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ألداء  الكبير  اإلقبال  يؤدي 
بالمسجد  والصالة  العمرة، 
رمضان  شهر  خالل  الحرام 
في  كبير  ارتفاع  إلى  المبارك 
المركبات  حركة  كثافة 
والمشاة على الطرق المؤدية 
المركزية  المنطقة  إلى 
الحرام،  بالمسجد  المحيطة 
المعتمرين  كثافة  وفي 
الحرام  بالمسجد  والمصلين 
مما   ، الخارجية  وساحاته 
تدابير  تنفيذ  يقتضي 
وإجراءات تنظيمية  استثنائية 
لنقل المعتمرين والمصلين ، 
بالمسجد  حركتهم  وإدارة 
والطرق  وساحاته  الحرام 

المؤدية إليه .

مقدمة

هدفنا
المحافظة على سالمتكم
وتسهيل وتيسير أداؤكم

لمناسك العمرة
بسكينة وطمأنينة
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 كيف تصل إلى
   المسجد الحرام.. 

المؤدية للمسجد  تبلغ كثافة حركة المشاة مستويات عالية جدًا على كافة الطرق 
الحرام، ويستمر ذلك لساعات قبل وأثناء وبعد أداء الصلوات في كافة األوقات..



يتم تخصيص الطرق بالمنطقة 
بالمسجد  المحيطة  المركزية 
لفترات  المشاة  لحركة  الحرام 
قبل  تبدأ  متواصلة  زمنية 
الصلوات ويستمر ذلك  مواعيد 
حركة  كثافة  انخفاض  حتى 
أداء  نهاية  بعد  عليها،  المشاة 
الصلوات، إلى المستويات التي 

تسمح بمرور المركبات.
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وللمحافظة على سالمتكم ، وتسهيل وتيسير وصولكم إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام 

والمصلين  المعتمرين  نقل  تنظيم  ويتم 
إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد 
باستخدام  فيها  السكن  ودور  الحرام، 
الملك  مطار  من  العام  النقل  حافالت 
عبدالعزيز الدولي بجدة، ومن (13) موقفًا 
العاصمة  داخل   (8) منها  للسيارات، 
المقدسة، و(5) على الطرق المؤدية إليها، 
محيط  في  العام  للنقل  محطات   (9) إلى 

المسجد الحرام. 

يقودها  التي  المركبات  وتلزم 
للعمرة  محرمين  سائقون 
المركبات  بمواقف  بالوقوف 
المكرمة،  مكة  مداخل  على 
العام  النقل  وسائل  واستخدام 

إلى وجهتهم.

لمتابعة الحالة المرورية، واتخاذ كافة التدابير الالزمة للمحافظة على سالمة المشاة.

ويتمركز رجال المرور في (34) موقعًا على  الطرق المؤدية للمسجد الحرام، 

استخــدام حافالت النقل 
العـام من مطــار المـلك 
عبدالعزيز الدولي بجدة، 
أو من مواقـف السيارات، 
إلى محطات النقل العام 
بالمنــطقة المـــركزيــة 
المحيـــطة بالمســجــد 

الحرام. 

ويمكنك الوصول للمسجد الحرام بإحدى الخيارات التالية

استخــــدام خدمات النقل 
العام الترددي بين مواقف 
السيــارات داخل العاصمة 
المقــدسة، وبين محطات 
النقـل العــــام بالمنطقة 

المركزية. 

استخــدام سيـارات األجـرة 
العــامة إلى أقــرب موقــع 
للمسجـــد الحـرام، أو إلى 

أماكن اإلقامـة، وذلك وفق 
ما تسـمــح به متطـــلبات 
المحــافظــة على سالمــة 
المشــاة، وتنظيــم حركــة 
المرور التي يحــددها رجال 
المرور في مواقع مهامهم .

السير على األقدامسيارات األجرة العامةالنقل التردديحافالت النقل العام

السير على األقـــدام من 
الدور السكنية بالمنطقة 
المـــركزيــة واألحــيـــاء 

المجاورة لها .

استخدام السيارات الخاصة 
التي يقودها سائقـون غير 
محرمين للعمــرة إليصـال 
الركــاب إلى أقــرب موقـع 
للمسجــد الحـــرام، أو إلى 
أماكن اإلقامة، وذلك وفق 
ما تسمــح به متطلــــبات 
المحـــافظــة على سـالمة 
المشــاة، وتنظيــم حـركة 
المرور التي يحددها رجال 

المرور في مواقع مهامهم. 

السيارات الخاصة

يتم  التي  المركبات  وإلزام 
المصلين  إليصال  استخدامها 
داخل  إلى  والمعتمرين 
العاصمة المقدسة بالتوجه إلى 
أو  العامة  السيارات  مواقف 

الخاصة بالدور السكنية. 

