتاريخ بداية ونهاية العقود.
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موافقة المالك:
يتم إشعار المالك بطلب اإلعاشة من قبل الجهة المفوضة من مكتب الحج.

إعتماد شركات الطوافة /االدالء:
بمجرد اإلتفاق بين مفوض مكتب الحج وصاحب اإلعاشة يتم اإلعتماد من قبل الشركة التابعة لدولة
المكتب لمطابقة العقود واعتماد الشركة.

إصدار الفاتورة:
بعد ان تتم عملية اإلعتماد تقوم بعملية اصدار الفاتورة وذلك عن طريق الضغط على زر
اإلجراءات > ثم اصدار الفاتورة.

دفع الفاتورة:
بمجرد اصدار الفاتورة تستطيع اآلن دفع الفاتورة إلتمام عملية العقد.

الدفع االلكتروني في عقود االعاشه
طرق للدفع لعقود اإلعاشة تتم على ثالث طرق:
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الطريقة األولى:
دفعة واحدة كامل المبلغ داخل النظام (يتم خصم  %20كتأمين للوزارة و  %10كضمان بنكي و  %70لمقدم الخدمة)

الطريقة الثانية:
ضمان إلكتروني نقدي وتكون عن طريق ثالث دفعات :

•
•
•

الدفعة االولى  %50وهي مقسمة كاآلتي داخل النظام (  %30للوزارة و  %20لمقدم الخدمة )
الدفعة الثانية  %20مع اختيار تاريخ تحويل الدفعة الثانية باإلضافة إلى  250لاير رسوم بنكية
الدفعة الثالثة  %30مع اختيار تاريخ تحويل الدفعة الثالثة باإلضافة إلى  250لاير رسوم بنكية
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الطريقة الثالثة:
ضمان إلكتروني بنكي وتكون عن طريق ثالث دفعات :

•
•

الدفعة االولى  %50تكون عن طريق البوابة  ,وهي مقسمة كاآلتي (  %30للوزارة و  %20لمقدم الخدمة )
الدفعة الثانية  %20مع اختيار تاريخ تحويل الدفعة الثانية باإلضافة إلى  250لاير رسوم بنكية  ,يجب اختيار ضمان
الدفعة الثانية  ( % 20المصدرة مسبقا من صفحة إصدار ضمان إلكتروني بنكي)
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•

الثالثة  %30مع اختيار تاريخ تحويل الدفعة الثالثة باإلضافة إلى  250لاير رسوم بنكية

إلغاء عقد السكن-:
تظهر في هذه الصفحة العقود الملغاة للسكن.
الخطوات  :تسجيل الطلب < موافقة المالك < إعتماد شركة الطوافة.

26

إلغاء عقد اإلعاشة-:
تظهر في هذه الصفحة العقود الملغاة لإلعاشة.
الخطوات  :تسجيل الطلب < موافقة المالك < إعتماد شركة الطوافة.

إلغاء عقد النقل الخاص-:
تظهر في هذه الصفحة العقود الملغاة للنقل الخاص.
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عقد تفويض إلعاشة المشاعر المقدسة-:
هو التفويض المقدم من قبل مكتب المنظم التابع إلى شركة الطوافة لتوفير خدمة اإلعاشة.

بعد إدخال التواريخ يتم إرسال الطلب وإنتظار الموافقة من قبل الشركة.

عقود النقل الخاصة:
من الطلبات يتم إختيار طلبات الخدمات ومن ثم إختيار عقود النقل الخاصة .
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يتم الضغط على أيقونة األجراءات ثم إضافة
األجراءات

إضافة

بعد الضغط على أيقونة إضافة تظهر لك صفحة طلب عقد نقل خاص يجب إدخال البيانات المطلوبة وبعد إدخالها يتم األرسال كما
هو موضح في الصورة أدناه.

