نظام خدمة حجاج الداخل
الﻤادة اﻷولﻰ:
ﯾﮭدف ھﺬا الﻨظام إلﻰ ﺗﻨظﯿﻢ ﺗﻘدﯾﻢ الﺨدمات الﻤﻄﻠﻮﺑة لﺤﺠاج الداخل ﺑﻤا ﯾﺴاﻋدھﻢ ﻋﻠﻰ أداء
مﻨاﺳﻚ الﺤﺞ ﺑﯿﺴﺮ وﺳﮭﻮلة.

الﻤادة الﺜانﯿة:
ﺗﻤارس خدمة ﺣﺠاج الداخل الﻤﺆﺳﺴات والﺸﺮﻛات ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮاخﯿﺺ ﺗﻤﻨﺢ وﻓﻘًا لﮭﺬا الﻨظام،
وﺗﻮﺿﺢ الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة لﮭﺬا الﻨظام الﺸﺮوط الﻤﻄﻠﻮﺑة لﻠﺘﺮخﯿﺺ والﺸﺮوط الﻤﻄﻠﻮﺑة ﻓﻲ
الﻤﺮخﺺ لﮫ.
الﻤادة الﺜالﺜة:
ﻻ ﯾﺠﻮز لﻠﻤﺆﺳﺴات اﻷھﻠﯿة لﺤﺠاج الﺨارج وﻻ لﻠﻤﺴاھﻤﯿﻦ أو الﻌامﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭا ،وﻻ ﻷرﺑاب
الﻄﻮاﺋﻒ مﻦ وﻛﻼء وأدﻻء وزمازمة ،وﻻ لﻤﻜاﺗﺒﮭﻢ أو الﻌامﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭا مﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة.
الﻤادة الﺮاﺑﻌة:
ﺗﻠﺘﺰم الﻤﺆﺳﺴات والﺸﺮﻛات الﻤﺮخﺺ لﮭا ﺑﻤﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة ﺑاﻵﺗﻲ:
 - ١ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹمﻜانات الﻤالﯿة واﻹدارﯾة والﺘﺸﻐﯿﻠﯿة الﻼزمة لﺘﻘدﯾﻢ ھﺬه الﺨدمة ﻗﺒل مﺒاﺷﺮﺗﮭا.
 - ٢ﺗﻘدﯾﻢ الﺨدمة ﺑﺄﺳﻌار ﺗﺘﻔﻖ مﻊ مﺴﺘﻮى الﺨدمات الﻤﻘدمة مﻦ نﻘل وﺳﻜﻦ وإﻋاﺷة ورﻋاﯾة،
وﺗﺤدد الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة لﮭﺬا الﻨظام ذلﻚ.
 - ٣مﻤارﺳة ﺻاﺣﺐ الﻤﺆﺳﺴة الﻌﻤل ﺑﻨﻔﺴﮫ ،وﯾﺠﻮز لﮫ-ﻓﻲ ﺣالة الﻀﺮورة وﺑﻌد مﻮاﻓﻘة وزارة
الﺤﺞ -ﺗﻔﻮﯾﺾ مدﯾﺮ الﻤﺆﺳﺴة الﻤدون اﺳﻤﮫ ﻓﻲ الﺴﺠل الﺘﺠاري ﺑﺬلﻚ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ
الﺸﺮوط الﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھا ﻓﻲ ﺻاﺣﺐ الﻤﺆﺳﺴة ،وﻻ ﯾﺨل ذلﻚ ﺑالﺘﺰاماﺗﮫ الﺘﻌاﻗدﯾة.
 - ٤مﻤارﺳة مدﯾﺮ ﻋام الﺸﺮﻛة الﻤدون اﺳﻤﮫ ﻓﻲ الﺴﺠل الﺘﺠاري الﻌﻤل ﺑﻨﻔﺴﮫ ،وأن ﺗﺘﻮاﻓﺮ
ﻓﯿﮫ الﺸﺮوط الﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮاﻓﺮھا ﻓﻲ ﺻاﺣﺐ الﻤﺆﺳﺴة ،وﯾﺠﻮز -ﻓﻲ ﺣالة الﻀﺮورة وﺑﻌد
مﻮاﻓﻘة وزارة الﺤﺞ -ﺗﻔﻮﯾﺾ أﺣد الﺸﺮﻛاء ﻓﻲ الﺸﺮﻛة ﺑﺬلﻚ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ الﺸﺮوط
الﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھا ﻓﻲ مدﯾﺮ ﻋام الﺸﺮﻛة.
 - ٥اﻻﺳﺘﻌانة ﺑالﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ دون ﻏﯿﺮھﻢ لﻤﻤارﺳة الﻌﻤل اﻹداري والﺘﻌاﻗد مﻊ الﺤﺠاج.
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الﻤادة الﺨامﺴة:
ﺗﻘدم طﻠﺒات الﺘﺮاخﯿﺺ لﻤﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة وطﻠﺒات ﺗﺠدﯾدھا إلﻰ وزارة الﺤﺞ ،وﺗﻜﻮن
لﺠﻨة ﻓﻲ وزارة الﺤﺞ لﻔﺤﺺ ھﺬه الﻄﻠﺒات ،وﺗﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤا دﻋﺖ الﺤاﺟة إلﻰ ذلﻚ ،وﺗﻜﻮن
مﮭﻤﺘﮭا دراﺳة الﻄﻠﺒات الﻤﻘدمة والﺒﺖ ﻓﯿﮭا وﺗﺤدﯾد ﻋدد الﺤﺠاج الﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻦ لﻄالﺐ
الﺘﺮخﯿﺺ والﺘﺠدﯾد خدمﺘﮭﻢ وﻓﻖ ما ﺗﺤدده الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة ،وذلﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء إمﻜاناﺗﮫ
الﻤالﯿة واﻹدارﯾة والﺘﺸﻐﯿﻠﯿة وأداﺋﮫ ﻓﻲ الﺴﻨﻮات الﺴاﺑﻘة.
الﻤادة الﺴادﺳة:
ﺗﺼدر وزارة الﺤﺞ الﺘﺮاخﯿﺺ ﺑﻌد اﻋﺘﻤاد وزﯾﺮ الﺤﺞ لﻘﺮارات الﻠﺠﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭا ﻓﻲ
الﻤادة الﺨامﺴة مﻦ ھﺬا الﻨظام ،وﺗﻜﻮن مدة الﺘﺮخﯿﺺ خﻤﺴة مﻮاﺳﻢ ﺣﺞ ﻗاﺑﻠة لﻠﺘﺠدﯾد وﻓﻘًا
ﻷﺣﻜام ھﺬا الﻨظام .وﯾﻮﺿﺢ ﻓﻲ الﺘﺮخﯿﺺ اﺳﻢ الﻤﺮخﺺ لﮫ وﻋﻨﻮانﮫ الﺮﺋﯿﺴﻲ وﻋدد الﺤﺠاج
الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑﺨدمﺘﮭﻢ ،وﯾﻠﺘﺰم الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑاﺳﺘﺨدام اﻻﺳﻢ الﻮارد ﻓﻲ الﺘﺮخﯿﺺ ﻓﻲ
الﻠﻮﺣات واﻹﻋﻼنات والﻤﻄﺒﻮﻋات وﻏﯿﺮ ذلﻚ.

الﻤادة الﺴاﺑﻌة:
ﯾﺠﻮز لﻠﻤﺮخﺺ لﮫ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﻓﻲ مدن الﻤﻤﻠﻜة ومﺤاﻓظاﺗﮭا ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﺠﻼت ﺗﺠارﯾة ﻓﺮﻋﯿة
ﺗﺼدر ﺑﻌد مﻮاﻓﻘة وزارة الﺤﺞ ،وﻻ ﯾﺠﻮز لﮫ الﺘﻌاﻗد مﻊ ﻋدد ﯾﺰﯾد ﻋﻠﻰ الﻌدد الﻤﺮخﺺ لﮫ
ﺑﺨدمﺘﮭﻢ.
الﻤادة الﺜامﻨة:
ﻋﻠﻰ ﻛل مﻦ مﻨﺢ ﺗﺮخﯿﺼًا أن ﯾﺘﻘدم إلﻰ وزارة الﺤﺞ – ﻓﻲ الﻤﻮاﻋﯿد الﺘﻲ ﺗﺤددھا – ﺑﻄﻠﺐ
الﻤﻮاﻓﻘة الﻤﻮﺳﻤﯿة لﺘﻘدﯾﻢ الﺨدمة ،وأن ﯾﻘدم ﺿﻤانًا ﺑﻨﻜﯿًّا ﺳاري الﻤﻔﻌﻮل لﻤدة ﺳﻨة ﺑاﺳﻢ
الﻮزارة ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﯾﻘل ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻤاﺋة ﷼ وﻻ ﯾﺰﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻤاﺋة ﷼ ﻋﻦ ﻛل ﺣاج مﻦ الﺤﺠاج
الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑﺨدمﺘﮭﻢ وﻓﻖ ما ﺗﺤدده الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة .وﯾﻔﺮج ﻋﻦ ھﺬا الﻀﻤان ﻓﻲ مدة ﻻ
ﺗﺘﺠاوز نﮭاﯾة ﺷﮭﺮ ﺻﻔﺮ مﻦ الﻌام الﺬي ﯾﻠﻲ ﺗﻘدﯾﻤﮫ ،ما لﻢ ﺗﻘﺮر الﻠﺠﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭا ﻓﻲ
الﻤادة الﺘاﺳﻌة ﻋﺸﺮة مﻦ ھﺬا الﻨظام ﻋدم اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﮫ.
الﻤادة الﺘاﺳﻌة:
ﻋﻠﻰ ﻛل مﻦ مﻨﺢ ﺗﺮخﯿﺼًا أن ﯾﻘدم إلﻰ وزارة الﺤﺞ ﺑﯿانا مﺘﻜامﻼ ﺑالﻌدد الﻔﻌﻠﻲ لﻠﺤﺠاج الﻤﺘﻌاﻗد
مﻌﮭﻢ ،مﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ أﺳﻤاﺋﮭﻢ وﺟﻨﺴﯿاﺗﮭﻢ وﻋﻨاوﯾﻨﮭﻢ وأرﻗام ﺗﺼارﯾﺢ الﺤﺞ ،مﻘﺮونًا ﺑﻨﺴﺦ مﻦ
الﻌﻘﻮد الﻤﺒﺮمة مﻌﮭﻢ ،وذلﻚ ﻓﻲ مﻮﻋد أﻗﺼاه ﯾﻮم الﺴاﺑﻊ مﻦ ﺷﮭﺮ ذي الﺤﺠة.
