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تنظٌم خدمات الُمعتمرٌن وزوار المسجد النبوي الشرٌف القادمٌن من خارج 
المملكة 

 

هـ 1420

 

هـ 1420 / 6 / 10وتارٌخ  (93)قرار رقم 
 

إن مجلس الوزراء  

هـ، المشتملة 1420/ 5/ 15وتارٌخ  (8 /274)بعد االطالع على المعاملة الواردة من دٌوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 

هـ، بشأن مشروع تنظٌم 1416/ 9/ 15وتارٌخ  (1674/س35)على خطاب صاحب السمو الملكً وزٌر الداخلٌة رقم 

. خدمات المعتمرٌن وزوار المسجد النبوي الشرٌف القادمٌن من خارج المملكة

( 13) رقم الملكً باألمر الصادر الوزراء مجلسمن المادة الرابعة والعشرٌن من نظام  (2)وبعد اإلطالع على الفقرة 

. هـ1414/ 3/ 3وتارٌخ 

. هـ1417/ 1/ 24وتارٌخ  (17 /5/ 4) رقم الشورى مجلسوبعد االطالع على قرار 

/ 10وتارٌخ  (94)هـ، ومذكرتها رقم 1418/ 4/ 10وتارٌخ  (93)وبعد االطالع على المحضر المعد فً هٌئة الخبراء رقم 

. هـ1418/ 4

.  هـ1419/ 1/ 15وتارٌخ  (59 /44) رقم الشورى مجلسوبعد النظر فً قرار 

. هـ1419/ 6/ 27وتارٌخ  (112)وبعد االطالع على المحضر المعد فً هٌئة الخبراء رقم 

. هـ 1420/ 5/ 19وتارٌخ  (240) رقم الوزراء لمجلس العامة اللجنةوبعد االطالع على توصٌة 

ر ما ٌلً : ٌُقرِّ

 

الموافقة على تنظٌم خدمات المعتمرٌن وزوار المسجد النبوي الشرٌف القادمٌن من خارج المملكة حسب الصٌغة - 1

. المرفقة

 ، ووزارة الحج بُمراجعة هذا التنظٌم فً ضوء ما ٌرد علٌه من ُمالحظات واقِتراحات ِخالل السنوات الداخلٌة وزارةتقوم - 2

 . الوزراء مجلِسالثالث التالٌة لتنفٌذه والرفع عن ذلك إلى 

تنظٌم خدمات الُمعتمرٌن وزوار المسجد النبوي 
الشرٌف القادمٌن من خارج المملكة 

 

 

المادة األولى 

م خدمات الُمعتمرٌن وزوار المسجد النبوي الشرٌف القادمٌن من خارج المملكة ٌُشار إلٌهم فٌما بعد بالُمعتمرٌن- ُتقدَّ من - و

قَِبل مؤسسات أو شركات سعودٌة، بما فٌهم الطوائف التً تقوم بخدمة الُحجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول 



 وزارةعلى سِجل تجاري ِوفق ما تقضً به األنِظمة والتعلٌمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخٌص الالِزم من 

 . الحج

 

 

 

 

المادة الثانٌة 

 مسؤولٌة اإلشراف على المؤسسات والشركات الُمرخص لها، وُمراقبة ُحسن أدائها، والتأُكد من دقة تنفٌذ الحج وزارةتتولى 

: التزاماِتها والعمل على رفع كفاءة العاملٌن ِبها، وتصُدر التراخٌص الالِزمة لها ِوفًقا لما ٌأتً

. أن ٌكون رأس مالِها مملوًكا بالكامل لسعودٌٌن، وأال ٌقل عن خمسمائة ألف لاير- 1

ا ضماًناأن ُتقدم - 2 ًٌّ  من أحد البنوك المحلٌة الُمعتمدة، ساري المفعول طٌلة الحج وزارة بمبلغ مائتً ألف لاير لصالِح بنك

وإعادة . ُمدة الترخٌص، وغٌر قاِبل لإللغاء إال بموافقة الوزارة فً حالة إنهاء صاحب الترخٌص العمل فً هذه الخدمة

ٌُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالِتزاماته كافة . الترخٌص ِوفق طلب 

. أن تكون ُمدة الترخٌص خمس سنوات قاِبلة للتجدٌد- 3

 

 

 