بعد عمل الطلب وإرساله الى شركة النقل المراد عمل عقد نقل خاص معها يتم األنتظار حتى تتم الموافقة من قبل شركة النقل.
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بعد موافقة شركة النقل لطلب عقد النقل الخاص يتبقى من مقدم الطلب تأكيد الموافقة للطلب المقدم من قبلة كما هو موضح في
الصورة.

وللموافقة على الطلب نذهب إلى أيقونة الجراءات ثم موافقة كما هو موضح في الصورة.
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بعد موافقة النقابة العامة للسيارات على الطلب يأتي دور مقدم الطلب لدفع رسوم خدمة عقود النقل الخاصة.
نذهب إلى إجراءات ومن ثم إختيار إصدار الفاتورة
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بعد إختيار إصدار الفاتورة من قائمة األجراءات يتم تأكيد إصدار الفاتورة.

بعد تأكيد إصدار الفاتورة تتم معالجة الطلب لتأكيد دفع الفاتورة.
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بعد إختيار دفع الفاتورة يتم معالجة الطلب
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بعد معالجة طلب دفع الفاتورة لطلب عقد النقل الخاص يتم الموافقة ويصبح الطلب معتمد في النظام
األلكتروني الموحد لخدمات الحجاج.

تخفيض العقد الخاص-:
يمكن للمفوض االطالع على طلبات تخفيض العقد الخاص للنقل عن طريق هذه الخانة.

ترقية العقود الخاصة-:
يمكن للمفوض االطالع على الطلبات السابقة لترقية عقود النقل الخاصة عن طريق هذه الخانة.
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تعديل حالة طلب الترقية-:
يتم استعراض حالة طلب الترقية من هذه الخانة .

تخصيص العقود الخاصه:
يستعرض المفوض في هذه الخانة الطلبات السابقة لتخصيص العقود الخاصة للنقل.
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تبدل مسارعقد النقل الخاص -:
يمكن االطالع على طلبات تبديل المسارات للعقود المعتمدة عن طريق هذه الخانة.

عقود الخدمات اإلضافية:
لعمل عقود الخدمات اإلضافي يرجى إتباع الخطوات التالية:
 -1الذهاب الى الطلبات > طلبات الخدمات > عقود الخدمات االضافة.
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الطلبات >

طلبات الخدمات >

عقود الخدمات االضافية > اجراءات > اضافة

 .3اختيار اسم الحزمة وتحديد بداية ونهاية العقد وعدد الحجاج والضغط على ايقونة ارسال.
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 -4ويمكنك التحقق من اتمام الطلب بنجاح بالذهاب الى:
الطلبات > طلبات الخدمات > عقود الخدمات االضافية .

بعد ذلك يتم تعبئة البيانات و من ثم ارسال الطلب لشركة الطوافة حتى يتم االعتماد

بعد موافقة شركة الطوافة على الطلب تصبح الحالة في انتظار اصدار و دفع الفاتورة

38

بعد ان يتم اصدار و دفع الفاتورة تصبح حالة الطلب معتمدة

الغاء عقود الخدمات االضافية -:
تظهر في هذه القائمة جميع طلبات االلغاء المعتمدة .
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تخصيص عقود سكن المدينة -:
تظهر في هذه الخانة العقود المخصصة لمكاتب الخدمة المختارة من قبل شركة الطوافة.

عقود الخدمات االساسية-:
تظهر في هذه القائمة عقود حزم الخدمات مع شركات الطوافة .
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طلبات مياه زمزم:
في هذه الصفحة تظهر الطلبات الخاصة بمياه زمزم وحالة الطلبات المقدمة مسبقا.
ومن ايقونة اإلجراءات > إضافة يمكن إضافة طلب جديد إلى الطلبات الحالية.

ثم بعد ذلك ادخال البيانات الالزمة ثم االختيار على أيقونة إرسال الرسال الطلب.
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جدول رحالت الطيران-:
الضافة رحالت الطيران الذهاب الى ايقونة االجراءات > اضافة

ومن ثم أدخال بيانات الرحلة ثم إضافة كما هو موضح في الصورة التالية:
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حزم الخدمات:
طلبات حزم الخدمات:
طلبات انشاء حزم الخدمات ستكون متاحة عند بداية موسم الحج.