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الﻤادة الﻌاﺷﺮة:
ﺗﺨﺼﺺ مﻮاﻗﻊ ﻓﻲ مﻨﻲ وﻋﺮﻓات لﻜل مﻦ ﺣﺼل ﻋﻠﻰ الﻤﻮاﻓﻘة الﻤﻮﺳﻤﯿة لﺘﻘدﯾﻢ ھﺬه
الﺨدمة ،وﻓﻘًا لﻠﻀﻮاﺑﻂ الﺘﻲ ﺗﺤددھا الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة لﮭﺬا الﻨظام ،وذلﻚ ﻓﻲ مﻮﻋد ﻻ
ﯾﺘﺠاوز نﮭاﯾة ﺷﮭﺮ ﺷﻮال ،وﺗﺴﻠﻢ ھﺬه الﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ مﻮﻋد ﻻ ﯾﺘﺠاوز الﯿﻮم الﺨامﺲ والﻌﺸﺮﯾﻦ
مﻦ ﺷﮭﺮ ذي الﻘﻌدة ،وﻻ ﯾﺠﻮز لﻤﻦ ﺣﺼل ﻋﻠﻰ مﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨدامﮫ لﻐﯿﺮ الﻐﺮض الﻤﺨﺼﺺ لﮫ أو
ﺗﺄﺟﯿﺮه أو الﺘﻨازل ﻋﻨﮫ ،وﻋﻠﯿﮫ– ﻓﻲ ﺣالة اﻻﺳﺘﻐﻨاء ﻋﻦ الﻤﻮﻗﻊ ﻛﻠﮫ– أن ﯾﻌﯿده إلﻰ وزارة الﺤﺞ
ﻓﻲ مﻮﻋد أﻗﺼاه الﯿﻮم الﺜامﻦ والﻌﺸﺮون مﻦ ﺷﮭﺮ ذي الﻘﻌدة .وﯾﻔﺮج ﻋﻦ الﻀﻤان الﺒﻨﻜﻲ
الﺬي ﻗدمﮫ ﻓﻲ مﻮﻋد أﻗﺼاه نﮭاﯾة ﺷﮭﺮ ذي الﺤﺠة ،وﺗﻌاد إلﯿﮫ الﻤﺒالﻎ الﻤﺤﺼﻠة مﻨﮫ مﻘاﺑل
أﺟﻮر الﻤﻮﻗﻊ.
الﻤادة الﺤادﯾة ﻋﺸﺮة:
إذا ﺛﺒﺖ ﻗﯿام مﻦ خﺼﺺ لﮫ مﻮﻗﻊ ﺑاﺳﺘﺨدامﮫ أو ﺟﺰء مﻨﮫ لﻐﯿﺮ الﻐﺮض الﻤﺨﺼﺺ لﮫ أو
الﺴﻤاح لﻐﯿﺮه ﺑاﺳﺘﺨدامﮫ أو اﺳﺘﺨدام الﺘﺮخﯿﺺ الﻤﻤﻨﻮح لﮫ ،ﻓﻌﻠﻰ وزارة الﺤﺞ إﺣالة
الﻤﺨالﻒ إلﻰ الﻠﺠﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭا ﻓﻲ الﻤادة الﺘاﺳﻌة ﻋﺸﺮة مﻦ ھﺬا الﻨظام لﻠﺘﺤﻘﯿﻖ مﻌﮫ،
والﻨظﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ الﻌﻘﻮﺑات الﻮاردة ﻓﻲ الﻤادة الﻌﺸﺮﯾﻦ مﻦ ھﺬا الﻨظام ﻋﻠﯿﮫ.
الﻤادة الﺜانﯿة ﻋﺸﺮة:
ﻋﻠﻰ وزارة الﺤﺞ ﺗﺰوﯾد ھﯿﺌة الﺮﻗاﺑة والﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑاﻵﺗﻲ:
 -١ﺻﻮر مﻦ الﺘﺮاخﯿﺺ والﻤﻮاﻓﻘات الﻤﻮﺳﻤﯿة وﺑﯿانات الﻤﻮاﻗﻊ الﻤﺴاﺣات الﻤﺨﺼﺼة،
وذلﻚ ﻋﻨد ﺑدء ﻓﻌالﯿات مﻮﺳﻢ الﺤﺞ.
 -٢ﺑﯿانات ﺑالﺤﺠاج الﻤﺘﻌاﻗد مﻌﮭﻢ ،وذلﻚ ﻓﻲ مﻮﻋد أﻗﺼاه ﯾﻮم الﺜامﻦ مﻦ ﺷﮭﺮ ذي الﺤﺠة.

الﻤادة الﺜالﺜة ﻋﺸﺮة:
ﺗﻌد وزارة الﺤﺞ نﻤﻮذج ﻋﻘد مﻮﺣد لﺨدمة ﺣﺠاج الداخل  ،وﯾﻠﺰم ﻛل مﺮخﺺ لﮫ ﺑاﺳﺘﺨدامﮫ
ﻋﻨد الﺘﻌاﻗد مﻊ الﺤﺠاج ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا الﻨﻤﻮذج مﻔﺮدات الﺨدمات الﺘﻲ ﯾﻘدمﮭا
الﻤﺮخﺺ لﮫ لﻠﺤﺠاج ﺑﻤﺴﺘﻮﯾاﺗﮭا الﻤﺨﺘﻠﻔة ،وﯾﺘﺮك الﺤﻘل الﻤﺨﺼﺺ لﻜل خدمة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺒﺄ
ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗﻔاق ﺑﯿﻦ الﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻨد إﺑﺮام الﻌﻘد ،وﯾﺠﺐ ﺗﺤﺮﯾﺮ الﻌﻘد مﻦ أﺻل ونﺴﺨﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل وﯾﺴﻠﻢ أﺻل الﻌﻘد لﻠﺤاج.
الﻤادة الﺮاﺑﻌة ﻋﺸﺮة:
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ﯾﻌد الﻤﺮخﺺ لﮫ مﺴﺆوﻻً أمام الﺠﮭات الﻤﺨﺘﺼة ﻋﻦ ﺗﻘدﯾﻢ ﺟﻤﯿﻊ الﺨدمات الﻤﻄﻠﻮﺑة لﻠﺤﺠاج
الﻤﺴﺠﻠﯿﻦ لدﯾﮫ وﻓﻖ ما ﺗﺤدده الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة لﮭﺬا الﻨظام ،والﻮﻓاء ﺑاﻻلﺘﺰامات وﻓﻘًا
لﻠﻌﻘﻮد الﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭا ،وﺗﻮﻓﯿﺮ ما ﯾﺴاﻋدھﻢ ﻋﻠﻰ أداء نﺴﻜﮭﻢ ﺑﯿﺴﺮ وﺳﮭﻮلة.
الﻤادة الﺨامﺴة ﻋﺸﺮة:
ﻻ ﯾﺴﻤﺢ لﻠﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑاﻹﻋﻼن ﻋﻦ مﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة ﺑﺄي وﺳﯿﻠة إﻻ ﺑﻌد ﺗﺨﺼﯿﺺ الﻤﻮﻗﻊ
لﮫ والﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻛﺘاﺑﻲ مﻦ وزارة الﺤﺞ ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻹﻋﻼن وﻓﻘًا لﻠﺼﯿﻐة الﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﯿﮭا الﻮزارة.
الﻤادة الﺴادﺳة ﻋﺸﺮة:
ﻻ ﯾﺴﻤﺢ لﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻻ لﻠﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑالﺤﺞ إﻻ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ الﻤﺆﺳﺴات والﺸﺮﻛات الﻤﺮخﺺ لﮭا
ﺑﻤﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة ،وﺑﻌد الﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼارﯾﺢ ﺣﺞ مﻦ الﺠﮭة الﻤﺨﺘﺼة وﻓﻘًا لﻤا ﺗﺤدده
الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة لﮭﺬا الﻨظام  ،وﯾﺠﻮز ﻓﻲ الﺤاﻻت الﺘﻲ ﺗﺤددھا الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة اﻻﺳﺘﺜﻨاء
مﻦ ﻗﯿد أن ﯾﻜﻮن الﺤﺞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ الﻤﺆﺳﺴات والﺸﺮﻛات.
الﻤادة الﺴاﺑﻌة ﻋﺸﺮة:
ﻻ ﯾﺠﻮز لﻠﻤﺮخﺺ لﮫ الﺘﻌاﻗد مﻊ الﻘادمﯿﻦ إلﻰ الﻤﻤﻠﻜة الﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺤﻤﻠﻮن إﻗامة نظامﯿة .ﻛﻤا ﻻ
ﯾﺠﻮز لﮫ الﺘﻌاﻗد مﻊ راﻏﺒﻲ الﺤﺞ مﻦ خارج الﻤﻤﻠﻜة .
الﻤادة الﺜامﻨة ﻋﺸﺮة:
مﻊ مﺮاﻋاة ما لﻠﺠﮭات الﺤﻜﻮمﯿة اﻷخﺮى مﻦ اخﺘﺼاﺻات ،ﺗﻘﻮم وزارة الﺤﺞ ﺑﻤﺘاﺑﻌة أداء
الﻤﺮخﺺ لﮭﻢ ومﺮاﻗﺒﺘﮭﻢ ،والﺘﺤﻘﻖ مﻦ اﺳﺘﯿﻔاء ﺟﻤﯿﻊ الﺸﺮوط والﻀﻮاﺑﻂ ،ولﮭا ﻓﻲ ﺳﺒﯿل
ذلﻚ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ الﺴﺠﻼت والﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ الﻤﻌﻠﻮمات الﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﮭا .وإذا ﺗﺒﯿﻦ لﮭا وﺟﻮد
مﺨالﻔات ﻓﻌﻠﯿﮭا ﺿﺒﻄﮭا وإﺣالﺘﮭا إلﻰ الﻠﺠﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭا ﻓﻲ الﻤادة الﺘاﺳﻌة ﻋﺸﺮة مﻦ
ھﺬا الﻨظام.
الﻤادة الﺘاﺳﻌة ﻋﺸﺮة:
 -١ﺗﻜﻮن ﺑﻘﺮار مﻦ وزﯾﺮ الﺤﺞ لﺠﻨة أو أﻛﺜﺮ -ﺑﺤﺴﺐ الﺤاﺟة -مﻦ ﺛﻼﺛة أﻋﻀاء مﻦ وزارة
الداخﻠﯿة ووزارة الﺤﺞ ووزارة الﺘﺠارة مﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ الﻨﻮاﺣﻲ الﺸﺮﻋﯿة والﻘانﻮنﯿة ﻻ ﺗﻘل
مﺮاﺗﺒﮭﻢ ﻋﻦ الﺜامﻨة ،لﻠﻨظﺮ ﻓﻲ مﺨالﻔات الﻤﺮخﺺ لﮭﻢ ﻷﺣﻜام ھﺬا الﻨظام وﻋدم وﻓاﺋﮭﻢ
ﺑالﺘﺰاماﺗﮭﻢ ﺗﺠاه الﺤﺠاج الﻤﺘﻌاﻗدﯾﻦ مﻌﮭﻢ والﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮭا ،ورد ﻗﯿﻤة الﺨدمات الﺘﻲ لﻢ
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ﯾﺆدوھا أو ما ﻗد ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭا مﻦ مﺴاس ﺑﺄداء مﻨاﺳﻚ الﺤﺞ إلﻰ الﺤﺠاج ،وﺗﻘﺮﯾﺮ الﻌﻘﻮﺑات
الﻤﻨاﺳﺒة ﻋﻠﻰ الﻤﺨالﻔﯿﻦ ،وﯾﺼدق وزﯾﺮ الﺤﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات الﻠﺠﻨة.
 -٢إذا وﺟد اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار الﻠﺠﻨة الﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑاﺳﺘﺤﺼال ﻗﯿﻤة ﺗﻠﻚ الﺨدمات أو ما ﯾﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ﻋدم الﻮﻓاء ﺑﮭا مﻦ مﺴاس ﺑﺄداء مﻨاﺳﻚ الﺤﺞ ﯾﺤال الﻨﺰاع إلﻰ الﻤﺤﻜﻤة الﺸﺮﻋﯿة
الﻤﺨﺘﺼة.
