
 دليل املستخدم

 لنظام احلج و العمرة اإللكرتوني
 

 إصدار بطاقة تصريح حاج: خدمة 
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 نبذة عن اخلدمة

متكن األفراد الراغبني بأداء احلج من تعترب خدمة إصدار تصريح حاج، خدمًة إجرائية 

احلصول على تصريح حاج، و يتم ذلك عن طريق نظام إلكرتوني لتسجيل احلجاج و الذي 

أنشأته اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بعد دراسة صعوبات ومعوقات وإجيابيات 

مواسم احلج السابقة،وذلك بغرض استيعاب بيانات األفراد الراغبني بأداء فريضة احلج وبيانات 

محالت احلج املشاركة باملواعيد اليت حتددها اهليئة ، وحصر مجيع اإلجراءات اإلدارية واملالية 

والصحية وإجنازها إلكرتونيا وبشكل سريع ومبتكر وحتقيق نقله نوعية وشاملة ، وتقديم 

مجيع خدمات هذا القطاع بشكل الكرتوني وفقا للقوانني والقواعد والضوابط املنظمة هلذا 

   .القطاع

 :ومتر اخلدمة باملراحل التالية 

عرب / مبراكز التسجيل املعتمدة ) مرحلة تسجيل احلاج بصفحة التسجيل االلكرتوني 1.

 (الطريقة اليت حتددها اهليئة 

 مرحلة الفرز ومنح استحقاق تصريح احلج  2.

 مرحلة إدخال احلمالت براجمها وخدماتها وأسعارها بالنظام3.

مرحلة اختيار احلجاج للحمالت من خالل صفحة اخلدمات االلكرتونية التابعة للهيئة 4.

 .وإنهاء االجراءات االدارية واملالية 

 مرحلة الفحص الطيب بالعيادات املعتمدة من اجلهات الصحية بالدولة5.

مرحلة نقل بيانات احلجاج لربنامج املسار االلكرتوني وتسديد كافة الرسوم املستحقة 6.

 .وإنهاء االجراءات املطلوبة وتسليم تصاريح احلج
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 إجراءات اخلدمة

باملوافقةاستالم رسالة نصية 

للحمالتالدخول ملوقع اهليئة الختيار برنامج احلج الذي مت اعتماده    

املعتمدةعمل الفحص الطيب و أخذ اللقاح اخلاص باحلج من خالل املراكز الطبية 

للحاجطباعة التصريح و تسليمه 

مرجعيإىل أحد أفرع اهليئة للتسجيل و استالم رسالة نصية برقم التوجه 

الفرزمرحلة دخول 

1 

2 

3 

4 

5 
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يتم التسجيل باستخدام القارئ اإللكرتوني لبطاقة اهلوية اإلماراتية كما جيب 

على مقدم الطلب أن حيمل معه صورة اجلواز بالرقم املوحد، و ذلك باحلضور 

 .الشخصي ألحد مراكز التسجيل

:مراكز التسجيل املعتمدة  

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف يف مجيع مدن الدولة فروع •

باملنطقة الغربية  ( مت ) اخلدمات احلكومية املتكاملة مراكز •

والتوطنيالتابعة لوزارة املوارد البشرية ( تسهيل ) اخلدمة مراكز •

بدبيومكاتب دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي فروع •

بالشارقةومكاتب دائرة الشؤون اإلسالمية فروع •

 احلجاجمحالت احلج والعمرة املعتمدة لتسجيل مكاتب •

 

يتم إرسال رسالة نصية ملقدم الطلب على اهلاتف املتحرك املسجل يف النظام 

 اإللكرتوني بالرقم مرجعي و الذي جيب االحتفاظ به ملتابعة الطلب
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

التوجه إىل أحد أفرع اهليئة للتسجيل و استالم رسالة نصية برقم مرجعي 1 



 

حصول مقدم الطلب على املوافقة ستصل إلية رسالة باملوافقة و من ثم توجيهه الختيار  بعد 

 املناسببرنامج احلملة 
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

استالم رسالة نصية باملوافقة

 

يتم فرز طلبات التسجيل بناًء على عدة معايري و ذلك لضمان حصول املستحقني ذوو  

 .األولوية على املوافقة، و يتم الرد عليهم بعد انتهاء فرتة التسجيل

دخول مرحلة الفرز 2 

3 



 

بعد احلصول على املوافقة، قم بالدخول على املوقع اإللكرتوني للهيئة العامة 

للشؤون اإلسالمية و األوقاف 

  خدماتناانتقل إىل قائمة 

 خدمات احلج و العمرة اخرت القائمة الفرعية 

 إصدار بطاقة تصريح حاجانقر على 

 بدء اخلدمةاضغط على أيقونة 

ستنتقل إىل البوابة العامة للتسجيل اإللكرتوني للحجاج، و من ثم انقر على أيقونة 

 اختيار احلملة

 

الدخول ملوقع اهليئة الختيار برنامج احلج الذي مت اعتماده للحمالت   
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع
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 قم بإدخال الرقم املرجعي أو رقم اهلوية و رقم اهلاتف املتحرك املستخدم يف التسجيل

 استمرارانقر على 

ستصلك رسالة نصية على اهلاتف املتحرك برمز التحقق و الذي جيب إدخالة يف 

 النافذة الثانية للمتابعة
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

الدخول ملوقع اهليئة الختيار برنامج احلج الذي مت اعتماده للحمالت    4 



 

قم باختيار الربنامج املناسب للحملة و ذلك بالضغط على الصورة، ثم بعد ذلك ستنتقل  . 4

 إىل صفحة الربنامج و الذي حيتوي على مجيع التفاصيل األخرى
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

الدخول ملوقع اهليئة الختيار برنامج احلج الذي مت اعتماده للحمالت    4 



 

بعد استعراض مجيع التفاصيل األخرى اخلاصة بالربنامج، يقوم احلاج باختيار   .   5

 الغرف و من ثم ارسال الطلب إىل احلملة
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

الدخول ملوقع اهليئة الختيار برنامج احلج الذي مت اعتماده للحمالت    4 



 

الطلب إىل  ارساليقوم احلاج باختيار الغرف و اخلدمات اإلضافية، و من ثم يتم . 6  

 احلملة
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

الدخول ملوقع اهليئة الختيار برنامج احلج الذي مت اعتماده للحمالت    4 



 

 تصل إىل احلاج رسالة نصية  بنجاح عملية اختيار احلملة 

    ساعة، و لكن إذا مت قبوله من قبل  72للحاج أن يقوم بتغيري احلملة خالل ميكن 

 احلملة له تغيري فإنه ال ميكن احلملة         
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

الدخول ملوقع اهليئة الختيار برنامج احلج الذي مت اعتماده للحمالت    4 



 

 بعد قبول احلملة لطلب احلاج، يتم إبرام العقد و دفع الرسوم

 تقوم احلملة بإصدار بطاقة التصريح و تسليمها للحاج قبل الذهاب إىل احلج

 

جيب على احلاج عمل الفحص الطيب و أخذاللقاح اخلاص باحلج من خالل املراكز 

الطبية املعتمدة بإحضار بطاقة اهلوية أو الرقم املرجعي، و يف حال مل يقوم بعمل 

 الفحص فإنه تصل إليه رسالة نصية تذكريية بضرورة عمل الفحص

 يتم إدخال التقرير الطيب يف نظام احلج اإللكرتوني 
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

عمل الفحص الطيب و أخذ اللقاح اخلاص باحلج من خالل املراكز الطبية  

املعتمدة

التصريح و تسليمه للحاجطباعة 
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