طلبات شراء األرصدة:
شراء رصيد النقل:
شراء رصيد النقل هو رصيد يتم إضافتة في البوابة لشراء المسارات التي سوف يتم إستخدامها في تنقل
الحجاج.
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بعد الضغط على أيقونة اإلضافة من قائمة اإلجراءات يتم إختيار المسار المراد إستخدامة ولكل مسارسعر
خاص بعد إختيار المسار يتم ضرب سعرالمسار في عدد الحجاج مثال على ذلك:
عدد الحجاج  = 450 x8000القيمة
يتم إدخال القيمة في خانة المبلغ اإلجمالي ثم إرسال

شراء رصيد أجور الخدمات:

وتتم عن طريق أيقونة طلبات شراء األرصدة ثم إجراءات وإضافة
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ثم يتم إدخال البيانات كما هو موضح في الصورة التالية:

شراء رصيد األضاحي:
وهي مخصصة لشراء األضاحي كما هو مبين في الصورة التالية:
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قسائم شرائية للبريد السعودي:
تمت إضافة هذه الخاصية لألستفادة في حال وجود وزن زائد بالذهاب إلى األجراءات ثم إضافة

ويتم إدراج البيانات المطلوبة من عدد الحجاج وكم الوزن المطلوب ويوجد ثالث خيارات لألوزان وهي
كالتالي:
 10كجم 20 -كجم –  30كجم

بعد إدخال البيانات يمكنك اإلرسال لتتم الموافقة على الطلب .
46

رغبات توزيع الحصة على السفارات:
تظهر في هذه الصفحة رغبات توزيع الحصة على السفارات.

ثم إدخال البيانات المطلوبة ثم يتم االرسال .
بعد ذلك يتم األنتظار حتى إعتماد الحصة من قبل وزارة الخارجية كما هو موضح في الصورة أدناة
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طلبات اإلستثناءات-:
التعاقد فوق الحصة في المدينة المنورة
يمكن طلب إستثناء التعاقد فوق الحصة في المدينة المنورة كالتالي:
طلبات اإلستثاءات

التعاقد فوق الحصة في المدينة المنورة

ثم نضغط على أيقونة اإلجراءات ثم إضافة كما هو موضح في الصورة التالية:

يتم إختيار الفندق وعدد الحجاج كما هو موضح في الصورة التالية
48

تمديد تاريخ إنشاء عقد السكن-:
يمكن للمفوض طلب استثناء من وزارة الحج لتمديد مهلة التعاقد مع مقدمي خدمات السكن .

إسترجاع رصيد التذاكر-:
تم أنشاء هذه الخاصية إلسترجاع الرصيد الغير مستخدم أو المتبقي من رصيد التذاكر كما هو موضح في
الصورة التالية:
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ثم يتم إدخال المبلغ المراد إسترداده.

طلبات نقل االمتعة -:
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عقود الصلوات-:
يمكن تقديم طلب عقود للصلوات عن طريق االتي :
الطلبات >> عقود الصلوات >> اجراءات >> اضافة

بعد ذلك يتم تعبئة البيانات الخاصة بالطلب ومن ثم يتم ارساله الى شركة النقل للموافقة عليه :

بعد اعتماد الطلب من قبل شركة النقل و النقابة العامة للسيارات تصبح حالة الطلب في انتظار اصدار و دفع
الفاتورة حتى يتم اعتماد العقد.
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الغاء عقد نقل االمتعة -:
يمكنكم متابعة جميع العقود الملغية عن طريق هذه االيقونة .

