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قائمة التأكد
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العمرة من أفضل األعمال والقربات 
التي يتوجه فيها المعتمر بقلبه ولسانه 
وجوارحه إلى ربه من خالل  زيارة بيت الله 
الحرام طلًبا لمغفرة الله وابتغاء مرضاته.

العمرة
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ف على أهم  في هذا الدليل ستتعرَّ
من  للعمرة  رحلتك  في  تحتاجه  ما 

معلومات وتوجيهات وإرشادات.
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منها: كثيرة،  فضائل  للعمرة 
أنها تطهر من الذنوب وتقلل من  	

والحاجة: الفقر 
والعمرة  الحج  بين  “تابعوا   : قال 
كما  والذنوب  الفقر  ينفيان  فإنهما 

الحديد”. خبث  الكير  ينفي 

فضائل العمرة

10



ارة  	 أن ما بين العمرة والعمرة كفَّ
 : النبي  قال  الذنوب،  لصغائر 
لما  كفارة  العمرة  إلى  “العمرة 

.” بينهما

11



باإلحرام  لله  التعبد  هي  العمرة 
بين  والسعي  بالبيت  والطواف 
الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير.

العمرة 
باختصار
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لبيك  لبيك،  اللهم  “لبيك  قائاًل:  يلبي 
ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة 

لك والملك، ال شريك لك”.

1
له  المحدد  المكان  من  المسلم  ُيحِرم 
اإلحرام. ويمتنع عن محظورات  شرًعا، 

2

لالطالع على
دليل اإلحرام التوعوي

هنا اضغط 
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بالكعبة  ويطوف  الحرم،  على  ُيقبل 
يساره،  عن  الكعبة  جاعاًل  مرات،  سبع 

به. ومنتهًيا  األسود،  بالحجر  مبتدًئا 

3

يصلي ركعتين بعد انتهائه من الطواف.

4

منه  ويبتدئ  الصفا،  إلى  يتوجه 
وصل  فإذا  المروة،  نحو  السعي 
إلى  يعود  ثم  شوًطا،  أكمل  المروة 
الصفا ليكمل الشوط الثاني، وهكذا 
بالمروة. منتهًيا  أشواط   7 يتم  حتى 

5
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وبذلك يكون المعتمر قد حلَّ من 
كان  شيء  كل  له  فُأبيح  إحرامه 

ممنوًعا منه بسبب اإلحرام.

وتجمع  شعره,  يقصر  أو  الرجل  يحلق 
قدر  أطرافه  من  وتقص  شعرها  المرأة 

)1-2سم(. اإلصبع  أنملة 

6
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الحج  أراد  من  يحرم  أن  هو  التمتع 
عمرته  يتم  أن  وبعد  أواًل،  بالعمرة 
الثامن  يوم  بالحج  يحرم  ثم  يتحلل، 
فصل  قد  فيكون  الحجة،  ذي  من 

والحج. العمرة  بين  كاماًل  فصاًل 

العمرة 
للمتمتع
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طريقة التمتع

في  	 وحدها  بالعمرة  يحرم  أن 
أشهر الحج )شوال - ذو القعدة 

- ذو الحجة(.

فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى  	
للعمرة، وحلق أو قصر من شعره، 

وتحلل من إحرامه.

فـــــإذا كــــــان يـــــوم التــرويــــة  	
)8 ذو الحجة( أحرم بالحج وحده 

وأتى بجميـــع أفعاله.
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للذهاب من المطار إلى الحرم:
هناك وسائل مختلفة للوصول:

الوصول
إلى الحرم

سيارات األجرة.

حافالت شركات الحج والعمرة.

قطار الحرمين.

استئجار السيارات.
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في حال استخدامك لسيارتك الخاصة 
المملوكة أو المستأجرة:

أحياء  داخل  إدخالها  يمكنك  ال  أنه  تذكر 
مكة، تفادًيا لزحام السيارات.

وسيطلُب منك إيقاف سيارتك في 
أحد مواقف السيارات بالعاصمة 

المقدسة.
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موقف طريق األمير متعب 
)أنفاق المصافي(

موقف كدي

موقف الرصيفة

موقف محطة 
قطار الحرمين

موقف الزاهر

موقف الجمرات

موقف دقم الوبر

مواقف السيارات
بالعاصمة المقدسة
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لخدمة  حافالت  تتوفر  هناك  ومن 
الحجاج والمعتمرين، تنقلك من جميع 

المواقف إلى الحرم مباشرة.
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قطار الحرمين

قطار عالي السرعة، يخدم الحجاج 
منطقتي  بين  يصل  والمعتمرين، 
المواقع  بأهم  والمدينة، مروًرا  مكة 

. بينهما
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موقع محطة القطار في مكة:
على  الرصيفة،  بحي  المحطة  تقع 

بعد 3.5 كلم من الحرم المكي.