 -٣ﺗﻘﻮم وزارة الﺤﺞ -مﺒاﺷﺮة أو ﺑالﺘﻨﺴﯿﻖ مﻊ إمارة الﻤﻨﻄﻘة الﺘاﺑﻊ لﮭا الﻤﺨالﻒ -ﺑﺮد الﻤﺒالﻎ
الﻤﻘﺮرة أو الﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭا إلﻰ الﺤﺠاج ،وﺗﺤﺼﯿل مﺒالﻎ الﻐﺮامات الﻤﻘﺮرة أو الﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭا
وإﯾداﻋﮭا ﻓﻲ خﺰﯾﻨة الدولة .
 -٤ﺗﺤدد الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة لﮭﺬا الﻨظام إﺟﺮاءات ﻋﻤل الﻠﺠﻨة والﻤدة الﻼزمة ﻹنﮭاء أﻋﻤالﮭا.
الﻤادة الﻌﺸﺮون:
ﯾﻌاﻗﺐ مﻦ ﯾﺨالﻒ أﺣﻜام ھﺬا الﻨظام مﻦ الﻤﺮخﺺ لﮭﻢ ﺑﻐﺮامة مالﯿة ﻻ ﺗﺘﺠاوز ماﺋة ألﻒ ﷼،
وﯾﺠﻮز– إﺿاﻓة إلﻰ ذلﻚ– ﺗﺨﻔﯿﺾ الﻌدد الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑﺨدمﺘﮭﻢ أو إﯾﻘاﻓﮫ ﻋﻦ الﻌﻤل لﻤﻮﺳﻢ
أو أﻛﺜﺮ أو إلﻐاء ﺗﺮخﯿﺼﮫ.
الﻤادة الﺤادﯾة والﻌﺸﺮون:
ﺗﻘﻮم وزارة الﺤﺞ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ الﻌﻘﻮﺑات الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭا ﻓﻲ الﻤادة الﻌﺸﺮﯾﻦ مﻦ ھﺬا الﻨظام ﺑﻌد
اﻛﺘﺴاﺑﮭا ﺻﻔة الﻘﻄﻌﯿة ﻓﻲ الﺤالﺘﯿﻦ اﻵﺗﯿﺘﯿﻦ:
 -١ﺻدور ﻗﺮار الﻌﻘﻮﺑة مﻦ الﻠﺠﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭا ﻓﻲ الﻤادة الﺘاﺳﻌة ﻋﺸﺮة مﻦ ھﺬا الﻨظام
وﺗﺼدﯾﻘﮫ مﻦ وزﯾﺮ الﺤﺞ ومﻀﻲ مدة ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮمًا مﻦ ﺗارﯾﺦ اﻹﺑﻼغ ﺑالﻘﺮار دون اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ
أمام دﯾﻮان الﻤظالﻢ .
 -٢ﺻدور ﻗﺮار نﮭاﺋﻲ ﺑالﻌﻘﻮﺑة مﻦ دﯾﻮان الﻤظالﻢ.
الﻤادة الﺜانﯿة والﻌﺸﺮون:
 -١ﺗﺤال الﻘﻀاﯾا والﺸﻜاوي الﻤﺘﻌﻠﻘة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜام ھﺬا الﻨظام الﺘﻲ ﺗﻘدم ﺿد مﻦ ﯾﻘﻮم
ﺑﻤﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة دون الﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ الﺘﺮخﯿﺺ الﻼزم إلﻰ الﻠﺠﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭا ﻓﻲ
الﻤادة الﺘاﺳﻌة ﻋﺸﺮة مﻦ ھﺬا الﻨظام؛ لﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮭا ورد ﻗﯿﻤة الﺨدمات الﺘﻲ لﻢ ﯾﺆدھا أو ما
ﻗد ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭا مﻦ مﺴاس ﺑﺄداء مﻨاﺳﻚ الﺤﺞ إلﻰ الﺤﺠاج ،وﺗﻘﺮﯾﺮ مﻌاﻗﺒﺘﮫ ﺑﻐﺮامة مالﯿة ﻻ
ﺗﺘﺠاوز ماﺋة ألﻒ ﷼ ،وﻓﻲ ﺣالة ﺗﻜﺮار الﻤﺨالﻔة ﺗﻀاﻋﻒ الﻐﺮامة الﻤﻘﺮرة ﻵخﺮ مﺨالﻔة ﻋﻠﻰ أﻻ
ﺗﺘﺠاوز ماﺋﺘﻲ ألﻒ ﷼ ،وﯾﺼادق وزﯾﺮ الﺤﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات الﻠﺠﻨة.
 - ٢ﯾﺠﻮز لﻤﻦ ﺻدر ﺑﺤﻘﮫ ﻗﺮار الﻌﻘﻮﺑة الﺘظﻠﻢ مﻨﮫ لدى دﯾﻮان الﻤظالﻢ خﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮمًا مﻦ
إﺑﻼﻏﮫ ﺑﻘﺮار الﻌﻘﻮﺑة.
5

 -٣ﯾﺤال إلﻰ الﻤﺤﻜﻤة الﺸﺮﻋﯿة الﻤﺨﺘﺼة أي اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار الﻠﺠﻨة الﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺼﯿل
ﻗﯿﻤة الﺨدمات ﻏﯿﺮ الﻤﺆداة وما ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭا مﻦ مﺴاس ﺑﻔﺮﯾﻀة الﺤﺞ.
 -٤ﺗﺤال الﻘﻀاﯾا والﺸﻜاوى ﺿد مﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﺼﯿل مﺒالﻎ مﻦ راﻏﺒﻰ الﺤﺞ ﺑﻘﺼد اﻻﺣﺘﯿال
والﻨﺼﺐ دون ﺗﻘدﯾﻢ الﺨدمة لﮭﻢ إلﻰ الﻤﺤﻜﻤة الﺸﺮﻋﯿة الﻤﺨﺘﺼة لﻠﻨظﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺮه واﺳﺘﺮداد
ﺗﻠﻚ الﻤﺒالﻎ وردھا إلﻰ أﺻﺤاﺑﮭا.
 - ٥ﯾﺒﻌد الﻤﺨالﻒ مﻦ ﻏﯿﺮ الﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻓﻲ الﺤالﺘﯿﻦ الﺴاﺑﻘﺘﯿﻦ ( )٤ ،١مﻦ ھﺬه الﻤادة إلﻰ خارج
الﺒﻼد ﺑﻌد ﺗﺼﻔﯿة ما لﮫ أو ﻋﻠﯿﮫ مﻦ ﺣﻘﻮق وﺗﻨﻔﯿﺬ الﻌﻘﻮﺑة الﻤﻘﺮرة ﻋﻠﯿﮫ.
 - ٦ﺗﻨﻔﯿﺬ الﻌﻘﻮﺑات الﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه الﻤادة مﻦ خﻼل إمارة الﻤﻨﻄﻘة الﺘاﺑﻊ لﮭا الﻤﺨالﻒ ،وذلﻚ
ﺑالﺘﻨﺴﯿﻖ مﻊ وزارة الﺤﺞ ،وﻋﻠﻰ اﻹمارة ﺗﻜﻠﯿﻒ الﻤﺨالﻒ ﺑﺘﺴدﯾد ما ﯾﻘﺮر أو ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮫ لﻠﺤﺠاج
مﻦ مﺒالﻎ لدى وزارة الﺤﺞ لﺘﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﯿﻤﮭا إلﯿﮭﻢ ،وﺗﺴدﯾد الﻐﺮامة الﻤالﯿة الﻤﻘﺮرة أو الﻤﺤﻜﻮم
ﺑﮭا ﻋﻠﯿﮫ لدى وزارة الﺤﺞ ﻹﯾداﻋﮭا ﻓﻲ خﺰﯾﻨة الدولة .
 -7يﺠﻮز ﺗﻀﻤين الﻘﺮار الﺼادر ﺑالﻌﻘﻮبة – الﻮاردة في الﻤادﺗين (الﻌﺸﺮيﻦ) و (الﺜانية والﻌﺸﺮيﻦ)
– الﻨﺺ ﻋلى نﺸﺮ ملخﺼﮫ ﻋلى نﻔﻘة املخالﻒ في صحيﻔة مﺤﻠية ﺗﺼدر في مﻘﺮ إﻗامﺘﮫ ،ﻓإن لﻢ
ً
ﺗﻜﻦ هﻨاك صحيﻔة ﻓﻔﻲ أﻗﺮب مﻨﻄﻘة لﮫ ،أو نﺸﺮه في أي وﺳيﻠة أخﺮى مﻨاﺳﺒة ،أو بهﻤا مﻌا،
وذلﻚ ﺑﺤﺴﺐ نﻮع املخالﻔة الﻤﺮﺗﻜﺒة وﺟﺴامتها وآﺛارها ،ﻋلى أن يكﻮن نﺸﺮ الﻘﺮار بﻌد اﻛتﺴاﺑﮫ
ً
الﺼﻔة النهاﺋية ﺑﻤض ي الﻤدة الﻤﻘﺮرة نظاما ،أو ﺑﺘﺄييده مﻦ املحﻜﻤة املخﺘﺼة.
الﻤادة الﺜالﺜة والﻌﺸﺮون:
ﺗﻘﻮم وزارة الﺤﺞ ﺑﺘﻤﺜﯿل الﺤﺠاج أمام الﻤﺤاﻛﻢ الﺸﺮﻋﯿة الﻤﺨﺘﺼة ﻓﻲ الﻤﻄالﺒات الﻤالﯿة
الﻤﺘﻌﻠﻘة ﺑﻤﺨالﻔات أﺣﻜام ھﺬه الﻨظام ما لﻢ ﯾﺒد الﺤاج لﻠﻮزارة رﻏﺒﺘﮫ ﺑﺨﻼف ذلﻚ.
الﻤادة الﺮاﺑﻌة والﻌﺸﺮون:
ﺗﺤدد الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة لﮭﺬا الﻨظام اﻹﺟﺮاءات الﻮاﺟﺐ اﺗﺒاﻋﮭا لﻤﻌالﺠة وﺿﻊ الﺤﺠاج الﺬﯾﻦ
ﯾﺘﻌاﻗد مﻌﮭﻢ وﯾﺼﻠﻮن إلﻰ الﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة وﻻ ﺗﻘدم لﮭﻢ الﺨدمات الﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭا الﺘﻲ
ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ مﻦ اﺳﺘﻜﻤال نﺴﻜﮭﻢ ،ﻛﻤا ﺗﺤدد الﻼﺋﺤة الﺸﺮوط والﻀﻮاﺑﻂ الﻼزمة لﺘﻤﻜﯿﻦ ھﺆﻻء
الﺤﺠاج مﻦ إﻛﻤال نﺴﻜﮭﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وزارة الﺤﺞ ﺑالﺘﻨﺴﯿﻖ مﻊ الﺠﮭات الﻤﻌﻨﯿة اﻷخﺮى.
الﻤادة الﺨامﺴة والﻌﺸﺮون:
ﯾﺼدر وزﯾﺮ الﺤﺞ ﻗﺮا ًرا ﺑإلﻐاء الﺘﺮخﯿﺺ ﻓﻲ إﺣدى الﺤاﻻت اﻵﺗﯿة:
 -١طﻠﺐ ﺻاﺣﺐ الﺘﺮخﯿﺺ .
