
 

 

 

 

 

 

 

 

الالئحة التنظيمية ملنع غير السعوديين من 

التعامل في مجال إسكان الحجاج واملعتمرين 

 والزوار
  



 

 

 

 

 إن مجلس الوزراء

هـ، املشتملة على خطاب معالي وزير 17/8/1436 وتاريخ 39546بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 

هـ، املتضمن طلب معاليه تعديل املواد النظامية املتعلقة بالعقوبات الواردة في الالئحة 2/2/1435وتاريخ  690369الحج رقم 

 التنظيمية ملنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج واملعتمرين والزوار.

لالئحة التنظيمية ملنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج واملعتمرين والزوار، الصادرة وبعد االطالع على ا

 هـ، وتعديالتها.22/12/1426( وتاريخ 303بقرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ، املعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.2/6/1435( وتاريخ 341وبعد االطالع على املحضر رقم )

 هـ.16/7/1436( وتاريخ 70/26ظر في قرار مجلس الشورى رقم )وبعد الن

 هـ.28/8/1436( وتاريخ 1415وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم )

 يقرر 

ن املوافقة على إضافة فقرة جديدة إلى املادة )العاشرة( من الالئحة التنظيمية ملنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكا

يجوز  -هـ، بالنص اآلتي: "هـ22/12/1426( وتاريخ 303الحجاج واملعتمرين والزوار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن 

، وذلك بحسب نوع املخالفة لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نش
ً
ره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معا

، أو بتأييده من 
ً
املرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمض ي املدة املقررة نظاما

 املحكمة املختصة.
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 صاحب السمو امللكي ولي العهد سيدي

 نائب رئيس مجلس الوزراء 

 ورئيس لجنة الحج العليا )حفظه هللا(

 نسخة ملجلس الشورى

 نسخة لوزارة العدل

 نسخة لوزارة املالية

 نسخة لوزارة الحج

 لوزارة التجارة والصناعة نسخة

 نسخة لوزارة الشئون البلدية والقروية

 نسخة لوزارة الخدمة املدنية

 واإلعالمنسخة لوزارة الثقافة 

 نسخة لديوان املظالم

 نسخة لديوان املراقبة العامة

 نسخة لألمانة العامة ملجلس الوزراء

 نسخة للرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي 

 نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

هـ القاض ي باملوافقة على إضافة فقرة جديدة 16/11/1436( بتاريخ 496رقم )أبعث لسموكم صورة من قرار مجلس الوزراء 

إلى املادة )العاشرة( من الالئحة التنظيمية ملنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج واملعتمرين والزوار، 

 لقرار.هـ، بالنص الوارد في ا23/12/1426( بتاريخ 303الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

وحيث تمت املوافقة الكريمة على القرار.. أرجو تفضل سموكم باألمر بإكمال الالزم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي 

 وتقديري.

 رئيس الديوان امللكي املكلف

 
 خالد بن عبد الرحمن العيس ى
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 لوزراءإن مجلس ا

هـ، املشتملة على برقية صاحب السمو 10/6/1435وتاريخ  22126بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 

هـ، املرافق لها محضر اللجنة املشكلة لدراسة 12/4/1435وتاريخ  44112امللكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم 

 ارتفاع األسعار في فنادق العاصمة املقدسة واملدينة املنورة. شكوى املعتمرين والزوار من

وبعد االطالع على الالئحة التنظيمية ملنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج واملعتمرين والزوار، الصادرة 

 هـ.23/12/1426( وتاريخ 303بقرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ، املعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.17/8/1435وتاريخ  (526وبعد االطالع على املحضر رقم )

 هـ.26/8/1435( وتاريخ 830وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم )

 يقرر 

( من املادة )الرابعة( من الالئحة التنظيمية ملنع غير السعوديين من التعامل 
ً
في إدخال عدد من التعديالت على البند )أوال

 مجال إسكان الحجاج واملعتمرين والزوار، وذلك على النحو اآلتي:

".1تعديل الفقرة ) -1
ً
 (، لتصبح بالنص اآلتي "ممثل من وزارة الحج، رئيسا

 (، بالنصين اآلتيين:7( والرقم )6إضافة فقرتين تحمالن الرقم ) -2

"6- ."
ً
 ممثل من الهيئة العامة للسياحة واآلثار، عضوا

". ممثل من -7"
ً
 أي جهة أخرى يرى سمو رئيس لجنة الحج العليا إضافتها إلى هذه اللجنة، عضوا

إضافة عبارة "على أال يقل مستوى التمثيل لجميع الجهات املشاركة في هذه اللجنة عن املرتبة )العاشرة( أو ما يعادلها"  -3

 إلى نهاية البند.