من  للنقل  مخصصة  حافالت  هناك 
محطة مكة المكرمة إلى الحرم.

يبلغ عدد المواقف في المحطة

موقًفا. 4750
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مهمة: إرشادات 

بإمكانك حجز التذكرة عن 
طريق موقع قطار الحرمين.

تأكد من األمتعة المسموح 
بحملها من خالل الموقع.

القطار  تتوفر في محطة 
أجرة  وسيارات  حافالت 

تنقلك إلى الحرم.

الحضور  على  الحرص 
لمحطة القطار في الوقت 

المحدد لك.

للحجز والمواعيد

هنا اضغط 
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على المعتمر أال يتوجه للحرم إال بعد 
التنسيق الكامل مع مسؤول الحملة 
لمعرفة   وذلك  معها،  قِدم  التي 
مع  العمرة،  ألداء  المحدد  الوقت 
أهمية معرفته لموقع سكنه بوضوح، 
الجوال  السكن في  لعنوان  وحفظه 

أو مكتوًبا على ورقة. 

تنبيهات مهمة قبل 
الوصول إلى الحرم
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عبر  للحرم  كان قدومك  حال  في 
الحافالت: احفظ جيًدا مكان وقوف 
الحافلة وتأكد من نقطة التجمع بعد 

االنتهاء من العمرة.
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عند وصولك لساحات الحرم ستجد 
للقادم  تظهر  لوحات  البوابات  أمام 
من بعيد مناسبة هذا الباب للدخول 

أو للخروج.
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ستحتاج عادة إلى الصعود أو النزول 
الحرم  في  المتحركة  الساللم  عبر 
أهم  وهذه  وخدماته  وساحاته 

لذلك: التنبيهات 

الساللم 
المتحركة
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1
كنت  لو  حتى  السلم  على  تجلس  ال 

. متعًبا

2
قف على السلم بثبات وأمسك بيدك 

المتحرك. الحزام  على 

3
وجلبابها  لحجابها  تنتبه  أن  المرأة  على 

السلم. نهاية  يعلق في  حتى ال 

4
تحرك مباشرة بعد وصول السلم للنهاية 

حتى ال يصطدم بك من خلفك.
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5
إال  السلم  على  بالعربات  تصعد  ال 

مختص. شخص  بمساعدة 

6
إذا كان معك كبير سن أو شخص غير 
بجانبه  السلم فكن  ركوب  على  معتاد 

السقوط. له من  به حماية  وأمسك 

7
ال تشارك في التدافع وإيذاء الحجاج إذا 
ُوجد زحام في بدايات الصعود والنزول 

واترك فرصة إلخوانك.

8
الجانبية  الفرشاة  على  قدمك  تضع  ال 
يؤذيك  قد  ذلك  ألن  السلم،  أسفل 

السلم. تنظيف  خدمة  ويعطل 
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الطواف هو عبادة لله يقوم فيها 
الكريم  بيته  بالطواف حول  المسلم 
وتقرًبا  البيت  لرب  عبادة  )الكعبة(، 

بما شرع. إليه 

الطواف
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يبتِدئ الحاج أو المعتمر طوافه  	
الحجر  فيه  الذي  كن  الرُّ من 
خضراء  عالمة  وهناك  األسود، 

تبين ذلك في األدوار العلوية.

كل  	 في  المعتمر  أو  الحاج  يكبر 
شوط بمجرد محاذاته للحجر األسود 
وليس شرًطا أن يكون التكبير في 
نقطة محددة ال يصح التكبير قبلها 
أو بعدها، بل األمر تقريبي، فإذا وجد 
الحاج أو المعتمر نفسه قد حاذى 

الحجر فيكبر.  

بداية الطواف ونهايته:
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يكبر ويشير بيده إلى الحجر األسود،  	
ثم يبتدئ طوافه بحيث تكون الكعبة عن 
يساره )عكس عقارب الساعة(، وتقبيل 
ة لمن تيسر له ولكن  الحجر األسود ُسنَّ

هذا يصُعب أيام المواسم والزحام.
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اللَه  	 داعًيا  طوافه  في  يستمر 
ومبتهاًل إليه.