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 -٢ﺣدوث ﻋﺠﺰ ﺻﺤﻲ ﯾﻤﻨﻊ ﺻاﺣﺐ الﺘﺮخﯿﺺ مﻦ مﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة ،أو وﻓاﺗﮫ ،ﻓإن ﺣدث
الﻌﺠﺰ أو الﻮﻓاة أﺛﻨاء مﻮﺳﻢ الﺤﺞ ﻓﻌﻠﻰ وزارة الﺤﺞ اﺗﺨاذ الﺘداﺑﯿﺮ الﻜﻔﯿﻠة ﺑﺘﻘدﯾﻢ الﺨدمات
الﻼزمة لﻠﺤﺠاج الﻤﺘﻌاﻗدﯾﻦ مﻌﮫ.
 -٣ﺻدور ﻋﻘﻮﺑة نظامﯿة ﺑإلﻐاء الﺘﺮخﯿﺺ .
 -٤إذا لﻢ ﯾﺒاﺷﺮ ﺻاﺣﺐ الﺘﺮخﯿﺺ ﺗﻘدﯾﻢ ھﺬه الﺨدمة مﻮﺳﻤﯿﻦ مﺘﺘالﯿﯿﻦ أو ﺛﻼﺛة مﻮاﺳﻢ
مﺘﻔﺮﻗة دون إﺷﻌار وزارة الﺤﺞ ﺑﺬلﻚ وﺗﻘدﯾﻢ ﻋﺬر ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﮫ الﻮزارة.
 -٥ﺷﻄﺐ الﺴﺠل الﺘﺠاري ،أو ﻋدم ﺗﺠدﯾده ،أو انﻘﻀاء الﺸﺮﻛة.
 -٦زوال أﺣد ﺷﺮوط مﻨﺢ الﺘﺮخﯿﺺ وﻓﻘًا ﻷﺣﻜام ھﺬا الﻨظام وﻻﺋﺤﺘﮫ الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة.
 -7مﻤارﺳة الﻤﺮخﺺ لﮫ الﻌﻤل خﻼل مدة إﯾﻘاﻓﮫ ﻋﻦ الﺨدمة.
الﻤادة الﺴادﺳة والﻌﺸﺮون:
ﺗﺤﺼل مﻦ الﺸﺮﻛات والﻤﺆﺳﺴات الﺮاﻏﺒة ﻓﻲ مﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة الﺮﺳﻮم اﻵﺗﯿة:
 .١خﻤﺴة آﻻف ﷼ ﻹﺻدار الﺘﺮخﯿﺺ لﻠﺸﺮﻛة.
 .٢ألﻔان وخﻤﺴﻤاﺋة ﷼ لﺘﺠدﯾد الﺘﺮخﯿﺺ لﻠﺸﺮﻛة.
 .٣ﺛﻼﺛة آﻻف ﷼ ﻹﺻدار الﺘﺮخﯿﺺ لﻠﻤﺆﺳﺴة.
 .٤ألﻒ وخﻤﺴﻤاﺋة ﷼ لﺘﺠدﯾد الﺘﺮخﯿﺺ لﻠﻤﺆﺳﺴة.
 .٥خﻤﺴﻤاﺋة ﷼ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺑدل ﺗﺮخﯿﺺ مﻔﻘﻮد.
الﻤادة الﺴاﺑﻌة والﻌﺸﺮون:
 - ١ﺗﻮرد الﺮﺳﻮم والﻐﺮامات الﻤﺤﺼﻠة وﻓﻘًا ﻷﺣﻜام ھﺬا الﻨظام إلﻰ خﺰﯾﻨة الدولة .
 - ٢ﺗﻮرد الﻤﺒالﻎ الﺘﻲ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮭا لﻠﺤﺠاج ولﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ وزارة الﺤﺞ مﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭا إلﯿﮭﻢ إلﻰ مﺆﺳﺴة
الﻨﻘد الﻌﺮﺑﻲ الﺴﻌﻮدي وﺗﻮدع ﻓﻲ ﺣﺴاب الﻤﺸارﯾﻊ الﺨﯿﺮﯾة.

الﻤادة الﺜامﻨة والﻌﺸﺮون:
ﯾﺠﻮز -ﺑﻘﺮار مﻦ وزﯾﺮ الﺤﺞ ﺑالﺘﻨﺴﯿﻖ مﻊ وزﯾﺮ الداخﻠﯿة ورﺋﯿﺲ لﺠﻨة الﺤﺞ الﻌﻠﯿا – ﺗﻌدﯾل
الﻤﻮاﻋﯿد الﻮاردة ﻓﻲ الﻤادﺗﯿﻦ الﺘاﺳﻌة والﺜانﯿة ﻋﺸﺮة مﻦ ھﺬا الﻨظام.
الﻤادة الﺘاﺳﻌة والﻌﺸﺮون:
ﯾﺠﻮز لﻮزﯾﺮ الﺤﺞ– ﺑﻌد الﺘﻨﺴﯿﻖ مﻊ وزﯾﺮ الداخﻠﯿة ورﺋﯿﺲ لﺠﻨة الﺤﺞ الﻌﻠﯿا – إﯾﻘاف ﻗﺒﻮل
طﻠﺒات ﺗﺮاخﯿﺺ مﻤارﺳة ھﺬه الﺨدمة لﻤدة مﺤددة إذا ما اﺳﺘدﻋﻰ اﻷمﺮ ذلﻚ.
الﻤادة الﺜﻼﺛﻮن:
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ﯾﺠﻮز لﻮزﯾﺮ الﺤﺞ– ﺑﻌد الﺘﻨﺴﯿﻖ مﻊ وزﯾﺮ الداخﻠﯿة ورﺋﯿﺲ لﺠﻨة الﺤﺞ الﻌﻠﯿا – إنﺸاء مﺠﻠﺲ
لﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ مﺆﺳﺴات وﺷﺮﻛات خدمة ﺣﺠاج الداخل لﺮﻓﻊ مﺴﺘﻮي خدمة الﺤﺠاج ،وﺗﺤدد
وزارة الﺤﺞ ﺑاﻻﺷﺘﺮاك مﻊ وزارة الداخﻠﯿة ووزارة الﺘﺠارة والﺼﻨاﻋة مﺴﺆولﯿات الﻤﺠﻠﺲ ومﮭﻤاﺗﮫ
وﺻﻼﺣﯿاﺗﮫ الﻤالﯿة واﻹدارﯾة.
الﻤادة الﺤادﯾة والﺜﻼﺛﻮن:
ﺗﻌد وزارة الﺤﺞ ﺑاﻻﺷﺘﺮاك مﻊ وزارة الداخﻠﯿة ووزارة الﺘﺠارة والﺼﻨاﻋة الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔﯿﺬﯾة لﮭﺬا
الﻨظام وﺗﺼدر ﺑﻘﺮار مﻦ وزﯾﺮ الﺤﺞ ،وذلﻚ خﻼل ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮمًا مﻦ ﺗارﯾﺦ نﺸﺮه.
الﻤادة الﺜانﯿة والﺜﻼﺛﻮن:
ﯾﻠﻐﻲ ھﺬا الﻨظام ﻗﻮاﻋد ﺗﻨظﯿﻢ خدمات ﺣﺠاج الداخل الﺼادرة ﺑﻘﺮار مﺠﻠﺲ الﻮزراء ذي الﺮﻗﻢ
 ٢٢والﺘارﯾﺦ ١٤١١ /٥ /٦ھـ ،ﻛﻤا ﯾﻠﻐﻲ ﻛل ما ﯾﺘﻌارض مﻌﮫ مﻦ أﺣﻜام.
الﻤادة الﺜالﺜة والﺜﻼﺛﻮن:
ﯾﻨﺸﺮھﺬه الﻨظام ﻓﻲ الﺠﺮﯾدة الﺮﺳﻤﯿة ،وﯾﻌﻤل ﺑﮫ ﺑﻌد ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮمًا مﻦ ﺗارﯾﺦ نﺸﺮه.
وﷲ الﻤﻮﻓﻖ

(  ) ١نﺸﺮ ﺑﺠﺮيدة ان الﻘﺮى في ﻋددها ( )٤١77ﺑﺘاريﺦ ١٤٢٦/١١/٢٢هـ

الالئحة التنفيذية
المادة األولى:
يﻘﺼد ﺑالﻌﺒارات الﻮاردة في هﺬه الﻼﺋﺤة الﻤﻌانﻲ الﻤﻮضحة ﻗﺮيﻦ كل منها ما لﻢ يﻘﺘض ي الﺴياق
ً
خﻼف ذلﻚ ،ﻛﻤا أن الكﻠﻤات التي ﺗﺮد ﺑﺼيﻐة الﻤﻔﺮد ﺗﺤﻤل أيﻀا ﺻيﻐة الجﻤﻊ كﻠﻤا ﺗﻄﻠﺐ الﻨﺺ
ذلﻚ والﻌﻜﺲ صحيﺢ.
 حجاج الداخل - :الﻤﻮاطﻨين والﻤﻘيﻤين إﻗامة نظامية في الﺒﻼد. الﻮزارة :وزارة الحج. اﻹدارة املخﺘﺼة :اﻹدارة الﻌامة لﺸﺆون حجاج الداخل ﺑالﻮزارة. الﻨظام :نظام خدمة حجاج الداخل الﺼادر ﺑﻘﺮار مﺠﻠﺲ الﻮزارة الﻤﻮﻗﺮ رﻗﻢ ( )٢٦٣وﺗاريﺦ١٤٢٦/١١/٢٦هـ الﻤﻮاﻓﻖ ﻋلى ﺑالﻤﺮﺳﻮم الﻤﻠكﻲ الﻜﺮيﻢ رﻗﻢ م ٥٢/في ١٤٢٦/١١/٢٢هـ.
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 الﻼﺋﺤة - :الﻼﺋﺤة الﺘﻨﻔيﺬية لﻨظام خدمة حجاج الداخل. الﻮزيﺮ - :وزيﺮ الحج. لجﻨة الﻨظﺮ في طﻠﺒات التراخيﺺ الجديدة والﺘﺠديد :هي الﻤﺸكﻠة مﻦ اﻹدارة املخﺘﺼة ومﻦويﺮاه وزيﺮ الحج مﻦ اﻹرادات اﻷخﺮى ﺑالﻮزرة ،وﺗﺘﻮلى ﻓﺤﺺ ودارﺳة الﻄﻠﺒات الجديدة وطﻠﺒات
الﺘﺠديد لﻠتراخيﺺ والﺒﺚ ﻓيها وﺗﺤديد ﻋدد الحجاج الﺬيﻦ يﻤﻜﻦ لﻄالﺐ الترخيﺺ خدمتهﻢ
ً
اﺳتﻨادا لﻠﻤادة الخامﺴة مﻦ الﻨظام.
 لجﻨة الﻨظﺮ في املخالﻔات - :هي الﻤﺸكﻠة مﻦ أﻋﻀاء يﻤﺜﻠﻮن وزارة الداخﻠية ووزارة الحج ووزارةالﺘﺠارة والﺼﻨاﻋة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠيها ﺑالﻔﻘﺮة رﻗﻢ ( )١مﻦ الﻤادة رﻗﻢ ( )١1مﻦ الﻨظام لﻠﻨظﺮ في
مﺨالﻔات ﺷﺮكات ومﺆﺳﺴات حجاج الداخل.
