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الكبيـــــــــــــــر  اإلقبــــــال  يؤدي 
والصـــــــالة  العمـــــــــرة،  ألداء 
باملسجـــــــد احلـــــــرام خـــــالل 
إلى  املبارك  رمضان  شهر 
ارتفاع كبير يف كثافة الزوار 
وساحاته  احلرام  باملسجد 
والطــــــرق املؤدية اليــــه  مما 
يقتضـــــــــــي تنفــــــــــيذ تدابير 
وإجـــــــــــــــــــــراءات مـــــــــــــــــــــرورية 
املعتمرين  نقـــل  لتنظيم 
واملصلــــــــــــــني الى املسجـــــــــــد 
وإدارة حــــــــركتهم  احلــــــــــرام 
باملســــــجــــــــــــــــــد احلــــــــــــــــــــــــرام 
وساحاته والطــــــــرق املؤدية 

إليه.

مقدمة

هدفنا
احملافظة على سالمتكم
وتسهيل وتيسير أداؤكــــم
ملناســــــــــــــــك العمــــــــــــــــــــــــــرة

بسكينة وطمأنينة



 كيف تصل إلى
   املسجد احلرام.. 

تبلغ كثافة حركة املشاة مستويات عالية جدًا على كافة الطرق املؤدية للمسجد احلرام، 
ويستمر ذلك لساعات قبل وأثناء وبعد أداء الصلوات يف كافة األوقات..



  األولوية للمشـــــاة
فيها،  املرور  من  أنواعها  بكافة  املركبات  حركة  ومنع  املشاة  حلركة  املركزية   باملنطقة  الطرق  تخصيص  يتم 

ويستمر ذلك لساعات قبل وأثناء وبعد أداء الصلوات يف كافة األوقات.

  تنظيم نقل املعتمرين واملصلني
يتم تنظيم نقل املعتمرين واملصلني إلى املنطقة املركزية احمليطة باملسجد احلرام، ودور السكن فيها باستخدام 
(8) داخل  (13) موقفًا للسيارات، منها  الدولي بجدة، ومن  العزيز  امللك عبد  العام من مطار  النقل  حافالت 
العاصمة املقدسة، و (5) على الطرق املؤدية إليها، إلى (9) محطات للنقل العام يف محيط املسجد احلرام.       

 استخدام وسائل النقل العام
ُتْلَزم املركبات التي يقودها اشخاص محرمني بالوقوف مبواقف املركبات على مداخل مكة املكرمة، واستخدام 

وسائل النقل العام إلى وجهتهم.

وللمحافظة على سالمتكم ،
 وتسهيل وتيسير وصولكم إلى املنطقة املركزية احمليطة باملسجد احلرام

منع الدراجات النارية والهوائية
وحظر  إليها،  واملؤدية  املركزية،  باملنطقة  الطرق  استخدام  من  والهوائية  النارية  الدراجات  منع  يتم 

استخدامها يف عمليات نقل الركاب بأجر.

سحب املركبات املخالفة
أو  مالكيها  بحق  مرورية  مخالفة  وُتَسجل   ، املشاة  سالمة  على  املؤثرة  باملواقع  املتوقفة  املركبات  تسحب 

املفوضني بسياقتها 



كيف تصل إلى املسجد احلرام :

املـلك  مطــار  من  العـام  النقل  حافالت  استخــدام 
عبدالعزيز الدولي بجدة، أو من مواقـف السيارات، إلى 
املـــركـــــــــــــــــــــــزيــة  باملنــطـــــــــــــقة  العام  النقل  محطات 

احمليـــــــــــــــــطة باملســجـــــــــــــــــد احلرام. 

حافالت
النقـــــل
العــــــام

مواقف  بني  الترددي  العام  النقل  خدمات  استخــــدام 
محطات  وبني  املقــدسة،  العاصمة  داخل  السيــارات 

النقـــــــل العــــــــــــام باملنطـــــقة املركزية.

استخــدام سيـارات األجـرة العــامة إلى أقــرب موقــع للمسجـــد 
به  تسـمـــــــــح  ما  وفق  وذلك  اإلقامـة،  أماكن  إلى  أو  احلـرام، 
متطـــلبات احملــافظــة على سالمــة املشــاة التي يحــددها رجال 

املرور يف مواقع مهامهم.

النقــــــل
الترددي

سيارات
األجـرة
العــامة

السير على
األقــــــدام

السير على األقـــدام من الدور السكنية باملنطقة املـــركزيــة 
واألحــيـــاء املجاورة لها .