 نائب رئيس مجلس الوزراء
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 لوزراءإن مجلس ا

هـ، املشتملة على برقية 4/7/1426ب وتاريخ /25975بعد االطالع على املعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 

هـ، في شأن منع غير 4/4/1422-3وتاريخ  29/26891صاحب السمو امللكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم 

 ن الحجاج واملعتمرين والزوار.السعوديين من التعامل في مجال إسكا

 هـ.11/7/1410( وتاريخ 568/8وبعد االطالع على ضوابط إسكان الحجاج، املوافق عليها باألمر السامي رقم )

 هـ املعدين في هيئة الخبراء.13/9/1426( وتاريخ 336هـ، ورقم )11/9/1422( وتاريخ 386وبعد االطالع على املحضرين رقم )

 هـ.11/6/1426( وتاريخ 29/27مجلس الشورى رقم )وبعد النظر في قرار 

 هـ.19/10/1426( وتاريخ 556وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة للمجلس الوزراء رقم )

 يقرر 

املوافقة على الالئحة التنظيمية ملنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج واملعتمرين والزوار، وذلك 

 بالصيغة املرافقة.

 

  

4 



 

 

 

 تنظيمية ملنع غير السعوديينالالئحة ال

 من التعامل في مجال إسكان الحجاج واملعتمرين والزوار

 املادة األولى:

ال يجوز لبعثات الحج أو الوكاالت أو الشركات السياحية أو ما في حكمها التعامل مع غير السعوديين فيما يتعلق بإسكان 

ع املالك أو املستثمرين أو املؤجرين أو ممثليهم من السعوديين الحجاج أو املعتمرين أو الزوار. ويجب أن يكون التعاقد م

 مباشرة.

 املادة الثانية:

مع عدم اإلخالل بما تقض ي به ضوابط إسكان الحجاج، ال يجوز لغير السعوديين استئجار أي مبنى لغرض استغالله إلسكان 

 الحجاج أو املعتمرين أو الزوار سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.

 ملادة الثالثة:ا

القادم بقصد –إذا رغب غير السعودي املقيم في اململكة في إسكان أحد أقاربه أو معارفه في مكة املكرمة أو املدينة املنورة 

 فعليه إبالغ املؤسسة التي يتبعها الحاج أو املعتمر للحصول على موافقة من وزارة الحج. -تأدية الحج أو العمرة أو الزيارة

 بعة:املادة الرا

 
ً
ِّن لجنتان دائمتان في مكة املكرمة واملدينة املنورة ترتبط كل لجنة بأمير -أوال

 املنطقة، وذلك على النحو اآلتي: تكو 

  مندوب من وزارة الحج ال تقل مرتبته عن املرتبة الثامنة -1
ً
 رئيسا

     مستشار من وزارة التجارة والصناعة -2
ً
 عضوا

      ضابط من األمن العام -3
ً
 عضوا

      ضابط من املباحث العامة -4
ً
 عضوا

     ضابط من املديرية العامة للجوازات -5
ً
 عضوا

: يكون مقر اللجنتين فرعي وزارة الحج في مكة املكرمة واملدينة املنورة، ويصدر قرار من وزير الحج بتسمية رئيس كل لجنة 
ً
ثانيا

 وبقية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم.

 ة:املادة الخامس

 تختص اللجنتان املكونتان بموجب املادة الرابعة من هذه الالئحة بما يأتي:

جمع األدلة واالستدالالت والقرائن وعناصر اإلثبات الخاصة باملخالفة وضبط املخالفين وإحالتهم إلى هيئة التحقيق  (أ

  واالدعاء العام.
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 متابعة تنفيذها.اإلشراف على أعمال الفرق امليدانية ووضع الخطط والبرامج الالزمة و   ب(

االطالع على حسابات املشتبه فيهم لدى البنوك بعد التنسيق بين إمارة منطقة مكة املكرمة وإمارة منطقة املدينة املنورة   ج(

 وموافقة وزارة املالية.

 منع األعمال املخالفة ألحكام هذه الالئحة بالتنسيق مع لجنة الكشف على مساكن الحجاج. د(

املخالفة ألحكام الالئحة بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة ومؤسسات العمرة ومؤسسة األدالء بالنسبة كشف الحاالت  هـ(

 إلى املدينة املنورة ومؤسسات حجاج الداخل.