 الﻤﺮخﺺ لﮫ - :أي شخﺼية طﺒيﻌية أو اﻋﺘﺒارية ﻗاﺋﻤة ﺣﺼﻠﺖ ﻋلى ﺗﺮخيﺺ مﺰاولة خدمةحجاج الداخل مﻦ الﻮزارة.
 الﻤنﺸﺄة - :هي كل شخﺼية اﻋﺘﺒارية ﻗاﺋﻤة وذمة مالية مﺴﺘﻘﻠة وﺣاﺻﻠة ﻋلى سجل ﺗﺠاريً
ﺳﻮاء كانﺖ مﺆﺳﺴة أو ﺷﺮﻛة.
 مديﺮ ﻋام الﺸﺮﻛة - :الﻤكﻠﻒ ﺑإدارة أمﻮر الﺸﺮﻛة والﻤسجل اﺳﻤﮫ ﺑالسجل الﺘﺠاري. الﺘﺨﺼيﺺ - :ﺗﺤديد الﻤﻮاﻗﻊ ﻹﺳكان الحجاج ﺑﻤﺸﻌﺮي منى وﻋﺮﻓات لﻠﺸﺮكات والﻤﺆﺳﺴاتالﻤﻮاﻓﻖ ﻋلى ﺗﻘديﻤها الخدمة في الﻤﻮﺳﻢ.
 ﺗﺼﺮيﺢ الحج - :اﻹذن الﺼادر مﻦ الجهات الﻤﻌﻨية ﺑالﻤﻮاﻓﻘة لﻠﻤﻮاطﻦ والﻤﻘيﻢ إﻗامةنظامية ﻋلى أداء مﻨاﺳﻚ الحج.
 الخدمات - :ما يﻘدم للحاج مﻦ خدمات مﻦ ﻗﺒل الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑالخدمة وﻓﻖ الﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠيﮫﺑينهﻤا في الﻌﻘد الﻤﻮﺣد.
 الﻌﻘد الﻤﻮﺣد - :وﺛيﻘة اﻻﺗﻔاق ﺑين الحاج والﻤﺮخﺺ لﮫ والﻤﺸﺘﻤﻠة ﻋلى مﻔﺮدات الخدماتومﺴﺘﻮياتها واﺳﻌارها الﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠيها ﺑين الﻄﺮﻓين.
المادة الثانية:
 أوﻻ :الﺸﺮوط الﻤﻄﻠﻮبة في الﻤنﺸاة طالﺒة الترخيﺺ: ١ـ ان يكﻮن الﻤنﺸﺄة طالﺒة الترخيﺺ ذات ﻛيان ﻗانﻮنﻲ ﻗاﺋﻢ ﻛﻤﺆﺳﺴة ﻓﺮدية أو ﺷﺮﻛة طﺒﻘاﻷﺣكام نظام السجل الﺘﺠاري أو نظام الﺸﺮكات.
 ٢ـ أن ﻻ يﻘل راس مال الﻤنﺸﺄة طالﺒة الترخيﺺ ﻋﻦ ( )٥١١,١١١خﻤﺴﻤاﺋة ألﻒ ريال ﺳﻌﻮديﺑالنﺴﺒة لﻠﺸﺮكات و( )٣١١,١١١وﺛﻼﺛﻤاﺋة ألﻒ ريال ﺑالنﺴﺒة لﻠﻤﺆﺳﺴات.
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 ٣ـ أن ﺗﻘدم ﺗﻘﺮيﺮا مﺤاﺳبيا ﻋﻦ مﺮﻛﺰ ها الﻤالي مﺼدق مﻦ مﻜﺘﺐ مﺤاﺳبي ﻗانﻮنﻲ مﻌﺘﻤد ﻋﻨدالﺘﺠديد.
 ٤ـ أن يكﻮن لﻠﻤنﺸﺄة مﻜﺘﺐ رﺋيس ي داﺋﻢ ﻋلى مدار الﻌام مﺠهﺰ ﺑكاﻓة الﻤﺘﻄﻠﺒات التﺸﻐيﻠيةالﻼزمة (ﻓاﻛﺲ ،ﺗﻠيﻔﻮن ،ﺣاﺳﺐ آلي) مﻊ ﺗﻘديﻢ ما يﺜبﺖ ذلﻚ.
 ٥ـ أن ﻻ يكﻮن ﺳﺒﻖ وأن ﺻدر ﺑﺤﻘها ﻋﻘﻮبة نظامية ﺑإلﻐاء ﺗﺮخيﺺ الخدمة الﻤﻤﻨﻮح لها.  -٦الﺘﻘدم لﻠﻮزارة ﺑﻄﻠﺐ الترخيﺺ في الﻮﻗﺖ املحدد لﺘﻘديﻢ الﻄﻠﺒات وتسجيﻠﮫ لدى اﻹدارةاملخﺘﺼة.
 ﺛانيا :الﺸﺮوط التي يﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ في طالﺐ الترخيﺺ: ١ـ أن يكﻮن ﺳﻌﻮدي الجنﺴية وﻻ يﻘل ﻋﻤﺮه ﻋﻦ خﻤﺴة وﻋﺸﺮيﻦ ﻋاما وﻗادر ﻋلى مﻤارﺳةالﻌﻤل ﺑﻨﻔﺴﮫ.
 ٢ـ أن ﻻ يكﻮن ﺳﺒﻖ وأن ﺻدر ﺑﺤﻘﮫ ﺣﻜﻢ ﺷﺮعي في ﺟﺮيﻤة مﺨﻠة ﺑالﺸﺮف أو اﻷمانة ولﻢ يﺮد لﮫاﻋﺘﺒاره
 ٣ـ أن ﻻ يكﻮن طالﺐ الترخيﺺ أو أﺣد الﺸﺮكاء مﻦ مﺴاهمي مﺆﺳﺴات أرباب الﻄﻮاﺋﻒ لحجاجالخارج أو أﺑﻨائهﻢ أو الﻌامﻠين ﻓيها وﻋلى اﻹدارة املخﺘﺼة الﺘﺄﻛد مﻦ ذلﻚ.
 ٤ـ أن ﻻ يكﻮن مﻦ مﻮظﻔﻲ الﻘﻄاع الﻌام (الﻤدنﻲ أو الﻌﺴﻜﺮي). ٥ـ أن يكﻮن ﺣاﺻﻼ ﻋلى مﺆهل ﻋﻠمي ﻻ يﻘل ﻋﻦ الﻜﻔاءة الﻤﺘﻮﺳﻄة. ٦ـ أن ﻻ يكﻮن ﺳﺒﻖ وأن ﺻدر ﺑﺤﻘﮫ ﻋﻘﻮبة نظامية ﺑإلﻐاء الترخيﺺ الﻤﻤﻨﻮح لﮫ ﺑﻤﻤارﺳةخدمة حجاج الداخل.
 7ـ الﺘﻌهد بﻌدم مﻤارﺳة الخدمة أﻻ بﻌد الحﺼﻮل ﻋلى الترخيﺺ مﻦ الﻮزارة واﻛﻤال الﻤﺘﻄﻠﺒاتالﻼزمة لﺬلﻚ.
 ٢ـ يﻨﻄﺒﻖ ﻋلى مديﺮ ﻋام الﺸﺮﻛة أو مديﺮ الﻤﺆﺳﺴة ما يﻨﻄﺒﻖ ﻋلى الﻤﺮخﺺ لﮫ مﻦ ﺷﺮوط.المادة الثالثة:
 ١ـ ﺗﻘدم طﻠﺒات التراخيﺺ لإلدارة املخﺘﺼة ﺑالﻮزارة ـ والتي ﺗﺘﻮلى تسجيل كاﻓة الﻄﻠﺒات ومﻨﺢمﻘدميها ما يدل ﻋلى ﻗﺒﻮل طﻠبهﻢ بﻌد الﺘﺄﻛد مﻦ ﺗﻮﻓﺮ الﺸﺮوط الﻤﻄﻠﻮبة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠيها في
الﻔﻘﺮﺗين اﻷولى والﺜانية مﻦ الﻤادة الﺜانية .
 ٢ـ ﺗﺘﻮلى الﻮزارة الﺮﻓﻊ ﺑﻘﻮاﺋﻢ أﺳﻤاء طالبي التراخيﺺ الجديدة والﺘﺠديد لﻮزارة الداخﻠيةلﻠﺘﺄﻛيد مﻦ ﻋدم وﺟﻮد مﻼﺣظات ﻋﻠيهﻢ ﻗﺒل الﻌﺮض ﻋلى اللجﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠيها في الﻤادة
الﺮابﻌة مﻦ الﻼﺋﺤة.
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المادة الرابعة:
 تﺸكل لجﻨة في الﻮزارة ﺑﻘﺮار وزاري ﺗكﻮن مﻦ اﻹدارة املخﺘﺼة وبﻌﺾ اﻹدارات اﻷخﺮى ﺑالﻮزارةلﺘﺘﻮلى ﻓﺤﺺ ودراﺳة الﻄﻠﺒات الجديدة وطﻠﺒات الﺘﺠديد لﻠتراخيﺺ والﺒﺖ ﻓيها وﺗﺤديد ﻋدد
الحجاج الﺬيﻦ يﻤﻜﻦ لﻄﻠﺐ الترخيﺺ خدمتهﻢ ﻋلى ﺿﻮء الﻄاﻗة اﻻﺳتيﻌاﺑية الﻤﺘاﺣة
ﺑالﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة وامكانياﺗﮫ الﻤﻠية واﻹدارية والتﺸﻐيﻠية وأداﺋﮫ في الﺴﻨﻮات الﺴاﺑﻘة ﻋلى
أن ﻻ يﺰيد ﻋدد الحجاج الﻤﺼﺮح ﺑﺨدمتهﻢ لﻠﺸﺮكات ﻋﻦ ( )٣٥١١ﺛﻼﺛة آﻻف وخﻤﺴﻤاﺋة ﺣاج
 ،وﻋﻦ ( )١١١١ألﻒ ﺣاج ﺑالنﺴﺒة لﻠﻤﺆﺳﺴات الﻔﺮدية .
المادة الخامسة:
ﺗﺘﻮلى اﻹدارة املخﺘﺼة ﺑالﻮزارة اﺻدار التراخيﺺ بﻌد اﻋﺘﻤاد الﻮزيﺮ لﻘﺮارات اللجﻨة الﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠيها في الﻤادة الﺴاﺑﻘة وﺗكﻮن مدة الترخيﺺ خﻤﺴة مﻮاﺳﻢ ﻗاﺑﻠة لﻠﺘﺠديد ﻋلى أن يﺸﻤل
الترخيﺺ اﺳﻢ الﻤﺮخﺺ لﮫ وﻋﻨﻮانﮫ الﺮﺋيس ي وﻋدد الحجاج الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑﺨدمتهﻢ.
المادة السادسة:
ﺗﺘﻮلى اﻹدارة املخﺘﺼة ﺗﺤديد الﻤﻮاﻋيد الﻼزمة لﻄﻠﺐ الﻤﻮاﻓﻘة الﻤﻮﺳﻤية لﺘﻘديﻢ الخدمة وﻓ ًﻘا
لﻼﺷتراطات الﺘالية:
 -١أن يكﻮن الﻄﻠﺐ خﻼل الﻔترة املحددة التي ﺗﺤددها اﻹدارة املخﺘﺼة ﺑالﻮزارة وتﻌﻠﻦ ﻋنها.