النارية  الدراجات  ومنع 
والهوائية من استخدام الطرق 
والمؤدية  المركزية،  بالمنطقة 
في  استخدامها  وحظر  إليها، 

عمليات نقل الركاب بأجر.

في  المركبات  توقف  ومنع 
سالمة  على  المؤثرة  المواقع 

المشاة.

بكافة  المركبات  وقوف  ومنع 
أنواعها على الطرق.
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مواقف ومحطات النقل العام بمكة المكرمة
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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 الحافالت من اِّـواقف إُّـ محطات النقل العام

https://goo.gl/WtQAEP رابط الخريطة:



تحدد الطاقة االستيعابية أعداد الزوار الذين يمكنهم أداء الصلوات المفروضة بالمسجد 
الحرام وساحاته الخارجية، وتنقص الطاقة االستيعابية عند أداء صالتي التراويح والتهجد 
لتمكين المعتمرين من أداء الطواف والسعي مما يتطلب إخالء المطاف والمسعى من 

المصلين في كافة األدوار. 

ماذا يجب أن تعرف قبل أن تتوجه إلى
 المسجد الحرام
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الحرام  بالمسجد  المصلون  ويتواجد 
وساحاته الخارجية لساعات قبل مواعيد 
عنه  ينتج  مما  المفروضة  الصلوات 
المخصصة  األماكن  كافة  إشغال 
للمصلين منذ أوقات مبكرة خاصة في 
المغرب  وصالة  الجمعة  صالة  أوقات 
األيام  خالل  والقيام  والتراويح  والعشاء 
العشرة األخيرة من شهر رمضان. ويتم 
إلى  والمصلين  المعتمرين  توجيه 
والطواف  للصالة  المتاحة  األماكن 
والسعي في كافة أدوار الحرم وساحاته 
متطلبات  وفق  وذلك  الخارجية 

المحافظة على سالمتهم. 

وتقتضي مصلحة المحافظة على سالمة جموع المعتمرين والمصلين

تخصيص كافة الطرق المؤدية الى المسجد الحرام لحركة المشاة، ومنع حركة المرور 
عليها، قبل مواعيد الصلوات وحتى ما بعد أدائها بساعة او اكثر وفق ما تسمح به مستويات 
كثافة المشاة ، وتمتد هذه المواعيد الى ساعتين خالل صلوات الجمعة، والصلوات باأليام 

العشرة األخيرة من شهر رمضان، وصالة عيد الفطر المبارك.
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إرشادات الحركة بالمسجد الحرام وساحاته
مشايات حركة سير المشاة

الخارجية  الحرم  ساحات  عبر  الزوار  حركة  تنظيم  يتم 
"مشايات"  ممرات  تخصيص  خالل  من  والداخلية 
التعليمات  وتقضي  المشاة،  لحركة  وعرضية  طولية 
صلوات  أداء  أو  االنتظار  أو  للجلوس  افتراشها  بمنع 

التراويح والقيام عليها
الممرات  على  السير  حركة  اتجاهات  تحديد  ويتم 
حركة  اتجاهات  وفق  والعرضية  الطولية  "المشايات" 

المصلين حيث تكون: 

وذلك بما ال يتعارض مع حركتي الطواف والسعي.

باتجاه الحرم قبل الصلوات
وخروجا من الحرم خالل الصلوات وبعد نهايتها

اللوحات المضيئة

وتشير لوحات مضيئة على األبواب الرئيسة للحرم 
تعني  حيث  الحرم،  داخل  االزدحام  حالة  إلى 
أماكن  لوجود  الدخول  إمكانية  الخضراء  اإلضاءة 
منع  على  الحمراء  اإلضاءة  تدل  بينما  متوفرة، 

الدخول مع الباب لوجود ازدحام بالداخل.

االحتياطات الوقائية
على  للمحافظة  الالزمة  الوقائية  االحتياطات  اتخاذ 
وااللتزام  الحركة،  في  الهدوء  بمراعاة  وذلك  السالمة 
باتجاهات حركة السير، ومراعاة كبار السن وغيرهم من 

المصلين والمعتمرين ، واتباع تعليمات رجال األمن.

ولسالمتك ساهم معنا في مراعاة التالي
عدم التعجل

عدم إرباك حركة المشاة بالتجمع في ساحات الحرم الخارجية، أوعند الباعة المتجولين، واالبتعاد عن المواقع المؤثرة عليها.

فور  العام  النقل  محطات  إلى  التوجه  في  التعجل  عدم 
وااللتزام  الهدوء،  على  والمحافظة  الصلوات،  انتهاء 

بتعليمات رجال األمن.
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إرشادات خاصة
بالمصلين

العام  النقل  إلى محطات  السيارات  مواقف  النقل من  عمليات  إيقاف   .1
المحيطة بالحرم.

 
2. تمكين جموع المعتمرين والمصلين، الذين ال يمكنهم الوصول إلى 
الحرم وساحاته الخارجية، من أداء الصلوات المفروضة فقط على الطرق 

والشوارع التي يستخدمونها. 

