بوابة الخدمات اإللكترونیة لحجاج
الخارج
دلیل المستخدم لمكاتب الخدمة المیدانیة الخاص
بالنقل بین المدن والمغادرة النهائیة
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.1مقدمة -:
هذا الدليل هو بمثابة دليل ارشادي وتوضيحي لنظام البوابة االلكترونية  ،والهدف منه هو فهم جوهر
نظام النقل بين المدن والمغادرة النهائية لتقديم أفضل خدمة لحجاج بيت هللا الحرام من جميع أنحاء العالم
.ونريد تسليط الضوء على أن هذا الدليل قد أ سس لمستخدمي لمكاب الخدمة الميدانية 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 مندوبي مكاتب الخدمة والموارد
من وزارة الحج.

.2التفعيل الموسمي -:
تتم هذه المهمة قبل بداية موسم الحج ،وتقع هذه المسؤولية على عاتق مؤسسات ارباب الطوائف؛ وتقوم
المؤسسات بتفعيل مفوضي مكاتب الخدمة المدانية  ،ويمكن لمفوضي مكاتب الخدمة بدء العمل على
البوابة اإللكترونية بمجرد تفعيلهم والموافقة عليهم من قبل المؤسسة .
 2.1الصفحة الرئيسية للبوابة:
من خالل النقر على الرابط الموضح لديك سوف يستقبلك الموقع اإللكتروني الخاص بالبوابة
االلكترونية لمسار الحجhttp://ehaj.haj.gov.sa/EH/default.xhtml :

 2.2طرق التواصل مع الدعم الفني للبوابة االلكترونية لحجاج الخارج:

اسم المركز

ساعات العمل

مركز اإلتصال

24 / 7

البرید اإللكتروني
ehaj@sejeltech.com
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رقم التواصل
)(+966
920026265

أسباب التواصل
أي استفسار أو أي
مشكلة تقنیة

.3االرجرااات االساسية اللية النقل بين المدن والمغادرة النهائية -:
 3.1مفوضي استالم الحافالت:
لكي يتمكن مكتب الخدمة بانشاء طلب نقل (مبدائي) .فال بدا من تعريف مفوض او مفوضي الستالم
الحافالت .مفوض استالم الحافالت هو الشخص الذي سوف يصلة رسالة نصية على هاتفة المحمول عن
اصدار االعتماد .يتم اختيار مفوض استالم الحافالت في طلب النقل من قبل منشاه قبل ارسالة .بعد
اصادر االعتماد سوف يقوم النظام باشعار مندوب استالم الحافالت الذي تم اختيارة في طلب النقل على
هاتفة المحمول بالبيانات التالية:
 رقم طلب النقل. رقم االعتماد. شركة النقل. رمز التحقق.لكي يتم تعريف مفوضي استالم الحافالت ,يقوم المفوض الرئيسي لمكتب الخدمة بالدخول على المسار
االلكتروني لحجاج الخارج .بعد الدخول على الصفحة الرئيسة من القائمة الرئيسية يتم اختيار "مفوض
استالم الحافالت" .ومن قائمة االجراءات يتم اختيار "اضافة".
 يقوم المفوض الرئيسي لمكتب الخدمة بعد ذلك بادخال بيانات مفوضي استالم الحافالت كما هواموضح.

شاشة تعریف مفوض استالم الحافالت

Page 4 of 11

-

بعدما يقوم المفوض الرئيسي لمكتب الخدمة بادخال بيانات المفوض الرئيسية .سوف يتم اظهارة
في الشاشة الرئيسية لمفوضي استالم الحافالت.

 3.2انشاا طلبات النقل:
 يقوم المنظم بطلب نقل حجاج من مكتب الخدمة الخاص به.
ا
 في حالة اختارت المؤسسة عمل طلب النقل على النظام الموحد بدال من عملة على انظمتها
الداخلية فسوف يقوم مندوب النقل في مكتب الخدمة الميدانية بالدخول الى النظام الموحد
ومن قائمة التفويج يتم اختيار "طلبات الترحيل" النشاء طلب نقل وادخال البيانات التالية:
-

وقت الرحلة.
نوع طلب النقل (مغادرة نهائية /نقل بين المدن).
رقم عقد النقل الخاص( .في حالة وجدود عقد خاص)
رقم اعتماد سابق (في حالة اراد الحاق الطلب مع رقم اعتماد سابق).
اختيار مفوض استالم الحافالت الذي تم تعريفة من قبل.
اختيار مكتب شؤون الحج او المنظم (حد اقصى منظمين)
اضافة عقد السكن او رقم الرحلة (حد اقصى سكنين)
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 بعد االنتهاء من ادخال البيانات االساسية في طلب الترحيل يتم االنتقال الى الصفحة
التالية الدخال بيانات االحجاج.