 -٢أن يكﻮن ﺗﺮخيﺺ الﻤنﺸﺄة ﺳاري الﻤﻔﻌﻮل.
 -٣أن ﻻ يكﻮن هﻨاك ما يﻤﻨﻊ ً
نظاما مﻦ ﺗﻘديﻤﮫ للخدمة.
 -٤أن يﻘدم ﺿﻤان ﺑﻨكﻲ مﻦ أﺣد الﺒﻨﻮك املحﻠية الﻤﻌﺘﻤدة والﻤﻘﺒﻮلة لدى الﻮزارة ﺑاﺳﻢ الﻤنﺸﺄة
الﻤﺮخﺺ لها ﺣﺴﺒﻤا هﻮ مدون ﺑالسجل الﺘﺠاري ﺳاري الﻤﻔﻌﻮل لﻤدة ﺳﻨة لﺼالح الﻮزارة
(اﻹدارة الﻌامة لﺸﺆون حجاج الداخل) ﺑﻤﺒﻠﻎ ( )٤١١أربﻌﻤاﺋة ريال ﻋﻦ كل ﺣاج وﻓﻖ الﻌدد
الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑﺨدمتهﻢ ويﺠﻮز ﺗﻘديﻢ  %٣١مﻦ ﻗيﻤة الﻀﻤان ﻋلى أن تﺴﺘﻜﻤل النﺴﺒة
الﻤﺘﺒﻘية بﻌد الﺘﺨﺼيﺺ.
 -٥أن يﺘﻢ الﺘﻌاﻗد مﻊ إﺣدى ﺷﺮكات الﺮبﻂ اﻹلﻜترونﻲ والﻤﺘﻌﻤدة لدى الﻮزارة لﺘﺤﻘيﻖ ﻋﻤﻠية
الﺮبﻂ اﻹلﻜترونﻲ لﻨﻘل ﺑيانات الحجاج والﻌﻘﻮد الﻤبرمة مﻌهﻢ وإﺻدار ﺗﺼاريﺢ الحج الﻼزمة
للحجاج مﻦ الجهات املخﺘﺼة ﺑﻮزارة الداخﻠية.
المادة السابعة:
ﺗﻘﻮم اﻹدارة املخﺘﺼة ﺑﺘﺨﺼيﺺ الﻤﻮاﻗﻊ ﺑﻤﺸﻌﺮي منى وﻋﺮﻓات مﻦ الﻤﺴاﺣات املخﺼﺼة
لحجاج الداخل لﻤﻦ ﺣﺼل ﻋلى مﻮاﻓﻘة الﻮزارة الﻤﻮﺳﻤية ﺑﺘﻘديﻢ الخدمة مﻦ الﺸﺮكات
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والﻤﺆﺳﺴات التي لديها ﺗﺮاخيﺺ ﺳارية الﻤﻔﻌﻮل وبﻤا يﻮازي نﺴﺒة مﺤددة مﻦ الﻌدد
الﻤﺮخﺺ لﮫ ﻛﺤد أﻋلى ً
وﻓﻘا لﻠﻀﻮاﺑﻂ والﻤﻌايير الﺘالية:
 -١الﺒنية اﻹدارية
 -٢مﺴﺘﻮى أداء الخدمة الﻤﻮﺳﻤية لﻠﻤﻮﺳﻢ الﺴاﺑﻖ.
 -٣ﺗﻘييﻢ أداء الﻤﺮخﺺ لﮫ في الخﻤﺲ الﺴﻨﻮات الﺴاﺑﻘة مﻦ ﺣيﺚ الﻌﻘﻮبات.
ً
 -٤يﺠﻮز لﻠﺸﺮﻛة أو الﻤﺆﺳﺴة طﻠﺐ الﺘﺨﺼيﺺ ﺑﺄﻗل مﻨﮫ ويﺘﻢ ﺗﺤديد ﺗﻠﻚ النﺴﺒة وﻓﻘا لﻠﻤﻌايير
الﺘﺨﺼيﺺ التي ﺗﺤددها الﻮزارة.
 -٥في ﺣالة التﺴاوي في الﻨﻘاط يﺘﻢ اﻷخﺬ ﺑﻤﺒدأ الﻘﺮﻋة ﺑﺤﻀﻮر أصحاب الﺸﺄن.
ﻋلى أن يﺘﻢ تﺴﻠيﻢ هﺬه الﻤﻮاﻗﻊ في مﻮﻋد ﻻ يﺘﺠاوز اليﻮم الخامﺲ والﻌﺸﺮيﻦ مﻦ ﺷهﺮ ذي الﻘﻌدة.
المادة الثامنة:
بﻌد اﻋﻼن اﻹدارة املخﺘﺼة نﺘاﺋﺞ الﺘﺨﺼيﺺ ﺑﻤﺸﻌﺮ منى ﻋلى املخﺼﺺ لﮫ مﺮاﻋاة الﺘﻘيد
ﺑﻤا يلي:
 -١تﺴديد ما ﺗﺒﻘﻰ مﻦ ﻗيﻤة الﻀﻤان الﺒﻨكﻲ الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠيﮫ في الﻔﻘﺮة الﺮابﻌة مﻦ

ً
الﻤادة الﺴادﺳة مﻦ الﻼﺋﺤة ﺣﺴﺐ الﻌدد الﻤﺮخﺺ لﮫ لدى اﻹدارة املخﺘﺼة وﻓﻘا

لﻠﻤﻮاﻋيد املحددة.
 -٢تﺴديد أﺟﺮة الﻤﻮﻗﻊ املخﺼﺺ لﮫ ﺑﻤﺸﻌﺮ منى ﺣﺴﺐ الﻤﻮاﻋيد التي ﺗﺤددها اﻹدارة
املخﺘﺼة في مﻮﻋد ﻻ يﺘﺠاوز الﺜالﺚ والﻌﺸﺮون مﻦ ﺷهﺮ ذي الﻘﻌدة مﻦ كل ﻋام.

ً
 -٣في ﺣالة ﻋدم الﺮﻏﺒة في الﻤﻮﻗﻊ املخﺼﺺ لﮫ ﻓإن ﻋﻠيﮫ إﺷﻌار اﻹدارة املخﺘﺼة رﺳيﻤا
ً
إما مﺒاﺷﺮة أو ﺑالبريد وﻋلى اﻹدارة املخﺘﺼة إﻋﻄاﺋﮫ ما يﻔيد اﺳﺘﻼم اﻻﺷﻌار ﻗﺒل
ﺣﻠﻮل مﻮﻋد التﺴديد املحدد.
ً
 -٤يﻌﺘبر الﺘﺨﺼيﺺ ﻻ ﻏيا في ﺣالة ﻋدم تﺴديد أﺟﺮة الﻤﻮﻗﻊ في الﻤﻮاﻋيد املحددة.
 -٥ﻻ يﺠﻮز الﺘﻨازل ﻋﻦ الﻤﻮاﻗﻊ املخﺼﺼة لﻠﻤﺮخﺺ لﮫ أو ﺗﺄﺟيرها لﻠﻐير أو ﺟﺰء منها
ً
وﻋﻠيﮫ في ﺣالة اﻻﺳﺘﻐﻨاء ﻋﻦ الﻤﻮﻗﻊ كﻠﮫ الﺘﻘدم ﺑﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻐﻨاء ﻋﻦ الﻤﻮﻗﻊ رﺳﻤيا
في مﻮﻋد أﻗﺼاه اليﻮم الﺜامﻦ والﻌﺸﺮيﻦ مﻦ ﺷهﺮ ذي الﻘﻌدة وﻋلى اﻹدارة املخﺘﺼة
إﻋﻄاﺋﮫ ما يﻔيد اﺳﺘﻼم الﻄﻠﺐ.
 -٦ﻻ يﺠﻮز لﻠﻤﺮخﺺ لﮫ ﺗﻤﻜين الﻐير مﻦ اﺳﺘﺨدام الترخيﺺ الﻤﻤﻨﻮﺣة لﮫ لﻤﺰاولة
الخدمة إﻻ في الحاﻻت الﻀﺮورية التي يﺘﻢ الﻤﻮاﻓﻘة ﻋﻠيها مﻦ ﻗﺒل اﻹدارة املخﺘﺼة
مﻦ الﻮزارة.
المادة التاسعة:
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ً
اﺳتﻨادا إلى الﻔﻘﺮة الﺜانية مﻦ الﻤادة الﺮابﻌة مﻦ الﻨظام ﺗﻠتزم الﺸﺮكات والﻤﺆﺳﺴات
الﻤﺮخﺺ لها ﺑﺘﻘديﻢ الخدمات مﻦ نﻘل وﺳﻜﻦ وإﻋاﺷة ورﻋاية ﺑﺄﺳﻌار مﻌﻘﻮلة وﻓﻖ ما
يﺘﻢ اﻻﺗﻔاق ﻋﻠيﮫ ﺑين الحاج والﺸﺮﻛة أو الﻤﺆﺳﺴة مﻊ اﻻلتزام ﺑاﻻﺳﺘﻔادة الﻘﺼﻮى مﻦ
الﻤﺴاﺣات الﻤﺴﻠﻤة لها ﺑالﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة ﻹﺳكان الحجاج الﻤﺘﻌاﻗد مﻌهﻢ ﻋلى أن ﻻ
ﺗﻘل نﺴﺒة اﻻﺳﺘﻔادة ﻋﻤا ﺗﺤدده الﻮازرة.
المادة العاشرة:
ﺗﻘﻮم الﻮزارة ﺑتزويد هيﺌة الﺮﻗاﺑة والﺘﺤﻘيﻖ ﺑﺼﻮر مﻦ التراخيﺺ والﻤﻮاﻓﻘات الﻤﻮﺳﻤية
وبيانات الﻤﻮاﻗﻊ والﻤﺴاﺣات املخﺼﺼة وبيانات الحجاج الﻤﺘﻌاﻗد مﻌهﻢ وﻓﻖ اﻵلية التي
يﺘﻢ اﻻﺗﻔاق ﻋﻠيها ﺑين الﻮزارة والهيﺌة.
المادة الحادية عشر:
واﺟﺒات الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑﺨدمة حجاج الداخل:
ً
 -١أن يﻘﻮم ﺑﺨدمة الحجاج ﺑﺄمانﮫ وإخﻼص وأن يﺆدي الخدمات الﻤﻄﻠﻮبة مﻨﮫ وﻓﻘا
ﻷﺣكام هﺬا الﻨظام وﻻﺋﺤة الﺘﻨﻔيﺬية وما نﺼﺖ ﻋﻠيﮫ الﻌﻘﻮد الﻤبرمة مﻌهﻢ.
 -٢ﻋدم الﺘﻌاﻗد مﻊ أﻋداد مﻦ الحجاج ﺗﺰيد ﻋﻦ الﻄاﻗة اﻻﺳتيﻌاﺑية لﻠﻤﻮاﻗﻊ املخﺼﺼة
لﻠﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑالخدمة في مﺸﻌﺮي ﻋﺮﻓات ومنى.
