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الدليل اإلرشادي
لشروط وآلية تسجيل

الحجاج من داخل المملكة

موسم حج 1443هـ 2022م



Haj.gov.sa    @HajMinistry

فترة وشروط التسجيل

ليــست هـــناك أي ميزات إضافية ألسبقية الـتسجـيل

إنتهاء القرعة وبدء إشعار المرشحين للحج

إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىفتح التســـــجيل

الشروط

مواطن أو مقيم
بموجـــب إقــــامة

نظامية

األولوية لمن لم
يسبـــق لـه الحــج

مكتمل التحصين
وفــــــق تطـــــبيق

”توكلنا“

مستوِف لكافة
الشـــــــــــــــــــــروط

ال يزيد العمر عن 65 عامًا ميالديًا
اعتــبارًا من موالـــيد 1/7/1957م
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طرق التسجيل

المســـــــار اإللكــــــــــتروني
https://localhaj.haj.gov.sa

 تطــــــبيق اعتمرنا

الرقم الموحد
 الستقبال االستفسارات

920002814
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أوًال: األلفاظ والمصطلحات

وزارة الحج والعمرة.

الحجاج من داخل المملكة، من المواطنين والمقيمين.

المؤسسات والشركات التي تقدم خدمة الحجاج من
داخــل الممـــلكة بموجـــب تراخـيص تمنح وفًقا لنظام

خدمة الحجاج من داخل المملكة.

خيـارات يوفـرهـا تـطبيق اعتمـرنا وموقــع الوزارة لعرض
الخــدمـات واألسعــار التي تقـــدمهـا الحــمالت للحجـــاج
وتتضــمن البــاقــات خـيارات النقـل، والسـكن، واإلعاشة
مع خـرائط توضيحية، مع إمكانية حجز األضاحي وغيرها

من الخدمات.

تطــــبيق إلكــــتروني لتمكــــين الـــراغــبين فــي أداء الحـــج
والــــعمرة والزيـــــارة مــن طــــلب إصــــدار تصــــاريح للحــــج
بالتكامل مع 'تطبيق توكلنا' للتحقق من سالمة الحالة

الصحــــية لطــــالب التصـــريح.
وتطـــــــــبيق "أبشر" للتــــــوثـيـق والتحـــــقـق والـتـسجـــــيل.

نظـــام اخـــتـيار يتــم بطــريقة إلكــترونية وعشـوائية لفرز
واخــتيار المرشحــين ألداء فـريضة الحج، حسب الشروط
المـحــددة مع حفظ حقــوق كــافة الـمـتـقدمـين وعــدم

التفريق بينهم.

الحجــــــاج

الحمالت

الباقــــات

اعتــــــمرنا

القــــــرعة

الـــــــوزارة
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ثانيًا: آلية التسجيل

الدخــــــــول للمســـــــــــار اإللكــــــــتروني أو تطــــــبيق اعتـــــمرنا.1

اخـــــــتيار “خـــــدمات الحج“.

اختيار ”تسجيل / تعديل رغبة حج“.

تسجيل بيانات المتقدم الرئيسي وإمكانية 
إضافة متقدمين مرافقين في نفس الطلب.

استعـــــــــراض الباقــــــــــات المتـــــــــاحة وإمكـــــــــانية تكـــــــوين
مـــــــــــن 1 إلى 10 باقــــــــات مفضـــــــــلة ويمـكــــــن إضـــــــافـة

باقة اختيارية وتحديد نطاق سعرها .

اخـــــــتيار الخدمات اإلضافية (األضاحي) أو تخطي الخطوة.   

استعــــــــراض تفاصيــــــــــل الطـــــــــلب وتأكــــــــــيد التسجــــــيل.
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ملحوظات مهمة أثناء التسجيل

كلــما زاد عــدد األفــراد المسجــلين في الطـــلب الواحــد قلت1
نسبة واحتمالية التأهل في القرعة. 

البـاقــة االختياريـــــــة هـي الباقـــة التي يتــم اختـــيارها في حـال
انتـــهاء مقــاعد البـــاقــات المفضـــلة وفق السعر الذي اختاره

الراغب بالحج أثناء التسجيل. 

في حـــال سجــل مجموعة أفراد في طلب واحد، فإن النظام
يتعـامــل مع المجموعة كـاملة كطلب واحد وإذا لم يستوِف

أحد األفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله.

في حــال لم يستكـــــمل أي من المسجلين البيانات المطلوبة
يتم إشعاره بذلك الستكمال التسجيل.

شـــرط مـن لـم يســبق له الحج يتم التحـقق منه حسب بيانات
مركز معلومات الحج والعمرة.
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ثالثًا: آلية القرعة العشوائية والسداد

1
قرعــة إلكـــترونية يتـــم من خـــاللها اخــتيار المرشحين ممن تنطبق
عـــليهم االشــــتراطات بدون أولـوية أو معايير وتفضيالت محددة

سواًء في الجنس أو الجنسية.

تتم القـــــرعة اإللكـــــــترونــية عشــــوائيًا بعد انتــهاء المهلة المتاحة
للتسجيل.

 يتم إشعــــار المرشحـــين من القرعة برسائل نصية            لمراجعة
الطلب وسداد الفاتورة.

( الدفع يتم عن طريق نظام سداد برمز ( 161 - وزارة الحج والعمرة.

يـجــب أن يتــم ســداد الفــاتورة خــالل 48 سـاعة عمل وال تحـــسب
أيــــــام العــــــطل واإلجــــــــازات ضمـــــن المــهــلة المتــــاحة للســـــداد.