 اإلشراف على تعقب املخالفين ألحكام هذه الالئحة من خالل الفرق امليدانية بالتنسيق مع عمد األحياء. و(

 التوعية بهذه الالئحة. ز(

 املادة السادسة:

تنعقد كل لجنة بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين،  أ(

 وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

 تعتمد قرارات كل لجنة بقرار من أمير املنطقة. ب(

 املادة السابعة:

ن بقرار من  أ( فرق مؤقتة في مكة املكرمة واملدينة املنورة مرتبطة باللجنة  -بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة–وزير الحج تكو 

 الدائمة، للقيام بالجوالت امليدانية واملتابعة بحيث ال يتجاوز عددها عشر فرق، وتكون على النحو اآلتي:

 مندوب من وزارة الحج. -1

 .مندوب من وزارة التجارة والصناعة -2

 مندوب من األمن العام. -3

 مندوب من املباحث العامة. -4

 مندوب من الجوازات. -5

 الجهات املشاركة بدعم تلك الفرق باإلمكانات البشرية واالحتياجات الالزمة. وتقوم

 تختص الفرق بما يأتي: ب(

العمد التخاذ اإلجراءات الالزمة القيام بجوالت ميدانية لتعقب املخالفين ألحكام هذه الالئحة داخل األحياء بالتنسيق مع  -1

 للنظام، وإبالغ اللجنة املعنية املنصوص عليها في املادة الرابعة من هذه الالئحة الستكمال اإلجراءات النظامية.
ً
 وفقا
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القيام بجوالت على مكاتب مؤسسات الطوافة ومؤسسات العمرة ومؤسسة األدالء في املدينة املنورة ومؤسسات حجاج  -2

 ل لكشف الحاالت املخالفة ألحكام هذه الالئحة.الداخ

 تنفيذ الخطط والبرامج التي تقوم بوضعها اللجنتان الدائمتان املكونتان بموجب املادة الرابعة من هذه الالئحة. -3

 املادة الثامنة:

التحقيق في مخالفات أحكام هذه مع مراعاة ما ورد في املادة الخامسة من هذه الالئحة تتولى هيئة التحقيق واالدعاء العامة 

 الالئحة ورفع النتيجة إلى أمير املنطقة.

 املادة التاسعة:

 للنظر في الدعاوى املتهم بها  -أ
ً
 أو نظاميا

ً
 شرعيا

ً
تكون بقرار من وزير الحج لجنة من ثالثة أعضاء يكون أحدهم مستشارا

 ير املنطقة.بعض األشخاص ويصدر الحكم من قبل اللجنة وتعتمد قراراتها من أم

 من تاريخ إبالغه بالقرار. -ب
ً
 لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان املظالم خالل ستين يوما

 املادة العاشرة:

 لآلتي:
ً
 يعاقب كل من تثبت مخالفته ألحكام هذه الالئحة وفقا

( من %30رين أو الزوار فيها بمبلغ يساوي )يغرم كل من يقوم باستئجار عقارات وإعادة تأجيرها إلسكان الحجاج أو املعتم -أ

 قيمة االستئجار، ويرحل إلى بلده، ويوضع اسمه في القائمة السوداء.

( من املتحصالت %30يغرم كل من يقوم باملساعدة أو التوسط في إسكان الحجاج أو املعتمرين أو الزوار، بمبلغ يساوي ) -ب

 وضع اسمه في القائمة السوداء.الناتجة عن هذه املخالفة، ويرحل إلى بلده، وي

يغرم مالك العقار أو مستغل العقار السعودي الذي يقوم بتأجير عقاره باملخالفة ألحكام هذه الالئحة في املرة األولى بمبلغ  -ج

( من قيمة إيجار العقار، وفي حالة العود يغرم بنصف قيمة اإليجار، وفي حالة تكرار العود يغرم بما يعادل %20يساوي )

 قيمة اإليجار.

مع عدم اإلخالل بما تقض ي به األنظمة والتعليمات األخرى، يغرم صاحب العمل السعودي أو مكتب العقار أو الوكيل  -د

( وال يزيد على %20عن املالك أو مستغل العقار أو من يسهم في ارتكاب مخالفات ألحكام هذه الالئحة بمبلغ ال يقل عن )

 الفته لهذه الالئحة.( مما حصل عليه نتيجة مخ50%)
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 دية عشرة:املادة الحا

( من الغرامات املحكوم %20تمنح بقرار من أمير منطقة مكة املكرمة أو أمير منطقة املدينة املنورة مكافأة مالية ال تزيد على )

 ألحكام هذه الالئحة ملن يبلغ )من غير املختصين( عن املخالفين ألحكام هذه الالئحة 
ً
 في املخالفة–بها وفقا

ً
 -ما لم يكن مشاركا

  كافأة في حالة التعدد بالتساوي بين مستحقيها.وتوزع امل

 املادة الثانية عشرة:

تورد جميع املبالغ الناتجة عن تطبيق األحكام املنصوص عليها في املادة العاشرة من هذه الالئحة إلى مؤسسة النقد العربي 

 السعودي لحساب وزارة املالية.

 املادة الثالثة عشرة:

( من ضوابط إسكان 19الالئحة التنظيمية ملكافحة السماسرة، املشار إليها في الفقرة )و( من املادة )تحل هذه الالئحة محل 

 هـ.11/7/1410( والتاريخ 568/8الحجاج، املوافق عليها باألمر السامي ذي الرقم )

 املادة الرابعة عشرة:

 من 
ً
 تاريخ نشرها.تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثالثين يوما
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