


نقل احلجاج إلى مكة املكرمة واملشاعر

1. يتم منع جميع أنواع املركبات من نقل حجاج الداخل الذين لم يحصلوا على 
تصاريح باحلج ، وحجز املركبات املخالفة واملطالبة قضائيًا مبصادرتها ، وإعادة 

ركابها من حيث أتوا ، وتطبيق عقوبات احلبس والغرامات املالية املقررة بحق 
سائقيها وكل من تثبت عالقته مبخالفة إستخدامها ، والتشهير بهم .

2. يتم منع جميع أنواع املركبات التي حتمل لوحات سعودية والتي تقل سعتها عن 
)25( راكبًا ويقودها من يرتدي اإلحرام من نقل احلجاج والدخول إلى مكة املكرمة 

، وحجزها باملواقف املعدة لها مبداخل مكة املكرمة ونقل ركابها من احلجاج إلى 
وجهتهم بوسائل النقل العام ،  ويستثنى من ذلك كافة املركبات املرخصة لنقل 

الركاب بأجر .

3. يتم منع جميع أنواع املركبات من الدخول إلى املشاعر املقدسة وذلك من صباح 
اليوم اخلامس وحتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي احلجة ، ويستثنى 

من ذلك مركبات نقل احلجاج املرخصة وسيارات املشرفني واملوظفني واخلدمات 
املصرح لها بالدخول



املركبات املسجلة خارج اململكة

1. يتم منع املركبات الصغيرة التي حتمل لوحات غير سعودية والتي تقل سعتها 
عن )25( راكبًا من الدخول إلى مكة املكرمة ، وحجزها باملواقف املعدة لها مبداخل 

مكة املكرمة ونقل ركابها من احلجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام.

2. يتم إخضاع املركبات التي تنقل حجاج البر القادمون من خارج اململكة والتي 
تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها عن )25( راكبًا لتنظيم حجز سيارات حجاج البر 

وترتيب حتركاتها وحتديد الطرق احملددة لسيرها.



الدراجات النارية 
1. يتم منع كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية من الدخول إلى املشاعر املقدسة 
ويستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة جلهات رسمية واملصرح لها من اجلهة 

املختصة باألمن العام 
2. يتم منع دخول كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية للساحات احمليطة 

باملسجد احلرام

سالمة الركاب 
متنع التعليمات ركوب احلجاج يف غير املواقع املخصصة لهم باملركبات 

نقل املواشي 
يتم منع جميع أنواع الشاحنات من نقل املواشي  إلى مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، 
ويستثنى من ذلك الشاحنات املعتمدة من البنك االسالمي للتنمية وحتمل شهادة 
فحص بيطري تثبت خضوع املاشية املنقولة فيها للفحص يف املراكز  التابعة لوزارة 

البيئة واملياه والزراعة مبداخل مكة املكرمة .



يباشــر رجــال املــرور مهامهــم يف كافــة املداخــل املؤديــة إلــى مكــة املكرمــة واملشــاعر 
بضبــط  والتعليمــات  األنظمــة  وتنفيــذ  املــرور  حركــة  وتنظيــم  إلدارة  املقدســة 
املركبــات املخالفــة واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة بشــأنها وســائقيها وكل مــن تثبــت 

مســؤوليته عــن مخالفــة اســتخدامها .

تنفيذ األنظمة والتعليمات