يسبق  	 الذي  للركن  وصل  فإذا 
كن  )الرُّ ويسمى  األسود  الحجر 
اليماني( فيستحب إن تيسر له أن 
يمسح عليه )يصعب هذا في أيام 

المواسم(.

ثم ينتهي إلى رُكِن الحجر األسود،  	
وهو المحلُّ الذي بدأ منه طوافه، 
فيشير بيده ويكبر، ويكون قد أتم 

شوًطا واحًدا.

يكرر ذلك، حتى يكمل )7( أشواط. 	
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التوقف عن السير داخل  	
صحن المطاف يسبب 

االزدحام والتدافع.

عدم السير عكس اتجاه  	
الطواف مهما كانت 

األسباب.

تجنب أماكن الزحام  	
والتدافع.

الحرص على ارتداء  	
الكمامة، وتطبيق 
اإلجراءات االحترازية.

الطواف: أثناء  عامة  نصائح 

تتوفر عربات خاصة بالطواف 
لكبار السن ومن يحتاج إليها.
يمكنك االطالع على تفاصيلها

هنا بالضغط 
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االضطباع:
الرداء  لبس  خاصة في  وهو طريقة 
للرجل، ُيخرج بها كتفه األيمن، اقتداء 

. بالنبي 

الطواف من سنن 

39



الَرَمل:
مع  للرجل  السريع  المشي  وهو   
به  المقصود  الُخطا )وليس  تقارب 
الهرولة( ويكون ذلك في األشواط 
إذا  الطواف  من  األولى  الثالثة 
للطائفين(،  إيذاء  )دون  تيسر ذلك 
األربعة  األشواط  بقية  يتم  ثم 

. مشًيا

الدعاء: 
يكثر من الدعاء واالبتهال إلى الله 
له  بما أهمه وشغل قلبه، وُيسن 
أن يقول في آخر جزء من الطواف 
بين الركن اليماني والحجر األسود: 
وفي  حسنة  الدنيا  في  آتنا  “ربنا 

النار”. اآلخرة حسنة وقنا عذاب 
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صالة ركعتي 
الطواف

من  المعتمر  أو  الحاج  انتهى  إذا 
األشواط السبعة فإنه يغطي كتفه
ثم ُيَسنُّ له أن يصلي ركعتين خفيفتين 
المكان  حسب  إبراهيم  مقام  خلف 
المخصص من قبل الجهات المسؤولة، 
في  مكان  أي  في  يصليها  أن  وله 

ې  ې  )ۉ  تعالى:  قال  الحرم، 
ې ې(  ]البقرة:125[.

41



مكان صالة ركعتي الطواف:

مكان  	 أي  في  المعتمر  يصليها 
رجال  تنظيم  بحسب  الحرم،  في 

األمن في ذلك الوقت.

وإن تيسرت له الصالة بحيث يكون  	
من  ولو  أمامه  إبراهيم  مقام 
مكان بعيد فهذا مستحب لقول 

ې  ې ې  )ۉ  تعالى:   الله 
ې(  ]البقرة:125[.. 
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في  )الكافرون(  سورة  قراءة  ُيَسنُّ 
)اإلخالص(  وسورة  األولى.  الركعة 

في الثانية.

احذر من إيذاء الطائفين أو تعطيل  	
طوافهـــم، فالطائـــف بالكعبة أولى 
مـــه في  ، واللـــُه قدَّ بالمـــكان وأحـــقُّ

ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  فقـــال:  كتابـــه 
]البقرة:125[. ۆئ(   ۆئ  ۇئ 
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زمزم  من    الله  رسول  شرب 
انتهى من طوافه، ويسن  بعد أن 
اتباعه في ذلك، وهذا متيسر اليوم 
داخل  وفي  للمسعى  طريقك  في 
المسعى حيث تنتشر برادات ماء زمزم 

في جميع أنحاء الحرم.
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)السعي(
الوصول للمسعى

ستجد  الطواف  من  انتهائك  عند 
داخل المسجد الحرام لوحاٍت إرشادية 
تدلك إلى المسعى، وتشير إلى الصفا 

حيث مكان بداية السعي.
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ننصحك بعد انتهائك من الطواف في 
صحن المطاف بالتوجه إلى المسعى 

في األدوار العلوية:
األرضي  	 الدور  زحام  تتجنب  حتى 

للمسعى.
ولكي تخّفف على نفسك وعلى  	

إخوانك المسلمين.
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للذهاب إلى أدوار المسعى العلوية:
بالســـاللم  الخاصـــة  المداخـــل  إلـــى  توجـــه 
الكهربائيـــة )يمكنـــك ســـؤال رجـــال األمـــن 

إلرشـــادك(.
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الصفا
والمروة

صغيران  جبالن  والمروة  الصفا 
صعدت عليهما هاجر )أم إسماعيل( 
أو  الطعام  عن  بحًثا  السالم  عليه 

الماء.