 

المادة الثالثة 

: تلتزم المؤسسة أو الشركة الُمرخص لها بما ٌأتً

. أن تقوم بِخدمة الُمعتمرٌن بأمانة وإخالص، وأن تؤدي خدماِتها ِوفًقا ألحكام هذا التنظٌم- 1

أن ٌكون ُمدٌرها العام ورؤساء فروِعها والُمشرفون على مجال الخدمات ِبها على األقل سعودٌٌن حسنً السٌرة - 2

. والسلوك

. أن ٌكون لها مكتب فً كل من مكة الُمكرمة والمدٌنة المنورة وجدة- 3

 

 

 

 

المادة الرابعة 

: تقوم ُممثلٌات المملكة فً الخارج بالتأشٌر للُمعتمرٌن ِوفًقا لآلتً

ا لُمزاولة تنظٌم رحالت السفر فً الدولة التً ٌقدمون - 1 ًٌّ أن ٌكون قدوم الُمعتمرٌن عن طرٌق الجهات الُمرخص لها رسم

. منها

. توفر االشِتراطات الصحٌة الصاِدرة من وزارة الصحة- 2

التأُكد من حصول الُمعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شٌك مصرفً صاِدر من أحد البنوك الُمعتمدة من مؤسسة - 3

ًّ السعودّي لُِكل ُمعتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التً تقوم بخدمته فً المملكة، بما فٌها أُجرة سكنه  النقد العرب

وتنقُالته، وغٌر ذلك من الخدمات التً ٌختاُرها الُمعتمر حسب الُمستوى الذي ٌتفق علٌه وِوفًقا للقائمة المنصوص علٌها فً 

. من المادة الخامسة (3)البند 



 

 

 

ترتبط المؤسسات والشركات الُمرخص لها بخدمة الُمعتمرٌن فً المملكة مع الجهات الُمرخص لها فً الخارج بعقد - 4

د الالئحة التنفٌذٌة التفصٌالت الالِزمة لهذا العقد، وٌتم التصدٌق علٌه من وزارة الخارجٌة الحج وزارةُمصدق من   ، وُتحدِّ

. ِوفًقا للقواعد الُمتبعة لدٌها

د فً التأشٌرة اسم المؤسسة أو الشركة الُمرخص لها بخدمة الُمعتمر فً المملكة- 5 . ٌُحدَّ

 

 

 

 

المادة الخامسة 

: تلتزم المؤسسات والشركات الُمرخص لها فً المملكة بخدمة الُمعتمرٌن القادمٌن عن طرٌقها بما ٌلً- 1

 ، وتأمٌن الِتجارة وزارةاستقبال الُمعتمرٌن وتأمٌن سكِنهم فً الفنادق والشقق المفروشة الُمصنفة والمرخص لها من - أ

تنقُالِتهم، وغٌر ذلك من الخدمات التً ٌختاُرها الُمعتمر حسب المستوى الُمتفق علٌه، وكذلك اإلشراف على توفٌر ُسبل 

دة لهم فً  الراحة لهم أثناء وجوِدهم وتنقالِتهم فً جمٌع مناِطق المملكة وُمتابعة سفِرهم، وتأكٌد حجوزاِتهم ِخالل الُمدة الُمحدَّ

ٌُفٌد ذلكالحج وزارةالتأشٌرة، وإشعار  .  بما 

االحِتفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسٌات وتذاكر وأرقام جوازات القادمٌن، ووسائط النقل التً قدموا علٌها، وتارٌخ - ب

القدوم، واسم  

 

 

 

الناقِل ووكٌله، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حمالت القادمٌن عن طرٌق البر إلٌها، وغٌر ذلك من المعلومات التً 

ُدها الالئحة التنفٌذٌة . ُتحدِّ

ُده الالئحة التنفٌذٌة- 2 . تنفٌذ اإلجراءات والضمانات التً تكفل ُمغادرة الُمعتمر والزائر للمملكة ِوفق ما ُتحدِّ

 و رئٌس لجنة الحج الُعلٌا قائمة ُمفصلة بُمستوٌات الخدمة الداخلٌة وزٌر بعد موافقة الِتجارة وزارة مع الحج وزارةُتِعد - 3

. وأنواِعها ودرجاِتها ومواصفاِتها وأسعار ُكل منها، ُتراجع ُكل ثالث سنوات أو ُكلما دعت الحاجة إلى ذلك