بالغات الخدمات-:
يمكن تقديم بالغ للخدمات وذلك عن طريق االتي :
الطلبات >> بالغات الخدمات >> بالغاتي >> اجراءات >> اضافة
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الغاء عقود الصلوات :
يمكن لمفوضي النقابة العامة حيث انه يمكن تقديم طلب الغاء عقود الصلوات وذلك عن طريق االتي :
العقود >> عقود الصلوات >> اجراءات الطلب >> الغاء

بعد ذلك يتم ارسال الطلب الى شركة النقل للموافقة على طلب االلغاء ومن ثم يتم ارسال الطلب الى النقابة إلعتماد الطلب

طلبات استرداد المبالغ المالية :
يمكن للمفوض استرجاع المبالغ الماليه المتبقيه في المحفظة االلكترونية عن طريق االتي :
الطلبات >> طلبات استرداد المبالغ المالية >> اجراءات >> اضافة
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بعد ذلك تعبئة بيانات الطلب التالية

بعد ذلك يتم ارسال الطلب الى الوزارة حتى تتم الموافقة المبدئية على الطلب وبعد ذلك الموافقة النهائية ويتم استرجاع المبالغ حينها .
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العقود-:
يمكنكم االطالع على جميع العقود المعتمدة ( عقود السكن واالعاشة والنقل والخدمات وتفويض اإلعاشة ونقل
االمتعة والصلوات ) والطلبات المكتملة (الضمانات البنكية وطلبات مياة زمزم ).

وليتم تخصيص عقد الخدمات االضافية يمكنكم ذلك عن طريق :
العقود >> عقود الخدمات االضافية المخصصة >> اجراءات >> توزيع عقود الخدمات االضافية

بعد ذلك اختيار رقم العقد وعدد الحجاج ومن ثم النقر على ايقونة توزيع العقد
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مقدم الخدمات:-
اإلسكان:
تظهر في هذه الصفحة قائمة بمقدمي خدمات السكن ويشمل البحث التقليدي و البحث المتطور.

البحث التقليدي :
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ب -البحث المتطور:

مقدمو خدمات اإلعاشة- :
تظهر في هذا الصفحة بيانات مقدمو خدمات اإلعاشة .
الخطوات  :مقدم الخدمات > مقدمو خدمات االعاشة > تفاصيل إلظهار تفاصيل شركات اإلعاشة.
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مقدمو خدمات الحمالة- :
تظهر في هذا الصفحة بيانات مقدمو خدمات الحمالة.

قائمة الحجاج والمجموعات - :
بيانات الحجاج :
في هذه الصفحة تستطيع عرض بيانات الحجاج وإضافتهم.

ويمكن إضافة بيانات الحجاج عن طريق ايقونة االجراءات > أضافة
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قائمة بيانات المجموعات - :
تكوين المجموعة :بعد إضافة بيانات الحجاج في النظام و إتمام |إضافة العقود بالنسبة للسكن و اإلعاشه
بإمكانكم إختيار كل من الحجاج المدرجين في اللسته و إدخالهم في المجموعة و إختيار السكن في مكة
المكرمة و المدينة المنورة لكي تصبح لهم رحله واحدة للذهاب و العودة و اإلسكان في مكة المكرمة و
المدينة المنورة و خدمات اإلعاشة.

إرسال المجموعة :كما أتاح النظام خدمة إرسال المجموعة إلى السفارات و القنصليات قبل التكوين
الكامل وذلك حين إضافة الحجاج فقط بما ال يزيد عن  500حاج في المجموعة حتى يتسنى للمنظم
تجهيز الحجاج المؤكد توجههم للحج هذا العام.
الخطوات  :الحجاج والمجموعات < بيانات المجموعات ومن ثم الضغط على زر األجراءات <إنشاء
مجموعة حجاج

الرجاء تعبئة البيانات ألنشاء المجموعة كما موضحة في الصورة أدناه ثم الضغط على أحد الخيارين حفظ وإغالق أو
حفظ وإستكمال.
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بيانات االستعداد المسبق -:
يتم ادخال بيانات االستعداد المسبق للمدينة وجدة فقط.
الخطوات :عند الضغط على االجراءات ثم إضافة يتم إدخال البيانات المطلوبة ثم ارسال.