فا: الصَّ
جبل صغير يبتدئ منه السعي.  	
ما زالت صخور الجبل ظاهرة في  	

للمسعى. األرضي  الدور 
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المروة:
جبل صغير ينتهي عنده السعي.  	
وينتهي إليه سعي الحاج والمعتمر.  	

والمروة من  	 الصفا  بين  والسعي 
والعمرة: الحج  شعائر 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعالى:  قال 
ژ(  ]البقرة:158[. 
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صفة السعي

يتعبد المعتمر ربه بقطع المسافة 
كما  مرات،   7 والمروة  الصفا  بين 

. فعل رسوله الكريم
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ويختم  الصفا  من  السعي  يبدأ 
بالمروة.

قطع المسافة من الصفا إلى  	
واحًدا. ُيعدُّ شوًطا  المروة 

ُيعدُّ  	 الصفا  إلى  المروة  ومن 
وهكذا. ثانًيا،  شوًطا 
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العلمان األخضران:
يستحب للرجال القادرين الهرولُة بين 
العلمين األخضرين، كما فعل رسول 

. الله
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دعاء
المسعى

الدعاء في السعي:
ينبغي للساعي أن يمأل كامل وقت 
سعيه بذكر الله ودعائه أو قراءة القرآن.
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الدعاء عند أول الصفا والمروة:
 عند وصول الساعي إلى أول الصفا 
أو المروة في بداية كل شوط، يسن 
له أن يرفع يديه متجًها للقبلة، ويدعو 

الله ويكبره قبل البدء بشوط جديد.

: دعاء رسول الله
أول وصوله  عند    الله  رسول  كان 
للصفا بعد الطواف يقرأ قوله تعالى: 
]البقرة:158[.،  ژ(   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 

ويقول: “أبدأ بما بدأ الله به”.
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المروة  أو  الصفا  صعد  إذا  وكان 
الله  أكبر  “الله  ويقول:  للقبلة  يتجه 
أكبر الله أكبر، ال إله إالَّ الله وحده ال 
شريك له، له الملك وله الحمد، وهو 
الله  إالَّ  إله  ال  قدير،  كلِّ شيٍء  على 
وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم 
األحزاب وحده”، ثم يدعو بما شاء، ثم 
يعيدها، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيدها، 

ثم ينطلق في سعيه.

ينبغي للساعي أال يتوقف للدعاء 
ويسبب  السير  يعطل  مكان  في 
رجال  بإرشادات  التقيد  الزحام، وعليه 

األمن والتنظيم في الحرم.
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السعي
في أرقام

طول المسعى

394 م
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تتفاوت السرعات في المشي حسب 
عدة عوامل، مثل:

والســـن  والـــوزن  والطـــول  االســـتمرار 
والزحـــام، وفتـــرة  والمـــكان والعوائـــق 

الدعـــاء.

إجمالي مسافة المشي 
في األشواط السبعة تقريًبا

2761 م

متوسط الوقت إلكمال السعي

 45-55 دقيقة
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أدوار 
المسعى

بمساحة  أدوار  إلى  المسعى  ينقسم 
87,000م2، وهي:

)قبو(. 	 بدروم 
الدور األرضي. 	
 دور الميزانين للعربات الكهربائية. 	
الدور األول.  	
الثاني. 	 الدور 
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اإلجابة على 
استفسارات 

المعتمرين
تنتشـــر فـــي أرجـــاء المســـجد الحـــرام 
أجهـــزة الهواتف المخصصة للرد على 
المعتمريـــن  واستفســـارات  أســـئلة 

والـــزوار بســـبع لغـــات عالمية.
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خدمة
العربات

العربة المجانية:
عليها: الحصول  أماكن 

1 - الساحة الشرقية )مدخل النقل 
الجماعي(.

2 - الساحة الجنوبية )بجوار وقف 
الملك عبدالعزيز رحمه الله(.

3 - الساحة الغربية )مدخل الشبيكة(.