 قبل ادخال بيانات الحجاج يتم اختيار عقد السكن المخصص للحجاج و في حالة الرغبة
بالمكان ربط الحجاج برقم مرجعي معين بحيث عند اضافتهم في كشف مغادرة نهاءي
يتم اختيار الرقم المرجعي واضافة الحجاج بشكل ذاتي .عند ادخال بيانات الحجاج يتم
التحقق من:
 عقود السكن والطاقة االستيعابية للفندق في المدينة االخرىPage 6 of 11

 الطاقة االستيعابية لرحالت الطياران مسارات الحجاج بعد ذلك يتم ارسال الطلب من النظام الموحد الى النقابة العامة للسيارات للتنسيق مع
شركات النقل الصدار االعتماد .عند ارسال طلب يتم عمل االتي:





ارسال عدد الحجاج (عدد الحجاج في طلب النقل) الى النقابة العامة للسيارات.
ارسال الوجهة (الوجهة المذكور في طلب النقل) الى النقابة العامة للسيارات.
ارسال عقد النقل خاص (في حالة وجود عقد خاص) الى النقابة العامة للسيارات.
حجز مسارات الحجاج.

بعد ارسال الطلب يتم الموافقة المبدائية على طلب النقل باسماء الحجاج والوجهة.
بعد التنسيق مع شركات النقل تقوم النقابة باصداراالعتماد لطلب النقل وتقوم بارسالة الى
النظام الموحد .سوف يتكون االعتماد من رقم االعتماد ,الشركة الناقلة ,رمزالتحقق الموحد.
يقوم النظام الموحد باشعار مندوب النقل بمعلومات االعتماد برسالة نصية على جواله.
بأمكان مكتب الخدمة الميداني النقل باضافة او الغاء حجاج في طلب النقل بعد أرساله في
النظام مع المحافظة على  09%من عدد الحجاج األصلي على األقل.

 وفي حالة اختار مكتب الخدمة الميدانية عمل طلب النقل على نظام المؤسسة ,فسوف يقوم
مكتب الخدمة بعمل كافة التجهيزات الداخلية واالستعداد لعمليات المغادرة وإصدار
المغادرات المبدئية على نظام المؤسسة الداخلي ،وبعد االنتهاء من كافة التجهيزات
واالجراءات الداخلية يتم إرسال بيانات طلب النقل الى النظام الموحد الذي سوف يحتوي
على البيانات التالية:
-

وقت الرحلة.
نوع طلب النقل (مغادرة نهائية /نقل بين المدن).
عقد السكن او رقم الرحلة.
رقم عقد النقل الخاص.
رقم اعتماد سابق (في حالة اراد الحاق الطلب مع رقم اعتماد سابق).
اسماء الحجاج .

 يتم ارسال طلب النقل عبر التكامل إلى النظام الموحد للتأكد من كافة القيود واالشتراطات
الخاصة بالطلب:
 عقود السكن والطاقة االستيعابية للفندق في المدينة االخرى. الطاقة االستيعابية لرحالت الطيران. توفر المسار المطلوب عند الحجاج.Page 7 of 11

 قبل ارسال الطلب يتم اختيار مندوب استالم الحافالت الذي سوف يقوم باستالم الحافالت
الخاصة باالعتماد
 بعد ذلك يتم ارسال الطلب من النظام الموحد الى النقابة العامة للسيارات للتنسيق معشركات النقل الصدار االعتماد.
 3.3اصادر االعتماد:
 بعد إستالم النقابة طلب الترحيل تقوم النقابة بإصدار اإلعتماد و إرساله للنظام الموحد خالل 42
ساعة من وقت الرحلة.
 -عند صدور االعتماد سوف يتم تغير حالة الطلب من "مرسل الى النقابة" الى "موافق".

 سوف يتمكن مندوب النقل في مكتب الخدمة الميدانية من طباعة نموذج االعتماد الذييحتوي على بيانات االعتماد عن طريق النظام الموحد عبر الشاشة الرائيسية الخاصة
بطلبات الترحيل ومن قائمة االجراءات يتم اختيار "طباعة نموذج االعتماد"
 يقوم النظام الموحد باشعار مندوب النقل بمعلومات االعتماد برسالة نصية على جواله.
 3.4استالم الحافالت:






