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 .ولوجه هللا تعالى ا خدمة حجاج بيت هللا الحرام وجميع خدماتها مجانمقابل مالحظة  / حملة الراجحي ال تقبل أي مبالغ مالية 

 

 الصورة الشخصية
يرجى عدم وضع الدبوس 

على الوجه مع كتابة 
 االسم خلف الصورة

 إقرار وتعهد
مل أحج فرضي وكذلك املرافقون معي وأرغب وموافق ملا جاء هبا ، حيث أين  اخلاصة حبملة الراجحي قد اطلعت على شروط والتزامات احلاجين أبمقدم الطلب أقر أان 

اباللتزام أتعهد من أجل احلج و   مل أقم بدفع أي مبلغ مايلوأقر أبينقبول طليب ، تقدمي أوراقي ال يعين   على علم أبنهـ ، كما أين1439ملوسم احلملة هلذا ايف احلج مع 
أتعهد أبننا ال نعاين من أي مشاكل صحية أو كما   . معي بنماذج احلملة من سن الثامنة عشر أو أشخاص غري مسجلني من هم أقل اصطحابعدم واحرتام األنظمة و 

 التوقيع : ...................................                  االسم : ................................... أو جسدية .  ) وهللا على ما أقول شهيد (نفسية 
 

 اجلنس : ) ذكر (          معلومات احلاج الشخصية ) ال يتم قبول االستمارة إال ابكتمال هذه البياانت (

 ........................     اسم اجلد: ....................       العائلة: ....................االسم األول: .............................    اسم األب: 
 احلالة الصحية :.............    اجلنسية :....................  فصيلة الدم: ..........                                                  رقم السجل املدين:

املستوى التعليمي:..............  .  .املدينة:..............   مصدرها:................   اتريخ امليالد:.................  ...هلوية:................اتريخ ا
 ال نعم    ي    هل متلك هاتف ذك                                              رقم اجلوال :       .............العمل:...........

   
 هـ 1439لعام  حج ستمارة طلب تسجيلا     

 
 
 
 
 
 
 

 هـ 1439/       /             التاريخ
  رقم الطلب

  توصية اللجنة
  اسم املنسق

 صلة القرابة: )             (             )ال يتم قبول االستمارة إال ابكتمال هذه البياانت(   1معلومات املرافق           
 ....اسم األب: ........................      اسم اجلد: ....................      العائلة: ..................االسم األول: .............................   

 .......احلالة الصحية :.........     ........فصيلة الدم: ..:................  اجلنسية                                                      رقم السجل املدين:
 ..........املدينة:.....  أنثى  ذكر    اجلنس:     اتريخ امليالد:........................    مصدرها:................  اتريخ اهلوية:................ 

 ال نعم    هل متلك هاتف ذكي                                                        رقم اجلوال:  املستوى التعليمي:..............  العمل:................

 صلة القرابة: )             (                )ال يتم قبول االستمارة إال ابكتمال هذه البياانت(   2     معلومات املرافق           
 اسم اجلد: .......................   العائلة: .......................    االسم األول: .............................    اسم األب: ........................

 فصيلة الدم: ...........     احلالة الصحية :....................  ....اجلنسية :........  رقم السجل املدين:                                                   
 أنثى   املدينة:................. ذكر   .......  مصدرها:................   اتريخ امليالد:.......................  اجلنس: اتريخ اهلوية:.............

 ال نعم    هل متلك هاتف ذكي                                                          العمل:.............. املستوى التعليمي:..............  رقم اجلوال:

 صلة القرابة: )             (               )ال يتم قبول االستمارة إال ابكتمال هذه البياانت(   3   معلومات املرافق             
 ............لة: ...........االسم األول: .............................    اسم األب: ........................    اسم اجلد: .......................   العائ

 اجلنسية :..........    فصيلة الدم: ...........     احلالة الصحية :....................  رقم السجل املدين:                                                   
 أنثى   املدينة:................. ذكر   اتريخ اهلوية:....................  مصدرها:................   اتريخ امليالد:.......................  اجلنس: 

 ال نعم    هل متلك هاتف ذكي                                                         العمل:.............. املستوى التعليمي:..............  رقم اجلوال: 

 األوراق املطلوب إرفاقها :
   صورة بطاقة األحوال   األمامي + اخللفي (صورة ك ( رت العائلة       ) رقم اجلوال ) لكل حاج رقم مستقل       إثبات صلة القرابة للمرافقني            

 كتابة اسم املنسق أعلى األستمارة      ( للذكور 6*4صورة شخصية ملونة وحديثة )     ج االلتزام بعد التوقيعذ منو 

 تعميد مستقبل الطلب
...................... 