غير  سائقـون  يقودها  التي  اخلاصة  السيارات  استخدام 
موقـع  أقــرب  إلى  الركــاب  إليصـال  للعمــرة  محرمني 
ما  وفق  وذلك  اإلقامة،  أماكن  إلى  أو  احلـــرام،  للمسجــد 
التي  املشــاة  سـالمة  على  احملـــافظــة  متطلــــبات  به  تسمــح 

يحددها رجال املرور يف مواقع مهامهم. 

السيارات
اخلاصــة

P



مواقف ومحطات النقل العام مبكة املكرمة

P

P
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P

P
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موقف السيارات
       بالشهداء

موقف السيارات
بالزاهر

 موقف طريق
ادينة انورة

محطة باب علي
   للنقل العام

محطة أجياد - اِّـصاَّـ
     للنقل العام

 محطة جبل الكعبة
        الشرقية للنقل العام

    محطة جبل الكعبة الغربية
   للنقل العام

موقف السيارات
بالجمرات

 موقف طريق
    الطائف - السيل

P

P

PP

P

P

 موقف طريق
جدة - مكة - السريع

موقف السيارات
  بالرصيفة

 موقف طريق
بكدي

 موقف طريق
    الليث - الساحل

موقف السيارات
موقف طريق    بدقم الوبر

     الطائف - الهدا

موقف السيارات
بربوة منى

مواقف طريق األمير
 متعب بن عبدالعزيز 

محطة باب اِّـلك
   للنقل العام

  محطة أجياد - السد
   للنقل العام

محطة ساحة جرول
   للنقل العام

P

محطة ريع بخش
   للنقل الخاص

محطة شعب عامر
     للنقل الخاص

Pمواقف السيارات

محطات النقل العام

مسار احلافالت من املواقف إلى محطات النقل العام

https://tinyurl.com/y5sbqr97 رابط الخريطة:



ماذا يجب أن تعرف قبل أن تتوجه إلى
 املسجد احلرام

يتواجد املصــــــــــــــــلون باملسجد 
اخلارجية  وساحاته  احلرام 
مواعيــــــــــــــد  قبــــــــــــل  لســــــــاعات 
الصلوات املفروضة مما ينتج 
عنـــــه إمتـــــــــــــــــالء العــــــــديد من 
للصالة  املخصصة  املساحات 
يف  خاصة  مبكرة،  أوقات  يف 
وصالة  اجلمعة  صالة  أوقات 
املغـــــــــــرب والعشـــــاء والتراويح 
والتهجد خالل األيام العشرة 

األخيرة من شهر رمضان.



اللوحات املضيئة
تشير اللوحات املضيئة على األبواب الرئيسة للحرم إلى 
وإمكانية  احلرم  داخل  اليها  تؤدي  التي  املواقع  وضع 
توفر أماكن للصالة فيها، حيث تعني اإلضاءة اخلضراء 
تدل  بينما  متوفرة،  أماكن  لوجود  الدخول  إمكانية 
اإلضاءة احلمراء على منع الدخول مع الباب إلشغال 

كافة املواقع التي تؤدي اليها

إلى  السيارات  مواقف  من  النقل  عمليات  إيقاف   .1
محطات النقل العام احمليطة باحلرم.

 
2. متكني جموع املعتمرين واملصلني، الذين ال ميكنهم 
أداء  من  اخلارجية،  وساحاته  احلرم  إلى  الوصول 
التي  والشوارع  الطرق  على  فقط  املفروضة  الصلوات 

يستخدمونها. 

صالة  بعد  من  املطاف،  صحن  تخصيص  يتم 
التراويح  صالة  من  اإلنتهاء  وحتى  املغرب 
األواخر  العشر  يف  الفترة  هذه  ومتتد  للطواف 
إلى مابعد صالة التهجد، وذلك محافظًة على 
يسر  بكل  نسكهم  وأداء  املعتمرين  سالمة 

وسهولة .

توفر ساحات التوسعة الشمالية للمسجد احلرام 
املفروضة،  الصلوات  ألداء  كافية  مساحات 
توجه  املستحسن  ومن  والتهجد،  والتراويح، 

املصلني إليها خالل أوقات الذروة
ويساهم رجال األمن يف توجيه املعتمرين 
التي تتوفر فيها مساحات  إلى األماكن  واملصلني 
أدوار  كافة  يف  والسعي  والطواف  للصالة  مناسبة 

احلرم وساحاته اخلارجية . 

