نـــص النظـــام

وغٌرها
تنظٌم ُمعاملة القادمٌن للمملكة بتأشٌرات دخول للحج أو ال ُعمرة
ِ
1404هـ

بسم هللا الرحمن الرحٌم

مرسوم ملكً رقم :م 42/وتارٌخ 1404 / 10 / 18 :هـ
بعون هللا تعالى
نحن فهد بن عبد العزٌز آل سعود
ملك المملكة العربٌة السعودٌة
بعد اإلطالع على المادة ( )19التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكً رقم ( )38وتارٌخ / 22
 1377 / 10هـ.
وبعد اإلطالع على قرار مجلِس الوزراء رقم ( )201وتارٌخ  1404 / 8 / 6هـ.

رسمنا بما هو آت
وغٌرها بالصٌغة ال ُمرافِقة لهذا.
أوالً  -الموافقة على تنظٌم ُمعاملة القادمٌن للمملكة بتأشٌرات دخول للحج أو ال ُعمرة
ِ
صه تنفٌذ مرسومنا هذا ، ، ،
ثانٌا ً  -على سمو نائب رئٌس مجلِس الوزراء والوزراء ُكل ٌ فٌما ٌخ ُ

المملكة العربٌة السعودٌة
األمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم  201وتارٌخ  1404 / 8 / 6هـ
إن مجلس الوزراء
الواردة من دٌوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم ( )8/5وتارٌخ  1404 / 1 / 1هـ،
بعد اإلطالع على ال ُمعاملة ال ُمرافِقة لهذا
ِ
ال ُمشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكً النائب الثانً لرئٌس مجلِس الوزراء ووزٌر الدِّ فاع والطٌران وال ُمفتش العام
ورئٌس مجلِس القوى العامِلة رقم (/792ع/م) وتارٌخ  1403 / 11 / 21هـ ،حول طلب صاحب السمو الملكً وزٌر
الداخلٌة تنظٌم ُمعاملة الوافدٌن إلى المملكة ألداء ال ُعمرة والزٌارة بإجراءات ُمحدَّ دة للحٌلولة دون التخلُّف فً ال ِّبالد واإلقامة
غٌر الشرعٌة وما ٌترتب علٌها من مشاكل أمنٌة وخالفُها ،والذي أشار فٌه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جمٌع
جوانِبه فً اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر ال ُمنعقِد فً  1403 / 9 / 9هـ والذي شارك فٌه ُك ٍل مِن معالً وزٌر

العدل ووزٌر البترول والثروة المعدنٌة .
السابقة التً أُجرٌت فً هذا الشأن ،وعلى محضر ُ
شعبة ال ُخبراء رقم ( )132وتارٌخ 10 / 28
وبعد اإلطالع على الدراسات
ِ
 1399 /هـ ،ال ُمتخذ باشتِراك وزارة الداخلٌة .
وبعد اإلطالع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته ال ُمنعقِدة بتارٌخ  1403 / 2 / 22-21هـ.

قرر ما ٌلً
ٌُ ِّ
وغٌرها بالصٌغة ال ُمرافِقة لهذا.
 -1الموافقة على تنظٌم ُمعاملة القادمٌن للمملكة بتأشٌرات دخول للحج أو ال ُعمرة
ِ
 -2نظم مشروع مرسوم ملكً بذلك صورته ُمرافِقة لهذا.
 -3تدعٌم ُك ٍل مِن وزارة الخارجٌة و وزارة الداخلٌة باالعتِمادات المالٌة والقوى البشرٌة لِ ُك ٍل مِن ُهما لمواجهة األعباء الناتِجة
عن األعداد الكبٌرة من طالبً تأشٌرات ال ُعمرة وزٌارة المدٌنة ال ُمنورة والقادمٌن إلٌها ،على أن ٌتقدما بتحدٌد احتٌاجاتِهما
إلى مجلِس الوزراء التِخاذ ما ٌراه حٌالِها.
ولما ُذكِر ُح ِّرر ، ، ،

