
مسار اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها المملكة

تعليق الدخول للمملكة 
ألغراض العمرة وزيارة 

المسجد النبوي 

تعليق كافة األنشطة 
والمسابقات الرياضية

إغالق جميع األسواق 
والمجمعات التجارية

تعليق الدراسة 
حتى إشعار آخر

 تعليق جميع المناسبات 
وقاعات األفراح

إغالق محالت الحالقة 
الرجالية والصوالين النسائية

تعليق دخول 
الخليجيين إلى مكة 

والمدينة

تعليق الرحالت الجوية 
الدولية من وإلى المملكة

تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية باستثناء 
القطاعات األمنية والصحية لمدة 16 يوما

تعليق سفر المواطنين 
والمقيمين إلى الدول 

الموبوءة

تعليق جميع 
دور السينما

تعليق حضور العاملين 
بالمكاتب للقطاع الخاص 

لمدة 15 يوما

تعليق حضور 
المصلين بالمسجد 

النبوي

تعليق التواجد والصالة 
في ساحات الحرمين

منع التجول من 
الساعة 7 مساء حتى 

6 صباحًا

إغالق المطاعم في 
فترة منع التجول

إغالق سطح وقبو 
المسجد الحرام

منع التنقل بين 
المناطق اإلدارية 

الـ 13

تقديم وقت فترة منع 
التجول في الرياض ومكة 
والمدينة الى الثالثة عصرًا

 تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل 
في القطاع الحكومي والخاص 
واستمرار تعليق »الرحالت«. 

إغالق بعض أحياء المدينة المنورة 
ومنع التجول فيها لمدة 24 ساعة

تقديم ساعات منع التجول في 
بقية المناطق والمدن إلى الثالثة 

عصرًا.

تعديل األوقات التي يسمح خاللها 
بالتجول في شهر رمضان داخل 
المدن غير الخاضعة للمنع الكلي.

رفع منع التجول جزئيًا في جميع المناطق ابتداء من 
اليوم وحتى 20 رمضان، واإلبقاء على منع التجول 

 »الكلي« في مكة المكرمة واألحياء المعزولة سابقًا.

السماح بالتجول من 9 صباحا إلى 5 مساء حتى 20 
رمضان، وفتح المراكز التجارية »الموالت« ومحال تجارة 

الجملة والتجزئة خالل الفترة من 6 إلى 20 رمضان.

تمديد العمل بمنع التجول بالمملكة 
حتى إشعار آخر 

منع التجول »كليًا« في أحياء )الشريبات، بني ظفر، 
قربان، الجمعة، جزء من اإلسكان، بني خدرة( بالمدينة 

المنورة، حتى إشعار آخر.

إقرار منع التجول لبعض أحياء 
مكة المكرمة لمدة 24 ساعة

منع التجول في مدينتي مكة المكرمة 
والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة

تقديم وقت بدء منع التجول في 
مدينة الدمام ومحافظتي الطائف 

والقطيف إلى الثالثة عصرًا

عزل حي األثير بمدينة الدمام ومنع 
الدخول والخروج منه ومنع التجول 

فيه على مدار 24 ساعة

منع دخول من يقل 
عمره عن 15 عامًا 

جميع المتاجر للتسوق

منع التجول على مدار 24 ساعة في 
محافظتي صامطة والداير، والدخول 

إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر.

منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي 
)الفيصلية، والفاضلية( بمحافظة األحساء 

على مدار )24( ساعة حتى إشعار آخر.

منع التجول في عدد من أحياء جدة، مع 
منع الدخول إليها أو الخروج منها على 

مدار 24 ساعة.