 

 

 

 

المادة السادسة 

. القٌام بأداء الُعمرة (الترانزٌت)توِضح الالئحة التنفٌذٌة الترتٌبات الُمناِسبة التً ُتٌسر على القادمٌن عن طرٌق 

 

 

 

 



المادة السابعة 

ٌُعاقب علٌها الِنظام، ُتعاقب المؤسسة أو الشركة الُمرخص لها التً ُتِخل بأي ُحكم من - 1 مع عدم اإلخالل بأٌة عقوبة أشد 

: أحكام هذا التنظٌم والئحته التنفٌذٌة بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتٌة

. غرامة مالٌة ال تزٌد عن خمسٌن ألف لاير- أ

. إٌقاف العمل بالترخٌص لُِمدة ال تزٌد عن ستة أشُهر من ُمدة تأشٌرات الُعمرة - ب

. إلغاء الترخٌص الممنوح للمؤسسة أو الشركة- جـ

 

 

 

مع عدم اإلخالل بحق الُمطالبة بالحق المدنً ، ُتحرم الجهة الُمرخص لها فً الخارج من التعاُمل مع المؤسسات - 2

. والشركات الُمرخص لها فً المملكة إذا أخلت بالِتزاماِتها التعاقُدٌة

. ٌُعاقب من ٌقوم بخدمة الُمعتمرٌن دون الحصول على الترخٌص الالِزم بغرامة مالٌة ال تزٌد عن مائة ألف لاير- 3

 

 

 

 

المادة الثامنة 

ا، الِتجارة ووزارة الداخلٌة وزارة من الحج وزارةُتشكل لجنة دائمة فً  ًٌّ  ووزارة الحج ٌكون أحد أعضائها مؤهاًل شرع

تختص باستقبال الشكاوى الُمقدمة من الُمعتمرٌن أو من الِجهات الرسمٌة، والتحقٌق فٌها والتوصٌة بتوقٌع العقوبة 

المنصوص علٌها فً المادة السابعة من هذا التنظٌم، واستحصال قٌمة الخدمات التً لم ٌؤدها الُمرخص له ورِدها إلى 

ُده الالئحة التنفٌذٌة . الُمعتمرٌن ِوفًقا لما ُتحدِّ

 

 

 

 

المادة التاسعة 

. الحج وزٌرٌتم تطبٌق العقوبات المنصوص علٌها فً المادة السابعة من هذا التنظٌم بقرار من 

 

 

 

 

المادة العاشرة 

.  ِخالل ستٌن ٌوًما من تارٌخ إبالغه بذلكالمظالِم دٌوانٌحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم ِمنه أمام 

 

 

 

 



المادة الحادٌة عشرة 

.  بتحصٌل الغرامات المنصوص علٌها فً هذا التنظٌم وتورٌدها لخزٌنة الدولةالحج وزارةتقوم 

 

 

 

 

المادة الثانٌة عشرة 

وٌجوز لرؤساء البعثات الُدبلوماسٌة السعودٌة فً . ُتستثنى الشخصٌات السٌاسٌة من الشروط الواِردة فً المادة الرابعة

الخارج استثناء الشخصٌات اإلسالمٌة والشخصٌات التً لها وضع اجتماعً خاص من كل الشروط الواِردة فً المادة الرابعة 

ُده الالئحة التنفٌذٌة. أو بعِضها . وفٌما عدا ذلك ٌكون االستثناء وفًقا لما ُتحدِّ

 

 

 

 

المادة الثالثة عشرة 

 الالئحة التنفٌذٌة لهذا التنظٌم بما فً ذلك القواعد الُمنِظمة لتنقل المعتمرٌن الداخلٌة وزٌر باالِتفاق مع الحج وزٌرٌُصِدر 

. داخل المملكة وذلك ِخالل ُمدة ال تتجاوز ستة أشُهر

 

 

 

 

المادة الرابعة عشرة 

ٌُعمل به بعد تسعٌن ٌوًما من تارٌخ صدور الئحته التنفٌذٌة، وٌلغً كل ما ٌتعارض  ٌُنشر هذا التنظٌم فً الجرٌدة الرسمٌة، و

. معه من أحكام

 

 

 

 

 

 