 -٣يﺠﺐ أن ﺗكﻮن تﻌاﻗداﺗﮫ الﻤبرمة مﻊ الحجاج مﻦ خﻼل مﻜﺘﺒة الﺮﺋيس ي أو الﻔﺮوع
الﻤسجﻠة لدى اﻹدارة املخﺘﺼة ﺑالﻮزارة.
 -٤إدخال ﺑيانات كل ﺣاج ﻋلى ﺣده مﺸﺘﻤﻠة ﻋلى اﺳﻢ الحاج وﺟنﺴيﺘﮫ ورﻗﻢ هﻮيﺘﮫ
واملحاﻓظة أو الﻤديﻨة التي ﺗﻢ الﺘﻌاﻗد بها وﺟﻤيﻊ ﺑيانات الﻤﻮﻗﻊ وبيانات الﺸﺮﻛة أو

ً
الﻤﺆﺳﺴة الﻤﻘدمة للخدمة والتهيﺌة ﻹرﺳالها لﻠﻮزارة ﻋبر الﺸﺒﻜة اﻻلﻜترونية ﺗﻤهيدا
ً
ً
ﻹﺻدار ﺗﺼاريﺢ الحج آليا ﺑين وزارة الحج ووزارة الداخﻠية وﺗكﻮن مﺘاﺣة لحظيا

للجهات الﻤﻌﻨية.
 -٥أن يكﻮن الﺘﻌاﻗد ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدية مﻊ كل ﺣاج ﺣﺴﺐ نﻤﻮذج الﻌﻘد الﻤﻮﺣد الﻤﻌﺘﻤد
مﻦ اﻹدارة املخﺘﺼة ووﻓﻖ اﻵلية الﻤﻌﺘﻤدة في إدخال ﺑيانات الحجاج والﺘﻌاﻗد مﻌهﻢ
مﻦ خﻼل الﺮبﻂ ﻋبر الﺸﺒﻜة اﻹلﻜترونية.
 -٦اﺳﺘﻼم الﻤﻮاﻗﻊ املخﺼﺼة لﮫ ﺑﻤﺸﻌﺮي منى وﻋﺮﻓات وﻓﻖ الﻤﻮاﻋيد املحددة
ومﺮاﺟﻌة ﺷﺮﻛة الﻜهﺮباء ﻻﺳﺘﻜﻤال إﺟﺮاءات إيﺼال الﺘيار الﻜهﺮبايﻲ لﻠﻤﻮﻗﻊ.
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 -7ﺗﺄمين الحﺮاﺳة الﻼزمة ﻋلى مداخل الﻤﻮاﻗﻊ ﻋلى مدار الﺴاﻋة ﺑﺰي مﻮﺣد وﻋدم
الﺴﻤاع لﻐير الحجاج الﻤﺘﻌاﻗد مﻌهﻢ الدخﻮل إلى مﻮاﻗﻊ الﺸﺮﻛة أو الﻤﺆﺳﺴة
املخﺼﺼة لها ﺑالﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة.
 -٢ﺗﺄمين ﻋﻤالة كاﻓية ﺑﺰي مﻮﺣد لﻠﻘيام ﺑﻮاﺟﺒات الﻨظاﻓة ومﺘﻄﻠﺒات الخدمة وذلﻚ
ﺑﻮاﻗﻊ ﻋامل لكل ﺛﻼﺛين ﺣاج ﻋلى اﻷﻗل.
 -1اﻻلتزام ﺑﻘﻮاﻋد اﻷمﻦ والﺴﻼمة والﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠيها في تﻌﻠيﻤات الدﻓاع الﻤدنﻲ
لﻠﻤﻮاﻗﻊ ﺑالﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة مﻊ ﻋدم ﻏﻠﻖ الﻤﻤﺮات الﻤﺆدية ﻷﺑﻮاب الﻄﻮارئ
واﺳﺘﺨدام اﻷﻗﻔال الﺒﻼﺳتيﻜية.
 -١١اﻻلتزام ﺑﺤدود الﻤﻮاﻗﻊ الﻤﺴﻠﻤة لﻠﺸﺮﻛة أو الﻤﺆﺳﺴة وﻋدم إزالة أي إﺳﻮار أو
ﻓﻮاﺻل مﻊ ﻋدم ﻋﻤل أي إﺣداﺛيات أو إﺿاﻓات أو تﻌديﻼت ﺑالﻤﻮاﻗﻊ الﻤﺴﻠﻤة لﮫ
ﺑﻤﺸﻌﺮ منى إﻻ بﻌد الﺘنﺴيﻖ مﻊ الجهة الﻤﻌﻨية والحﺼﻮل ﻋلى اذن ﺑﺬلﻚ.
 -١١إﻋادة تﺴﻠيﻢ املخيﻤات للجهة الﻤﻌيﻨة بﻌد انتهاء الﻤﻮﺳﻢ ﺣﺴﺐ الﻤﻮاﻋيد التي
ﺗﺤددها الجهة املخﺘﺼة.

ً
 -١٢ﻋﻤل ﺑﻄاﻗات تﻌﺮيﻔية لجﻤيﻊ حجاﺟﮫ مﻮضحا بها اﺳﻢ الحاج ورﻗﻢ ﺗﺼﺮيﺤﮫ للحج
وﻋﻨاويﻦ مﻮاﻗﻊ الﻤﺮخﺺ لﮫ ﺑالﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة مﻊ ﻋﻤل ﺑﻄاﻗات تﻌﺮيﻔية لجﻤيﻊ
الﻌامﻠين لديﮫ تﺸﺘﻤل ﻋلى اﻻﺳﻢ والﻮظيﻔة الﻤكﻠﻒ بها كل منهﻢ.
 -١٣اﻻلتزام الﺘﻘيد ﺑﺠﻤيﻊ الﺘﻌﻠيﻤات الﻤﺒﻠﻐة لﮫ مﻦ اﻹدارة املخﺘﺼة.
المادة الثانية عشر:
ً
اﺳتﻨادا لﻠﻤادة رﻗﻢ ( )١٢مﻦ الﻨظام .ﻋلى الﻤﺮخﺺ لهﻢ ﺗﻤﻜين مﻮظﻔﻲ الﻮزارة مﻦ أداء
الﻤهام الﻤﻨاط بهﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ الﻨظام وﻻﺋﺤة الﺘﻨﻔيﺬية ﺑﻤا في ذلﻚ ا لﺘﻔﺘيش ﻋلى مكاﺗﺐ
الﻤﺮخﺺ لهﻢ وﺳﻜﻦ الحجاج في مﻮاﻗﻌهﻢ ووﺳاﺋﻂ الﻨﻘل وﻏيرها مﻦ وﺳاﺋل الخدمة
واﺛﺒات ما يﻘﻊ مﻦ مﺨالﻔات وﺿﺒﻄها وإﺣالتها إلى اللجﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠيها ﺑالﻤادة رﻗﻢ
( )١1مﻦ الﻨظام.
المادة الثالثة عشر:
ً
ً
أوال :استنادا للمادة رقم ( )91من النظام:
 .١تﺸكل لجﻨة رﺋيﺴية مﻦ مﻤﺜﻠين ﻋﻦ وزارات الداخﻠية والحج والﺘﺠارة والﺼﻨاﻋة
مﺘﺨﺼﺼين في الﻨﻮاحي الﺸﺮﻋية والﻘانﻮنية ﻻ ﺗﻘل مﺮاﺗبهﻢ ﻋﻦ الﺜامﻨة لﻠﻨظﺮ في
ﺷكاوى حجاج الداخل ومﺨالﻔات الﻤﺮخﺺ لﮫ ﻷﺣكام هﺬا الﻨظام مﺜل ﻋدم الﻮﻓاء
ﺑاﻻلتزامات الﺘﻌاﻗدية مﻊ الحجاج ،والﻘيام ﺑﻤﻤارﺳة الخدمة دون ﺗﺮخيﺺ ،خﻼل
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ً
الﻔترة مﻦ ﻏﺮة ذي الحجة ولﻤدة (ﺳﺘين يﻮميا) مﻦ كل ﻋام ويكﻮن مﻘﺮها وازارة الحج
ﺑﻤﻜة الﻤﻜﺮمة ويﺠﻮز لﻮزيﺮ الحج ﺗﻤديد الﻔترة متى دﻋﺖ الحاﺟة إلى ذلﻚ.
 .٢تﺸﻜيل خﻤﺲ لجان ﺗﺤﻘيﻖ ﻓﺮﻋية مﺮﺗﺒﻄة ﺑاللجﻨة الﺮﺋيﺴية ولﻠﻤدة الﻤﺸار إليها
ويكﻮن أﻋﻀاؤها مﻦ الجهات الﻤﺸارﻛة في اللجﻨة الﺮﺋيﺴية ﺗﺘﻮلى الﺘﺤﻘيﻖ ﻓيﻤا يﺤال
إليها مﻦ هﺬه اللجﻨة الﺮﺋيﺴية والﻮﻗﻮف ﻋلى املخالﻔات التي ﺗﺮى اللجﻨة الﺮﺋيﺴية
الﻮﻗﻮف ﻋﻠيها ومﻌايﻨتها ﻋلى الﻄﺒيﻌة وﺗﻮﺛيﻖ املخالﻔات إن وﺟدت وﺗﺮﻓﻊ ﺗﻠﻚ اللجان
نﺘاﺋﺞ الﺘﺤﻘيﻖ للجﻨة الﺮﺋيﺴية.
 .٣تﺸكل وزارة الحج ﺟهاز يﻌني ﺑالﺸﺆون اﻹدارية والﺴﻜﺮﺗارية لتﺴهيل أﻋﻤال اللجان
ومﺴاندتها.
 .٤يﻌﺘبر يﻮم الخامﺲ ﻋﺸﺮ مﻦ ﺷهﺮ مﺤﺮم هﻮ أخﺮ مﻮﻋد ﻻﺳﺘﻘﺒال ﺷكاوى الحجاج إﻻ
إذا رأى الﻮزيﺮ اﺳﺘثﻨاء بﻌﺾ الﺸكاوى التي يﺮى ﺿﺮورة الﻨظﺮ والﺒﺖ ﻓيها.
ً
ثانيا :تتولى اللجنة الرئيسية ما يلي:
 .١اﻹﺷﺮاف ﻋلى أﻋﻤال لجان الﺘﺤﻘيﻖ الﻔﺮﻋية وﺗﻘﺮيﺮ الﻌﻘﻮبات الﻤﻨاﺳﺒة ﺑﺤﻖ
املخالﻔين.
 .٢اﺳﺘدﻋاء أصحاب الﻤﺆﺳﺴات ومدراء ﻋﻤﻮم الﺸﺮكات ومﻦ ﺗﻘﺘض ي مﺼلحة الﺘﺤﻘيﻖ
اﺳﺘﺠﻮابهﻢ.
 .٣يﺠﻮز للجﻨة إﺣﻀار مﻦ لﻢ يﺘﺠاوب مﻌها ﻋﻦ طﺮيﻖ الﺸﺮطة.
 .٤ﺗﺰويد اﻹدارة املخﺘﺼة ﺑبيان ﻋﻦ الﺸﺮكات أو الﻤﺆﺳﺴات التي ﻗﺮرت اللجﻨة ﻋدم
اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺿﻤاناتها في مدة ﻻ ﺗﺘﺠاوز نهاية ﺷهﺮ مﺤﺮم.