نائب رئٌس مجلس الوزراء

المملكة العربٌة السعودٌة
األمانة العامة لمجلس الوزراء

وغٌرها
تنظٌم ُمعاملة القادمٌن للمملكة بتأشٌرات دخول للحج أو ال ُعمرة
ِ
المادة األولى:
ٌقوم وزٌر الداخلٌة بالتنسٌق مع وزٌر الخارجٌة و وزٌر الحج واألوقاف و وزٌر التِجارة بتنظٌم األمور اآلتٌة:
أ  -تأشٌرات الدخول للراغبٌن فً الحج وفً أداء ال ُعمرة وزٌارة المسجد النبوي وتحدٌد صالحٌة التأشٌرات وشروط منحِها،
و ُمدة اإلقامة فً ُك ٍل مِن مكة ال ُمكرمة والمدٌنة ال ُمنورة وجدة ،واألعمال المحظورة على القادمٌن لهذا الغرض.
ب  -التأشٌرات التً ُتمنح ألغراض أُخرى كالزٌارة والتِجارة ونحوهِما ،وشروط منح تلك التأشٌرات و ُمدة اإلقامة فً ال ِّبالد،
والمحظورات والوا ِجبات التً ٌتعٌن على القادمٌن ُمراعاتِها.

المادة الثانٌة:
ٌقوم وزٌر الداخلٌة بالتنسٌق مع وزٌر العمل والشئون االجتماعٌة والرئٌس العام لدٌوان الخِدمة المدنٌة بتحدٌد فئات
ال ُمتعاقدٌن الذٌن ٌُسمح ل ُهم باستقدام عائالتِهم ،وكذلك تحدٌد المقصود بالعائلة.

المادة الثالثة:
أ  -ال ٌجوز للقادمٌن للحج ولل ُعمرة أو زٌارة المسجد النبوي أن ٌُقٌم فً ال ِّبالد بعد انتهاء صالحٌة التأشٌرات الممنوحة له،
كما ٌح ُظر علٌه العمل فً جمٌع أنحاء المملكة أو االنتِقال خارج نِطاق مكة ال ُمكرمة وجدة والمدٌنة ال ُمنورة.
ب ٌ -ح ُظر على جمٌع وسائل النقل فً الداخل القٌام بنقل القادمٌن ألداء ال ُعمرة أو الحج أو زٌارة المسجد النبوي بٌن ُمدن
المملكة عدا نقلِهم بٌن مكة ال ُمكرمة وجدة والمدٌنة ال ُمنورة ،وٌكون ذلك أثناء صالحٌة تأشٌراتِهم ِوفقا ً لما ٌُحدِّ دُه وزٌر
الداخلٌة .
جـٌ -ح ُظر إٌواء ال ُمتخلفٌن فً أي مكان بعد انتِهاء صالحٌة تأشٌراتِهم ،كما ٌح ُظر تشغٌلُهم أو التس ُتر علٌهم أو تقدٌم أٌة
ُمساعدة ل ُهم تؤدي إلى بقائهم فً ال ِّبالد بصورة غٌر نِظامٌة

المادة الرابعة:
ٌُعاقب من ٌرتكب إحدى ال ُمخالفات المنصوص علٌها فً المادة الثالثة أعاله بالسجن ُمدة ال تزٌد عن سنتٌن أو بغرامة ال
تتجاوز مائة ألف لاير أو ِبهما معاً ،وتتعدَّ د الغرامات بتعدُّد األشخاص الذٌن وقعت ال ُمخالفة بشأنِهم

المادة الخامسة:
ٌُعاقب من ٌُخالِف القواعد التً ٌُص ِد ُرها وزٌر الداخلٌة باالتِفاق مع الجهات المعنٌة ِوفقا ً للمادة األولى أعاله بالسجن ُمدة ال
تزٌد عن سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسٌن ألف لاير أو بإحدى العقوبتٌن.

المادة السادسة:
ٌصدُر بتوقٌع العقوبات قرار من وزٌر الداخلٌة  ،وٌجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام دٌوان المظالِم خِالل شهر من تارٌخ
إبالغه للمحكوم علٌه.

المادة السابعة:
الالزمة لهذه القواعد بما فً ذلك إجراءات ضبط ال ُمخالفات وإثباتِها.
ٌُصدِر وزٌر الداخلٌة القرارات التنفٌذٌة
ِ

المادة الثامنة:
ٌُلغً هذا النِظام ما ٌتعارض معه من أنظِ مة أو قرارات وتعلٌمات