في حـال لم يتـم السـداد خـالل المـهلة المحددة يتــم إلغـاء الحجز.
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رابعًا: طلبات استرداد المبالغ المالية

إذا تم إلغاء تصريح الحج بدون إلغاء الحجز، فلن تسترد أي
مبالــــــــغ مالـــــــــية وذلــــك حـــــــسب سيـــــــــــاسـة اإللغــــــــــاء. 1

أي تأخير في إلغاء الحجز له عواقب مالية وذلك من خالل
تطبيق سياسة اإللغاء المتضمنة أن أي تأخير عن كل يوم
يتـــرتب علــــيه خـــــصم نســـــــبة مـــــن قيـــــمة الحــــجز حسب

الجدول التفصيلي.
2

المســـــــــــار اإللكـــــتروني
https://localhaj.haj.gov.sa

 تطــــــبيق اعتمرنا

آليــة طــلب االستـــرداد المــــالي

تقــديم طلـب استرجـاع مبـلغ

اخـــتيار البنــك

إدخال اآليبان

يتم مراجعة الطلب وتنفيذه
خالل 7 أيام عمل
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طلبات االسترداد تتم من خالل

رقم الدعم الفني لعمليات االسترداد المالي

رقم الدعم الفني
9 2 0 0 2 6 2 6 5

4

البريد اإللكتروني للدعم الفني
e h a j @ h a j . g o v . s a

 بعد الترشيح ووصول الرسالة النصية للمتقدم وإتمام الدفع
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خامسًا: آلية حذف مرافقين أو إضافة وحذف
األضاحي بعد إصدار الفاتورة وقبل الدفع

الدخول
للمسار اإللكتروني
أو تطــبيق اعتـمرنا
ببيــانـات المــتقدم

الرئيسي

خدمات الحج.

12

 تسجيل / تعديل
رغبة حج

3

استعــــــــــــــــراض
تفاصيل الطلب

5
عــــرض المتقـــدمين
مع إمكانية الحذف

فقط

 عــــــــــرض الخـــــدمات
اإلضافية ”األضاحي“
مـع إمكـــانية الحذف

واإلضافة
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سادسًا: قبول طلب التسجيل

ال يعـــني قـــبول الطـــلب واعتـــماده في النظــام قــبوًال نهائيًا للحج
بل يعـــــــد قــــــــبوًال مبــــدئيــــــــًا وشــــــــرطًا للدخـــــــــــول فـــي الـقــــــرعة.

يمكــــــن خــــــــالل فتـــــرة التسجــــــــيل إجــــــــراء التعـــــــديالت التــــــالية:
(إضــــــافة وحـــــذف مــــرافقــــــــين - تعـــــــــديل البــــــاقـــــات المخـــــــتارة 

 (إضافة وحذف خدمات إضافية (األضاحي.

عنـــــــد إشعـــــــار المرشحـــــين برســـــــــائل نصــــــية         يمــــــكن لــــهم:

إلغاء الحجز
ويتـــــــرتب على هـــــــذا الخــــــيار عــــــــدم قــــــدرة المــــــــرشح على
(التـسجــــــــــيل مــــــــــرة أخـــــــــرى أو الدخــــــــــول فــــــي القـــــــــرعـة).

إجراء التعديالت التالية:
((حــــذف مرافـــقين - إضافة وحذف خدمات إضافية (األضاحي).
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ثامنًا: طباعة التصاريح

سابعًا: إلغاء الحجز بعد طباعة التصاريح

عبر
نظام أبشر

عبر
نظام أبشر

عبر
تطبيق عتمرنا
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تاسعًا: االلتحاق بالحملة

عاشرًا: تقييم الحملة

قراءة السياسات والمعلومات الكاملة للباقات المختارة علمًا أن 
جميع معلومات الباقات متاحة عند التسجيل.

 

التأكد من مدينة القدوم للباقة التي تم اختيارها أو وضعها ضمن 
الباقات المفضلة.

التــــــأكد من نـــــــــوع النــــــــــفرة ســـــــواًء كـــــــانت متعــــــجلة أم متــــأخرة.

أداء  من  إنتهائه  بعد  الحاج  لجوال    "sms" نصية  رسالة  إرسال  يتم 
تعبئة  أهمية  على  التنويه  ويجب  الحملة  لتقييم  الحج  مناسك 

النموذج من قبل الحاج نفسه وأال يتم من خالل الحملة.
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االستعداد والتخطيط ألداء الحج

التأكد من إكمال التطعيمات الالزمة، كما هو مطلوب 
في النظام الصحي داخل المملكة.

أدوية  إحضار  تستدعي  عالجية  بخطة  التزامك  حال  في 
على  تؤثر  ال  بطريقة  وحفظها  تجهيزها  يرجى  معينة، 

صالحية وجودة الدواء.

ويمكن االطالع على موقع وزارة الصحة لمعرفة المزيد 
من اإلرشادات الصحية للحاج ”اضغط هنا“

https://www.sfda.gov.sa/ar/faq/59845

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pilgrims_Health/Pages/default.aspx

للسالمة الصحية

االهتمام باللياقة البدنية تساعدك على أداء رحلة الحج، 
بكل يسر وسهولة.

تجهيز حقيبة خاصة بالمستلزمات الطبية التي تساعدك 
على أن تكون في أتم االستعداد في حال حدث أي طارئ 
ويرجى االّطالع على األدوية المصرحة من الهيئة العامة

 للغذاء والدواء ”اضغط هنا“
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االستعداد والتخطيط ألداء الحج

إذا كانت رحلتك للحج ضمن مجموعة ينصح االلتزام بمرافقتها 
من بداية الرحلة وحتى نهايتها.

إحضار نسخ من المستندات المهمة التي قد تحتاج إليها خالل 
رحلة الحج .

عنوان  بطاقة  وكذلك  الذكية  الحج  بطاقة  حمل  على  الحرص 
السكن المخصص للحاج.

 لسالمتك