الساحات الشرقية
الساحات
الغربية

وقف الملك عبدالعزيز
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مداخل العربات:
1 - جسر أجياد 

2 - مدخل الشبيكة 
3 -  سلم األرقم

4 - مدخل جسر المروة
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العربة الكهربائية:
ل متقدمة، تهدف إلى راحة  وسيلة تنقُّ
المعتمرين والحجاج ممن يحتاجون إليها 
أثناء أداء المناسك، ولها أكثر من حجم.
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تتوفر أكثر من 5000 عربة عادية، وقرابة 
3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من 
المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، 

لتسهيل عملية تنقل المعتمرين.

خدمة دافعي العربات:
مواقع تواجد الخدمة:

1 - المطاف األرضي.
2 - المسعى األرضي ) باب 14(.

3 - المسعى الدور الثاني )ساللم 
األرقم(.

رحمه  عبدالعزيز  الملك  وقف   -  4
الله.
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العربـــات  لخدمـــة  الوصـــول  يمكـــن   
الكهربائية من أربعة مداخل للمســـجد 

الحـــرام، وهـــي: 

أعلــى ســطح   ( الســاحة الشــرقية   - 1
القشاشــية(.

أجيــاد  )جســر  الجنوبيــة  الســاحة   - 2
األول(. للــدور  المــؤدي 

السلم الكهربائي لباب أجياد.   - 3

الساحة الغربية )جسر الشبيكة(.  - 4

توجـــد العربـــات الكهربائيـــة فـــي دور 
األول. الميزانيـــن 
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كهربائية  عربة  حجز  تريد  كنت  إذا 
قبل وصولك للحرم المكي:

يمكنك الحجز عبر تطبيق )تنقل(

اضغط هنا لتحميل التطبيق

في  انتظارك  في  العربة  وستكون 
نقاط الخدمة التالية:

عند بداية السعي )الصفا(. 	

دور الميزانين )بداية الطواف(. 	
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84/id1524250896?l=ar


لالستفادة من العربات بأفضل صورة، 
ننصُحك بالتالي:

الدخول من المداخل المحددة.

االلتزام بالمسارات الخاصة.
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اّتباع إرشادات المراقبين.

المحافظة على سالمة العربة.

قيادة العربة بحذر وهدوء.
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مجاًنا  القولف  عربات  خدمة  تتوفر 
لنقل المعتمرين والمصلين من كبار 
االحتياجات  السن واألشخاص ذوي 
الخاصة في ساحات المسجد الحرام. 
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محالت الحالقة

المحالت  	 من  العديد  هناك 
بالحالقة للمعتمرين  المصرح لها 

وغيرهم حول الحرم المكي.
وهي مجهزة لحالقة آمنة في  	

أجواء صحية.
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على المعتمر أن يذهب إلى أحد  	
على  للمحافظة  المحالت  هذه 

سالمته.
إلى  	 الذهاب  يتجنب  وأن 

الحالقين في الطرقات، أو يقص 
بحرمة  الئقة  غير  بطريقة  شعره 

وطهارة الحرم.

الحالقة محالت  أماكن  لمعرفة 

اضغط هنا
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https://goo.gl/maps/pTJqBybHiiP6fWmTA


وصايا
لحالقة صحية

عند الحالق تأكد مما يأتي:  
ذات  	 األمواس  يستخدم  أنه 

والتي  البالستيكية،  المقابض 
ُتستعمل لمرة واحدة.

أنه قام بتغيير أدوات الحالقة  	
بعد انتهائه من الحاج أو المعتمر 

السابق، وأخرج أدوات جديدة.

أنه غسل يديه بالماء والصابون  	
قبل أن يبدأ الحالقة.
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تكرار العمرة

ألداء  السفر  معاودة  يستحب 
العمرة من فترة ألخرى لمن استطاع. 

العمرة  إلى  “العمرة   : قال  كما 
كفارة لما بينهما”.
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لتحميل تطبيق: توكلنا واعتمرنا 

السفرة  في  العمرة  تكرار  ولكن 
نفسها لم يكن معروًفا عند الصحابة 
إال لسبب، وكانوا يكثرون من العبادات 
بعد العمرة، كقراءة القرآن والصالة، وفي 

هذا تخفيف على الحجاج والمعتمرين.
ومع هذا فيجوز تكرار العمرة في السفرة 
الواحدة، لنفسه أو عن غيره، إذا لم يكن 
في ذلك تضييق على الحجاج والمعتمرين.