منع التجول على مدار )24( ساعة يوميًا في كل من 
)الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف(، وكذلك في 

أرجاء محافظات )جدة، الطائف، القطيف، الخبر(

تقديم فترة منع التجول 
في محافظة جدة إلى 

3 عصرًا

تعليق جميع رحالت الطيران 
الداخلي والحافالت وسيارات 

األجرة والقطارات

تعليق الدخول والخروج من 
وإلى محافظة القطيف

 تعليق السفر وإغالق 
جميع المنافذ البرية

إيقاف صالة الجمعة والجماعة 
لجميع الفروض في المساجد

20
مارس

19
مارس

19
مارس

23
مارس

18
مارس

15
مارس

16
مارس

16
مارس

17
مارس

14
مارس

14
مارس

12
مارس

13
مارس

11
مارس

27
فبراير 

8
مارس

28
فبراير 

9
مارس

8
مارس

24
مارس

25
مارس

24
مارس

28
مارس

25
مارس

2
أبريل

29
مارس

30
مارس

28
مارس

3
أبريل

15
أبريل

15
أبريل

17
أبريل

18
أبريل

3
أبريل

6
أبريل

7
أبريل

21
أبريل

26
أبريل

26
أبريل

12
أبريل

10
أبريل

المملكة توقع عقًدا مع الصين بقيمة 
995 مليون ريال إلجراء 9 ماليين 

فحص لفيروس كورونا

السماح بالدخول إلى 
محافظة القطيف 

والخروج منها 

رفع اإلجراءات االحترازية 
اإلضافية التي سبق اإلعالن 
 عنها بحي األثير في الدمام

تطبيق إجراءات احترازية إضافية بعزل 
المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام 

ومنع الدخول إليها أو الخروج
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رفع اإلجراءات االحترازية 
اإلضافية بحيي الفيصلية 
و الفاضلية في األحساء

اعتماد الئحة الحد من التجّمعات التي تسهم 
في تفشي ونقل فيروس كورونا وتصنيف 

المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.

رفع اإلجراءات االحترازية عن أحياء )الشريبات، 
بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من اإلسكان، 

بني خدرة( بالمدينة المنورة

رفع اإلجراءات االحترازية 
اإلضافية عن محافظة 

)صامطة(

منع التجول على مدار )24( ساعة في 
محافظة )بيش( بمنطقة جازان ومنع 

الدخول إليها أو الخروج منها

إعالن 3 مراحل تدريجية للعودة للحياة الطبيعية 
-ما قبل فترة إجراءات منع التجول- في جميع مدن 

المملكة ماعدا مكة المكرمة  واألحياء المعزولة

استمرار اإلجراءات االحترازية حتى نهاية 
رمضان، ومنع التجول الكامل خالل 

الفترة من 30  رمضان وحتى 4  شوال.

بداية المرحلة األولى بفتح بعض األنشطة 
االقتصادية والتجارية والسماح بالتنقل بين 

المناطق والتجول داخلها من 6 صباًحا حتى 3 عصرًا

تعديل الئحة الحد من التجمعات وتحديث جدول 
التصنيف ليشمل عددًا آخر من المخالفات لإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها.

بداية المرحلة الثانية بالسماح بإقامة صالة 
الجمعة والجماعة في جميع مساجد المملكة 
 ماعدا مساجد مدينة مكة واألحياء المعزولة 

بدء عودة الموظفين لمقرات أعمالهم وبدء 
تشغيل الرحالت الجوية الداخلية ووسائل 

 المواصالت المختلفة 

فتح الطلبات الداخلية في 
المطاعم والمقاهي 

السماح بالتجول في مكة 
المكرمة من الـ6 صباحًا 

حتى الـ3 عصرًا

استمرار تعليق العمرة 
والزيارة وتعليق الرحالت 

الدولية

إعادة تشديد االحترازات الصحية في مدينة 
 جدة لمدة 15 يوًما بدًءا من 14 شوال 

رفع منع التجول بشكل كامل في جميع 
مناطق المملكة واستئناف األنشطة 

االقتصادية بدءا من21 يونيو

المملكة تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد 
محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف 

الجنسيات من المتواجدين داخل البالد.
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لالطالع على اإلصدارات اليومية للتقرير اإلعالمي اليومي لمستجدات )كوفيد-19( اضغط هنا 
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