ولراحتك

: احتياطات وقائية

يؤدي افتراش صحن الطواف إلى اعتراض حركة املعتمرين

”اعتراض حركة السير على املمرات ”املشايات

تخصيص صحن املطاف للطواف

 يتم عند امتالء احلرم وساحاته اخلارجية باملصلني
:واملعتمرين التالي



إرشـادات احلـركة باملسـجد احلــرام وساحــــاته

لسالمتك ساهم معنا يف مراعاة التالي:

 احلذر من السير عكس
اإلجتاه احملدد حلركة املشاة

 االلتزام باجتاهات حركة السير
 التي يحددها رجال األمن

 اإللتزام بإجتاه حركة السير عبر
 أبواب املسجد احلرام وفق ماحتدده

 اللوحات املضيئة عليها
 بالتجمع يف ممرات احلركة باملسجد احلرام وساحاته

.والطرق املؤدية إليه، أو افتراشها

عدم إرباك  حركة املشاة



إرشادات خاصة بالطواف
يتم الوصول إلى صحن املطاف من خالل املمرات املؤدية إلى

باب إسماعيل باب العمرة باب امللك فهد باب امللك عبدالعزيز

ولسالمتك
عدم التعجل

الهدوء والسكينة يف احلركة
عدم التسرع باملغادرة فور إنتهاء أداء الصلوات 

عدم التعجل يف التوجه إلى محطات النقل العام فور 
انتهاء الصلوات

عدم التوجه الى املسجد احلرام فور إنتهاء أداء الصلوات

عند تقبيل احلجر األسود
    التزم الهدوء.

    اتبع التنظيم اخلاص بانتظار األدوار.
    ال تتجاوز اآلخرين.

ذوي اإلحتياجات اخلاصة
مت تخصيص مطاف يف ميزان الدور األول للمعتمرين الذين 

تتطلب حالتهم استخدام العربات ألداء الطواف
 وتقتضي متطلبات السالمة:

    التزام كل من يحتاج الستخدام العربات بأداء الطواف فيه.
    منع األطفال من اللعب  باملمرات املخصصة للعربات
    لعدم تعريض سالمتهم ملخاطر االصطدام بالعربات.



نقل األمتعة واألغراض الشخصية إلى املسجد احلرام وساحاته، أو تعليقها على شبابيك املسجد احلرام
من الداخل واخلارج، أو تركها بساحات املسجد احلرام، وميكن إيداعها يف صناديق األمانات املخصصة

 لذلك يف ساحات احلرم.

إرشادات عامة

احملظورات

 يتعرض بعض األطفال الذين يتم  اصطحابهم
 إلى املسجد احلرام  إلى فقد ذويهم مما يتطلب 

متابعتهم والعناية بهم .

تقضي التعليمـــــات باالبتعاد 
عن مناطق الصــيانة أو العمل

 داخل وخارج املسجد احلرام .

متنـــع التعليـــــــمات التدخــــني ، أو التســـــــول، 
أو التصوير ، أو البيع باملسجد احلرام وساحاته.

متنع التعليمات العبث بالساللم
 الكهربائية والعادية أو العربات 

داخل املسجد احلرام.

متنع التعليمات العبث بأي
 من أدوات مكافحة احلريق
 مثل الطفايات أو صناديق

 خراطيم مياه مكافحة احلريق
أو أجهزة اإلنذار ضد احلريق. 

حمل أو إدخال األسلحة واألدوات 
احلادة بجميع أنواعها باملسجد 

احلرام وساحاته.

القيام بأي فعل يؤثر على طمأنينة املعتمرين واملصلني، أو على سالمتهم، أو 
على متطلبات تسهيل  وتيسير أداء الطواف والسعي والصالة.

دخول الدراجات النارية والهوائية 
لساحات املسجد احلرام والطرق املؤدية 

إليها باملنطقة املركزية.

جمع التبرعات ألي غرض 

املقابس  استخدام  التعليمات  متنع 
ألعمال  املخصصة  (األفياش)  الكهربائية 
لألغراض  وساحاته،  باحلرم  الصيانة 
كهربائي  التماس  حلدوث  تفاديًا  الشخصية 
اللوحات   تشغيل  على  يؤثر   - اهللا  سمح  –ال 

الكهربائية يف املسجد احلرام.


