


تصاريح دخول املواطنني واملقيمني إلى مكة 
املكرمة خالل موسم احلج

ِرمني من املواطنني واملقيمني إلى مكة  1. توفر تصريح باحلج لدخول امُلْ
املكرمة.

ِرمني إلى مكة املكرمة. 2. توفر تصريح بالعمل لدخول املقيمني غير امُلْ
3. حظر نقل احلجاج غير النظاميني إلى مكة املكرمة ، وتطبيق العقوبات 

املقررة بحقهم.
4. إبراز تصاريح احلج والعمل لرجال األمن على الطرق املؤدية إلى مكة املكرمة، 

وعند مداخلها.
ِرمني من املواطنني واملقيمني الذين لم يحصلوا على تصاريح  5. إعادة امُلْ

باحلج من حيث أتوا.
6. إعادة املقيمني الذين لم يحصلوا على تصاريح بالعمل مبكة املكرمة من 

حيث أتوا.

تقضي أنظمة وتعليمات احلج بالتالي



العقوبات املقررة على ناقلي مخالفي تعليمات احلج

1. السجن )15( يومًا يف املرة األولى، وشهرين يف املرة الثانية، و)6( أشهر يف املرة 
الثالثة ، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج  

2. غرامة مالية )1٠٠٠٠( ريال يف املرة األولى، و )25٠٠٠( رياال يف املرة الثانية، 
و)5٠٠٠٠( ريال يف املرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج 
3. ترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ومينع من دخول اململكة وفقًا 

للمدة املددة نظامًا
4. املطالبة قضائيًا مبصادرة املركبة املستخدمة ، إذا كانت عائدة للناقل أو املتواطئ 

أو املساهم يف املخالفة.
5. التشهير باملخالف



االستعالم عن أحقية احلصول على تصريح باحلج
ميكن للمواطنني واملقيمني االستعالم عن استحقاقهم للحصول على تصريح 

باحلج وطباعة التصاريح التي تصدر بأسمائهم أو الغاءها من خالل حساباتهم 
على منصة أبشر أو مقيم.

كيف حتصل على تصريح باحلج
يتم احلصول على تصاريح احلج بالتعاقد مع الشركات املرخصة بتوفير خدمات 

حجاج الداخل من املواطنني واملقيمني .

كيف حتصل على تصريح للعمل يف مكة املكرمة خالل موسم احلج
1. يحصل املقيمون من العمالة املنزلية بالعاصمة املقدسة على التصاريح 

اإللكترونية للدخول إلى العاصمة املقدسة وطباعتها عبر منصة )أبشر(.
2. يحصل املقيمون على التصاريح اإلليكترونية للعمل مبكة املكرمة والدخول 

اليها ، وطباعتها، عبر منصة » مقيم » اإللكترونية من خالل الرابط:
 ،https://portal.elm.sa 



، ومبساندة من طيران األمن، السيطرة  ُيْحِكْم رجاُل األمن مبراكُز الضبٍط األمنيٍّ
على كافة الطرق واملمرات، الرئيسِة واجلبليِة والزراعيِة والترابيِة، املؤديِة إلى مكة 
املكرمة واملشاعر املقدسة، لتنفيذ األنظمة والتعليمات ، ومنع أي محاوالت لتهريب 
حجاجــًا غيــر نظاميــني ، وضبــط املخالفــني، وتطبيــق العقوبــات املقــررة بحقهــم.

تنفيذ تعليمات تصاريح حجاج الداخل