يأخذ  أن  العمرة  أداء  أراد  من  على 
تصريًحا من التطبيقات الرسمية ألداء 

العمرة في الوقت المحدد له.
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


من أراد العمرة وأخذ لها التصريح الرسمي 
فعليه الخروج من حدود الحرم ليحرم 
من هناك، مثل أن يخرج إلى مسجد 
عائشة i في التنعيم ويحرم من هناك.

 i عائشة  لمسجد  للوصول 

اضغط هنا

76

https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


االكتفاء بعمرة واحدة في المواسم 
وأيام االزدحام يساعد على التخفيف 
من التدافع، ويترك فرصة لمعتمرين 
العمرة  أداء  من  يتمكنوا  لم  آخرين 

ليؤّدوا العمرة بطمأنينة.
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وصايا صحية

لتنظيم درجة حرارة الجسم، وتجنب 
سوائل  فقدان  وتعويض  التعب، 

الجسم:
زمزم،  مياه  شرب  من  باإلكثار  ننصح 

والمياه المعلبة.
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لحماية القدمين عند المشي على 
البالط:

خذ قسًطا من الراحة عند الشعور  	
لتعب. با

تجنب المشي حافًيا لمدة طويلة. 	
على  	 القدمين  حافي  تمش  ال 

الخارجية. الساحات  بالط 
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التسلخات  نفسي من  أحمي  كيف 
الجلدية؟

بالنظافة واالستحمام قبل العمرة. 	

واستخدام مراهم تسلخات األفخاذ  	
)توجد لدى الصيدليات(.

ووضع البودرة المضادة للفطريات. 	
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مراكز التسوق
حول الحرم

التسوق  مراكز  من  عدد  يوجد 
والمطاعم بجوار الحرم منها:

وقف
الملك عبد العزيز

أبراج جبل عمر

أبراج مكة

ساحة الخليل
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فضائل  وقت  كل  في  للعمرة 
عظيمة، فهي من مكفرات الذنوب 
رمضان  لها في  ، ولكن  أخبر  كما 

خاص. فضل 

العمرة
في رمضان
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أجر العمرة في رمضان:
قال النبي : “فإنَّ عمرة في رمضان 

ة”.  تقضي حجَّ
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ألداء  السفر  قبل  المعتمر  على 
اشتراط  سريان  من  التأكد  العمرة 
عدمه،  من  العمرة  تصريح  إصدار 
وبإمكانه إصدار التصريح والتأكد 
عبر تطبيقي: )اعتمرنا( و )توكلنا(.

تصريح العمرة
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


إلصدار تصريح العمرة، ما عليك إال 
اتباُع الخطوات التالية:

2
سيتم التحقق من سريان الهوية.

3
التصريح  إصدار  سيتم  ذلك  وبعد 

المتاح. الموعد  حسب 

1
اليوم  واختر  حدد الخدمة المطلوبة، 

والوقت.
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إتمام  من  المعتمر  يتمكن  لكي 
االلتزام  عليه  بسهولة،  المناسك 
بأدائها في موعدها المحدد الذي 
يظهر عند استخراجه لتصريح العمرة.

فيها  يقُل  التي  األوقات  اختيار 
العمرة  إتمام  على  يساعد  الزحام 

وطمأنينة. بخشوع 
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قائمة التأكد

تصريح  باستخراج  قمت 
العمرة.

أخذت قسًطا من الراحة.

تناولت أدويتك المعتادة.

تحمل معك أدوية الطوارئ 
إن كنت محتاًجا إليها.
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تهمك أرقام 

911

937

1966

920002814

األمنية والخدمات  الطارئة  للحاالت 

الطبية  واالستفسارات  لالستشارات 

بالمسجد  الخاصة  لالستفسارات 
الشريف  النبوي  والمسجد  الحرام 

الحج والعمرة اتصال وزارة  مركز 
الرحمن ضيوف  استفسارات  عن  لإلجابة 
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الشريك االستراتيجي

شركاؤنا في النجاح

األدلة  بقية  على  الحصول  بإمكانك 
التوعوية من خالل زيارة موقع وزارة 
الحج والعمرة )من خالل الضغط هنا( 
ستجد في هذه األدلة جميع اإلرشادات 
ر لك أداء المناسك  والتوجيهات التي ُتيسِّ

واطمئنان.  يسر  بكل 

https://guide.haj.gov.sa/ar.html


تقبل الله 
أعمالــكم 
وسعيكم 

للمزيد من المعلومات التوعوية 
تابعونا على حسابنا في تويتر