عليهم  تسهيًال  للمعتمرين  المطاف  صحن  تخصيص  يتم 
صالة  بعد  من  وذلك  وسهولة  يسر  بكل  نسكهم  ألداء 
هذه  وتمتد  التراويح،  صالة  من  االنتهاء  وحتى  المغرب 

الفترة في العشر األواخر إلى ما بعد صالة التهجد .

1- في أبواب المسجد الحرام .
2- على الساللم الكهربائية ومداخلها ومخارجها .
3- على الممرات "المشايات" الطولية والعرضية 

      بالمسجد الحرام وساحاته الخارجية. 
4- على الطرق والشوارع المؤدية إلى الحرم

      ومداخل ومخارج أنفاق السيارات .
5- أمام دورات المياه .

توفر ساحات التوسعة الشمالية للمسجد الحرام مساحات 
والتهجد،  والتراويح،  المفروضة،  الصلوات  ألداء  كافية 
أوقات  خالل  إليها  المصلين  توجه  المستحسن  ومن 

الذروة.

تقتضي متطلبات المحافظة على سالمة المعتمرين والمصلين 
منع أداء صلوات التراويح والتهجد :

ولراحتك

 يتم عند امتالء الحرم وساحاته الخارجية بالمصلين والمعتمرين التالي:

يؤدي افتراش صحن الطواف إلى اعتراض حركة المعتمرين

اعتراض حركة السير على الممرات ”المشايات“

تخصيص صحن المطاف للمعتمرين
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إرشادات خاصة بالطواف
يتم الوصول إلى صحن المطاف من خالل الممرات المؤدية إلى

باب إسماعيل باب العمرة باب الملك فهد باب الملك عبدالعزيز

ولسالمتك
عدم التعجل

عدم التعجل بالتوجه إلى الحرم خالل أوقات خروج المصلين من 
األبواب  تخصيص  يتم  حيث  الصلوات،  أداء  نهاية  بعد  الحرم 
والممرات "المشايات" والطرق والشوارع المحيط بالحرم لحركة 
الحرم من دخوله حتى  إلى  المتجهين  ومنع  الحرم،  الخروج من 

يتم استكمال خروج المصلين.

عند تقبيل الحجر األسود
    التزم الهدوء.

    اتبع التنظيم الخاص بانتظار األدوار.
    ال تتجاوز اآلخرين.

تخصيص مطاف للعربات
الذين  للمعتمرين  األول  الدور  ميزان  في  مطاف  تخصيص  وتم 

تتطلب حالتهم استخدام العربات ألداء الطواف
وتقتضي متطلبات السالمة :

    التزام كل من يحتاج الستخدام العربات بأداء الطواف فيه.

    منع األطفال من اللعب  بالممرات المخصصة للعربات
    لعدم تعريض سالمتهم لمخاطر االصطدام بالعربات.
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نقل األمتعة واألغراض الشخصية إلى المسجد الحرام وساحاته، أو تعليقها على شبابيك المسجد الحرام
من الداخل والخارج، أو تركها بساحات المسجد الحرام، ويمكن إيداعها في صناديق األمانات المخصصة

 لذلك في ساحات الحرم.

إرشادات عامة

المحظورات

 يتعرض بعض األطفال الذين يتم  اصطحابهم
 إلى المسجد الحرام  إلى فقد ذويهم مما يتطلب 

متابعتهم والعناية بهم .

تقضي التعليمات باالبتعاد 
عن مناطق الصيانة أو العمل

 داخل وخارج المسجد الحرام .

تمنع التعليمات التدخين ، أو التسول،
أو التصوير ، أو البيع بالمسجد الحرام وساحاته.

تمنع التعليمات العبث بالساللم
 الكهربائية والعادية أو العربات 

داخل المسجد الحرام.

تمنع التعليمات العبث بأي
 من أدوات مكافحة الحريق
 مثل الطفايات أو صناديق

 خراطيم مياه مكافحة الحريق أو
أجهزة اإلنذار ضد الحريق. 

حمل أو إدخال األسلحة 
واألدوات الحادة بجميع 

أنواعها بالمسجد الحرام 
وساحاته.

القيام بأي فعل يؤثر على طمأنينة 
المعتمرين والمصلين، أو على 

سالمتهم، أو على متطلبات تسهيل 
وتيسير أداء الطواف والسعي والصالة.

دخول الدراجات النارية 
والهوائية لساحات المسجد 

الحرام.

تمنع التعليمات استخدام المقابس الكهربائية 
(األفياش) المخصصة ألعمال الصيانة بالحرم 
وساحاته، لألغراض الشخصية تفاديًا لحدوث 
التماس كهربائي –ال سمح اهللا - يؤثر على 
تشغيل اللوحات  الكهربائية في المسجد 

الحرام.