وتتكون بيانات االستعداد المسبق من :
 إدخال جديد
 حزمة حجاج
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اضافة حجاج المجاملة :
يمكن لمكتب شؤون الحج اضافة حجاج المجاملة وذلك عن طريق االتي :
الحجاج والمجموعات >> بيانات الحجاج >> اجراءات>> إضافة >> بيانات اضافية >> يتم اختيار نوع الحاج مجاملة

ربط المجموعات بحجاج المجاملة -:
حيث انه يتم اضافة حجاج مجاملة في المجموعات عن طريق االتي :
الحجاج والمجموعات >> بيانات المجموعات >> اجراءات انشاء مجموعة حجاج

بعد ذلك يتم تعبئة البيانات واختيار نوع المجموعة ( حاج مجاملة غير مستضاف )
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بعد ذلك يتم اختيار حجاج المجاملة المضافين مسبقا ومن ثم النقر على ايقونة حفظ و استكمال

بعد ذلك يتم ربط المجموعة بالعقود المبرمة مسبقا واختيار مسار النقل الخاص بها ومن
ثم ارسال
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بعد ان تتم اضافة المجموعة بنجاح يجب ارسال المجموعة وذلك عن طريق االتي :
الحجاج والمجموعات >> بيانات المجموعات>> اجراءات المجموعة >> عالج وارسل المجموعة

بيانات االستعداد المسبق-:
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ربط المساكن بالرحالت-:
يمكن ربط رحالت الطيران مع عقود السكن عن طريق الدخول عن طريق الحجاج والمجموعات > ربط
المساكن بالرحالت > االجراءات > اضافة .
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حزم الخدمات -:
يمكن االطالع على حزم الخدمات المقدمة من الشركات من خالل هذه الخانة.
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غبات رمي الجمرات:-
وهي لتنسيق رغبات رمي الجمرات حسب األوقات المتاحة في البوابة.

مجموعات الخدمة الميدانية:-

طباعة ربطة المعصم التعريفية- :
لطباعة ربطة المعصم التعريفيه يجب ان تكون بيانات الحجاج المدخله في النظام حالتها أرسلت إلى
وزارة الخارجيه أو تمت طباعة التأشيره.

الخطوات  :الذهاب إلى الحجاج والمجموعات

وبعد ذلك بيانات الحجاج
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ومن ثم الذهاب الى الحاله

بالضغط على

لتغيرها الى ارسلت
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او طبعت

ستظهر االن صفحة طباعة ربطة المعصم التعريفية

وبعد ذلك الضغط على print

طباعة ملصق الجواز:
المتطلبات الرئيسية:
طابعة  /ورق الصق  A4أبيض  /قاطعة ورق

الطريقة:
اختيار الحجاج والمجموعات وبيانات المجموعات
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ستفتح صفحة جديدة بقائمة الملصقات و التي سيتم طباعتها على ورقة  A4الصقة بيضاء .كما في المثال التالي .
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بعد الطباعة ,قص الالصق لكل حاج و الصاقه على الجواز المطابق لكل حاج على الجهة
االخارجية للجواز من الخلف .
تنويه :التأكد من أن معلومات الملصق مطابقة للجواز من خالل مطابقة االسم و رقم الحاج.

التعاميم:
تظهر في هذه الصفحة تظهر التعاميم والتنبيهات.
الخطوات  :الرئيسية > التعاميم والتنبيهات.

عند الرغبة بإرسال رسالة عن طريق التعاميم نذهب إلى إجراءات ثم إضافة وندخل البيانات المطلوبة كما
موضح في الصورة أدناة.
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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
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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.

72

معلومات مركز خدمة األتصال
الرقم الموحد
+966 920026265
البريداإللكتروني
ehaj@haj.gov.sa
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