
 الدليل اإلرشادي

 لنظام احلج و العمرة اإللكرتوني
 

 جتديد تراخيص محالت احلج و العمرة: خدمة 
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 نبذة عن اخلدمة

متكن أصحاب احلمالت  تعترب خدمة جتديد تراخيص محالت احلج و العمرة خدمًة إجرائية 

العمرة سنويًا، و ذلك ليتمكنوا من مزاولة نشاط مقاولة من جتديد تراخيص محالت احلج و 

حيث حتصل   . أعمال احلج و العمرة، و يتم ذلك عن طريق نظام احلج و العمرة اإللكرتوني

كل محلة على حساب خاص للدخول على النظام و البدء بإجناز أعماهلا اإلجرائية بشكل 

كما تسهل عليهم هذه اخلدمة دفع الرسوم باستخدام .  إلكرتوني من قبل إدارة احلج و العمرة

 .الدرهم اإللكرتوني مما يوفر عليهم الوقت و اجلهد يف إجناز املعاملة

 

قم بالدخول على املوقع اإللكرتوني للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية و األوقاف 

  خدماتناانتقل إىل قائمة 

 خدمات احلج و العمرة اخرت القائمة الفرعية 

 جتديد تراخيص محالت احلج و العمرة انقر على 

 بدء اخلدمةاضغط على أيقونة 

سينقلك املوقع إىل نظام احلج و العمرة اإللكرتوني، قم بإدخال احلساب اخلاص بك

 إجراءات اخلدمة

https://www.awqaf.gov.ae/
https://www.awqaf.gov.ae/
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 إجراءات اخلدمة.. يتبع

   اإللكرتونية اخلدمات قائمة من رخصة جتديد اخرت
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 مكتب رئيسي يتم اختيار أيقونة . 1

باملوافقة حتى يتم  التعهدبعد ادراج مجيع البيانات و املرفقات املطلوبة جيب اختيار ايقونة . 2
 البيانات إرسالو  حفظ

 1 رخصة املكتب الرئيسيجتديد      
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بعد االنتهاء من جتديد رخصة املكتب الرئيسي ميكن جتديد رخصة املكتب الفرعي و . 1

 مكتب فرعيذلك باختيار أيقونة 

باملوافقة حتى يتم  التعهدبعد ادراج مجيع البيانات و املرفقات املطلوبة جيب اختيار ايقونة . 2
 الطلب إرسالو  حفظ

 2 رخصة املكتب  الفرعيجتديد       



6 

احلج و العمرة بالفرع يقوم بالتدقيق املوظف املسؤول يف شعبة بعد االنتهاء من ارسال الطلب فإن 

على البيانات و املرفقات و متابعة الطلب مع احلملة و ذلك بالرد عليه من خالل النظام 

 .النصيةااللكرتوني و الرسائل 

 يف انتظار الدفع : يف حالة 

 التفاصيل  قم بالدخول على أيقونة .   1      

 3 الدفع بالدرهم اإللكرتونيطريقة       
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 سيتم االنتقال إىل صفحة استمارة التجديد .   2

 ادفع اآلناخرت ايقونة . 3

 3 طريقة الدفع بالدرهم اإللكرتوني       
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 سيقوم النظام باالنتقال إىل صفحة الدرهم اإللكرتوني.  4

 بطاقات الدرهم اإللكرتوني  يتم اختيار .   5

مينع استخدام أيًا من بطاقات الفيزا و املاسرت كارد و غريها:  مالحظة

 قم باختيار نوع البطاقة املستخدمة  .   6

استمراخرت أيقونة .   7

 3 الدفع بالدرهم اإللكرتونيطريقة       
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 دراهم رسوم على كل خدمة إلكرتونية 3عند ظهور النافذة التالية سيتم احتساب .   7

 :ستظهر لك القيمة الواجب دفعها .   8

 درهم   : املكتب الرئيسي  

 درهم :   املكتب الفرعي  

استمراخرت أيقونة .  9

 3 الدفع بالدرهم اإللكرتونيطريقة        
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 قم بإدخال رقم البطاقة و كلمة املرور .  10

تنفيذ اخرت أيقونة . 11

تأكيد اخرت أيقونة .   12

 3 الدفع بالدرهم اإللكرتونيطريقة       
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 سيتم عرض تفاصيل الدفعة بعد االنتهاء من عملية الدفع.  13

متابعةاخرت أيقونة .  14

بعد االنتهاء من عملية الدفع سيتم االنتقال إىل موقع اهليئة الستعراض تقرير خدمة الدفع .  15

 3 الدفع بالدرهم اإللكرتونيطريقة       