بعد ارسال رقم االعتماد ورمز التحقق الى مندوب استالم الحافالت  .يقوم مندوب استالم
الحافالت بالذهاب الى شركة النقل المحددة في االعتماد الستالم الحافالت.
مندوب استالم الحافالت بتزويد شركة النقل برمز التحقق لتوثيق استالم الحافالت.
بعد ذلك تقوم شركة النقل بتسديد االعتماد مباشرة عن طريق ربط الحافالت المسلمة لمندوب
النقل برقم االعتماد و ذلك عن طريق التكامل مع النقابة.
تقوم النقابة بإرسال تفاصيل عملية التسديد بشكل مباشر عن طريق التكامل إلى النظام
الموحد
في حالة لم تقوم النقابة بإرسال عملية التسديد للنظام الموحد اوعدم توفر الحافالة في قائمة
الحافالت المسددة في االعتماد فسوف يقوم مندوب مكتب الخدمة بالبحث عنها في قائمة
الحافالت الخاصة بشركة النقل المحددة في االعتماد و سوف يسمح النظام بإنشاء كشوفات
مغادرة عليها.
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 3.4اررجاع الحافالت:
 بالمكان ارجاع الحافالت الغير مستخدمة عن طريق النظام الموحد عبر الشاشة الرائيسية
الخاصة بطلبات الترحيل ومن قائمة االجراءات يتم اختيار"ارجاع حافلة" وسوف يظهر له
قائمة بالحافالت المرتبطة برقم االعتماد و من ثم يختار الحافالت التي يريد ارجاعها او البحث
عنها اذاكانت غير متوفرة (في قائمة شركة النقل المحددة في االعتماد) .ويتم الموافقة عليها

تقائيا بشرط عدم اضافتها او وجودها في اي كشف مغادرة.
 لدى المكتب مهلة (لوقت الرحلة المسجل في طلب النقل) الرجاع الحافالت من وقت استالمها.
 وفي حالة اراد المكتب ارجاع الحافالة بعد المهلة المحددة فيجب انتظار موافقة النقابة.
 3.5انشاا كشوفات مغادرة نهائية:
 بعد استالم الحافالت بقوم مندوب النقل بالبدء في انشاء كشوفات المغادرة لرقم اإلعتماد على
النظام الموحد عن طريق ايقونة التفويج ومن ثم اختيار "كشوفات المغادرة".
 عند انشاء كشف المغادرة ,يقوم مكتب الخدمة الميداني إختيار المعلومات االساسية:

 رقم االعتماد من القائمةPage 9 of 11

 اختيار رقم الحافالة من القائمة .او البحث عنها اذاكانت غير متوفرة (في الحافالتالمسجلة في النظام الموحد لشركة النقل المحددة في االعتماد)
 اختيار رقم السائق من القائمة  .او البحث عن الرقم اذاكانت غير متوفرة (في رقامالسائقين المسجلين في النظام الموحد لشركة النقل المحددة في االعتماد)
 سوف يظهر جميع الحجاج الذين تمت اضافتهم في طلب النقل.
 بعد ذلك يقوم مندوب النقل باختيار البيانات التالية:
 اختيار الرقم المرجعي في حالة وجوده (الرقم المرجعي الذي تم انشاءة لتقسيم الحجاجفي طلب الترحيل)

 يقوم مندوب النقل بإختيار الحجاج من القائمة في طلب النقل على النظام الموحد .وبامكان
مكتب الخدمة الميداني االختيار مابين ادراج حجاج موجودين في طلب النقل او قراءة جوازات
حجاج جديدة غير موجودة في طلب النقل.
 وفي حال ادخال حجاج جدد سوف يتم قراءاتهم عن طريق ادخال:
-

ادخال رقم الجواز والجنسية او
ادخال رقم الحدود

 عند قراءات جوازتهم سوف يتم التحقق من البيانات التالية:

-

عقود السكن والطاقة االستيعابية للفندق في المدينة االخرى
الطاقة االستيعابية لرحالت الطياران
توفر المسار المطلوب عند الحجاج
سعة الحافلة

 بعدما يتم ادراج الحجاج يقوم مندوب النقل باغالق الكشف ويتم الخصم من مسارات النقل
الخاصة بالحجاج.
 في حالة عدم انشاء كشف المغادرة النهائي خالل  6ساعات من تاريخ الرحلة فسوف يتم
اعتبار طلب الترحيل نهائي ولن يتم المقدرة على انشاء كشف مغادرة نهائي.
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 بأمكان المؤسسة حذف حاج من كشف المغادرة النهائي طالما انه لم يمضي اكثرمن ساعتين
من ارسالة مع المحاظة على  %09من اعدد الحجاج في طلب النقل .
 3.6نقل حجاج الفرادى:
 تتم اجراءات طلب نقل حجاج الفرادى كاالجراءات المتبعة مع الحجاج النظامين مع وجود
اختالف اذا كان عدد الحجاج المراد نقلهم  6او اقل وليس لديهم عقد خاص ولم يتم ذكر رقم
اعتماد سابق يتم ترحيلهم عن طريق محطة الفرادى للمجموعات.
 بعد ارسال طلب النقل من النظام الموحد  ,سوف يتم افادة المستخدم بطباعة طلب النقل وتحويل
الحجاج الى محطة الفرادى للمجموعات التي هي من مسئولية النقابة العامة للسيارات.
 عند وصول الحجاج الى المحطة تقوم النقابة بتجميع الحجاج واضافتهم في كشف مغادرة.
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