 .٥يﺼدر ﻗﺮار اللجﻨة ﺑاﻷﺟﻤاع وفي ﺣال الخﻼف يكﻮن ﺑاﻷﻏﻠﺒية
ً
 .٦ﺗﻘﻮم اللجﻨة الﺮﺋيﺴية ﺑإﺣالة ﻗﺮاراتها لإلدارة املخﺘﺼة ﺑالﻮزارة ﺗﻤهيدا لﺮﻓﻌها مﻦ ﻗﺒﻠها
لﻠﻮزيﺮ لﻠﻤﺼادﻗة ﻋﻠيها وإﺑﻼﻏها لﻠﻤﺮخﺺ لهﻢ بﻌد ﺗﺼديﻘها ﺣﺴﺐ ﻋﻨاوينهﻢ الﺜاﺑﺘة
لديهﻢ.
المادة الرابع عشر:
يﺤﻖ لﻤﻦ ﺻدر ﺑﺤﻘﮫ ﻗﺮار مﻦ اللجﻨة الﻤﻌﻨية ﺑالﻤادة رﻗﻢ ( )١1مﻦ الﻨظام يﻘض ي
ً
ً
ﺑﻤﻌاﻗﺒﺘﮫ نظاما اﻻﻋتراض لدى ديﻮان الﻤظالﻢ خﻼل ﺳﺘين يﻮما مﻦ ﺗاريﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﻤا ﺻدر
ﺑﺤﻘﮫ ً
ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮيﻖ اﻹدارة املخﺘﺼة ﺑالﻮزارة ﺑالنﺴﺒة لﻠﻤﺮخﺺ لهﻢ أو إمارة الﻤﻨﻄﻘة
الﺘابﻌة لها املخالﻒ ﺑالنﺴﺒة لﻐير الﻤﺮخﺺ لهﻢ.
المادة الخامس عشر:
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ً
ً
أوال :اﺳتﻨادا لﻠﻤادة رﻗﻢ ( )٢٤مﻦ الﻨظام ﺗﺘﻮلى اﻹدارة املخﺘﺼة الﺘنﺴيﻖ مﻊ الجهات الﻤﻌﻨية
لﻤﻌالجة وﺿﻊ الحجاج الﻤﺘﻌاﻗد مﻌهﻢ مﻦ ﻗﺒل الﺸﺮكات والﻤﺆﺳﺴات الﻤﺮخﺺ لها ويﺼﻠﻮن إلى
الﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة وﻻ ﺗﻘدم لهﻢ الخدمات الﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠيها وذلﻚ ﺑإﺗﺒاع اﻹﺟﺮاءات الﺘالية:
 .١ﺗﺄمين ﺳﻜﻦ لهﻢ ﺑالﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة أو مﻜة الﻤﻜﺮمة.
 .٢ﺗﺄمين اﻹﻋاﺷة.
 .٣ﺗﺄمين وﺳاﺋل الﻨﻘل الﻤﻨاﺳﺒة ﻋلى أن يﺘﻢ ﺣﺴﻢ ﺟﻤيﻊ ﺗكاليﻒ ﺗﻠﻚ الخدمات مﻦ مﺒﻠﻎ
الﻀﻤان الخاص ﺑالﻤﺮخﺺ لﮫ وﻋلى أن يكﻮن ذلﻚ وﻓﻖ الﻀﻮاﺑﻂ الﺘالية.
 .١أن ﻻ ﺗﺘﺠاوز ﺗكاليﻒ الخدمات مﺒﻠﻎ الﻀﻤان.
 .٢أن ﻻ ﺗﺰيد الخدمات الﻤﻘدمة للحجاج ﻋﻦ ما ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ الﻌﻘﻮد الﻤبرمة مﻌهﻢ.
 .٣أن يﺘﻢ ﺗﻮﻓير ﺗﻠﻚ الخدمات ﺑﻤﻮﺟﺐ مﺤاﺿﺮ مﻮﺛﻘة.
 .٤أن يﺘﻢ ﺗﻮﺛيﻖ ﺣالة ﺗﺨلي الﻤﺮخﺺ لﮫ ﻋﻦ ﺗﻘديﻢ الخدمة في الﻮﻗﺖ الﻤﻨاﺳﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ
مﺤﻀﺮ مﺜبﺖ لﺬلﻚ.

ً
 .٥أن يﺘﻢ الﺘﺄﻛد مﻦ ﻗيام مﺘﻌهدي الخدمات ﺑﺘﻮﻓير الخدمة للحجاج الﻤﺘﻌاﻗد مﻌهﻢ وﻓﻘا
لﻤا ﺗﻢ ﺗﻮﺛيﻘﮫ في هﺬا الﺸﺄن مﻦ ﻗﺒل اﻹدارة املخﺘﺼة.
ً
ً
ثانيا :اﺳتﻨادا لﻠﻤادة رﻗﻢ ( )٢٤والﻔﻘﺮة اﻷولى مﻦ الﻤادة ( )٢٢مﻦ الﻨظام ﺗﺘﻮلى الﻮزارة ﺑالنﺴيﻖ
مﻊ إمارة مﻨﻄﻘة مﻜة الﻤﻜﺮمة ووزارة الﻤالية مﻌالجة وﺿﻊ الحجاج الﺬيﻦ يﺘﻌاﻗد مﻌهﻢ مﻦ
ﻏير الﻤﺮخﺼين لهﻢ ويﺼﻠﻮن إلى الﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة ولﻢ يﻮﻓﺮ لهﻢ مكان لﺴﻜنهﻢ وذلﻚ ﺑاﺗﺒاع
اﻹﺟﺮاءات الﺘالية:
 .١ﺗﺄمين الﺴﻜﻦ واﻹﻋاﺷة الﻀﺮورية لهﻢ ﺑالﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة أو مﻜة الﻤﻜﺮمة.
 .٢ﺗﺄمين وﺳاﺋل الﻨﻘل الﻤﻨاﺳﺒة ﺣتى وﺻﻮلهﻢ إلى مﻘﺮ إﻗامتهﻢ.
ً
على أن يتم ذلك وفقا للضوابط التالية:
 .١أن يﺘﻢ ﺗﻮﺛيﻖ ﺣالة ﺗﺨلي الﻤﺘﻌاﻗد مﻊ الحجاج ﻋﻦ ﺗﻘديﻢ الخدمة في الﻮﻗﺖ الﻤﻨاﺳﺐ
ﺑﻤﻮﺟﺐ مﺤﻀﺮ مﺜبﺖ لﺬلﻚ.
 .٢أن ﻻ ﺗﺰيد الخدمات الﻤﻘدمة للحجاج ﻋلى ما ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ الﻌﻘﻮد أو الﻮﺛاﺋﻖ الﻤبرمة مﻌهﻢ.
 .٣أن يﺘﻢ ﺗﻮﻓير ﺗﻠﻚ الخدمات مﻮﺟﺐ مﺤاﺿﺮ مﻮﺛﻘة.
 .٤أن يﺘﻢ تﻌﻤيد مﻦ ﺗﺮاه الﻮزارة مﻦ الﻤﺘﻌهديﻦ لﺘﻘديﻢ الخدمة الﻤﻨاﺳﺒة لهﺆﻻء الحجاج
وﻋلى إمارة مﻨﻄﻘة مﻜة الﻤﻜﺮمة إلﺰام الﻤﺘﻌاﻗد مﻊ الحجاج بﺴداد اﺳﺘﺤﻘاﻗات
ً
الﻤﺘﻌهديﻦ ﺣاﻻ.
 .٥ﻋلى الﻮزارة إﺣالة املحاﺿﺮ الﻤﺜبﺘة للحالة ﺑﻤا في ذلﻚ ﺗكاليﻒ ﺗﻘديﻢ الخدمة للحجاج
الﻤﺘﻀﺮريﻦ إلى اللجﻨة الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠيها في الﻤادة ( )١1ﻹﻋﻤال اخﺘﺼاﺻها.
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المادة السادسة عشرة:
ﺗﺘﻮلى الﻮزارة ﺗﺤﺼيل رﺳﻮم إﺻدار التراخيﺺ املحددة ﺑالﻤادة رﻗﻢ ( )٢٦مﻦ الﻨظام ﻛﻤا
ً
ﺗﺘﻮلى ﺗﺤﺼيل الﻐﺮامات وﻓﻘا ﻷﺣكام الﻨظام وﺗﻮريدها لخﺰيﻨة الدولة ﻛﻤا ﺗﺘﻮلى ﺗﻮريد الﻤﺒالﻎ
الﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠيها ﺑالﻔﻘﺮة رﻗﻢ ( )٢مﻦ الﻤادة رﻗﻢ ( )٢7مﻦ الﻨظام إلى مﺆﺳﺴة الﻨﻘد الﻌﺮبﻲ
الﺴﻌﻮدي ﻹيداﻋها في ﺣﺴاب الﻤﺸاريﻊ الخيرية ،والﺘنﺴيﻖ مﻊ وزارة الﻤالية لﻼﺳﺘﻔادة مﻦ
الﻤﺒالﻎ التي ﺳيﺘﻢ ﺗﺤﻮيﻠها لحﺴاب الﻤﺸاريﻊ الخيرية في ﺗﻤﻮيل الحالة الﻮاردة في الﻔﻘﺮة الﺜانية
مﻦ الﻤادة الﺮابﻌة ﻋﺸﺮة مﻦ هﺬه الﻼﺋﺤة ريﺜﻤا يﺘﻢ الﺘﺤﺼيل مﻦ ﻏير الﻤﺮخﺺ لهﻢ
الﻤﺘﻌاﻗديﻦ مﻊ الحجاج ﻋﻦ طﺮيﻖ إمارات الﻤﻨاطﻖ الﺘابﻌين لها.
المادة السابعة عشرة:
ً
ﺑﻨاء ﻋلى الﻤادة رﻗﻢ ( )١٦مﻦ الﻨظام ﻻ يﺴﻤﻊ لﻠﻤﻮاطﻨين وﻻ لﻠﻤﻘيﻤين ﺑالحج إﻻ ﻋﻦ طﺮيﻖ
الﻤﺆﺳﺴات والﺸﺮكات الﻤﺮخﺺ لها وبﻌد الحﺼﻮل ﻋلى ﺗﺼاريﺢ حج مﻦ الجهة املخﺘﺼة ﺑﻮزارة
الداخﻠية ﺣﺴﺐ ﺑيانات الحجاج الﻮزارة إليها ﻋبر الﺮبﻂ اﻵلي اللحظﻲ ،ويﺴتﺜنى مﻦ ﻗيد الحج
ﻋﻦ طﺮيﻖ ﺗﻠﻚ الﺸﺮكات والﻤﺆﺳﺴات ﺿيﻮف الجهات الحكﻮمية مﻦ حجاج الداخل التي لها
مﻮاﻗﻊ ﺑالﻤﺸاﻋﺮ الﻤﻘدﺳة وﺗﺆمﻦ لهﻢ الﺴﻜﻦ والﻨﻘل واﻹﻋاﺷة خﻼل أدائهﻢ لﻤﻨاﺳﻚ حج،
ً
وذلﻚ وﻓﻘا لﻠﻀﻮاﺑﻂ املحددة في ﺑﺮﻗية ﺻاﺣﺐ الﺴﻤﻮ الﻤﻠكﻲ وزيﺮ الداخﻠية رﺋيﺲ لجﻨة الحج
الﻌﻠيا رﻗﻢ  ٤1٢س ج هـ وﺗاريﺦ ١٤٤١/١1/١٢هـ.
المادة الثامنة عشرة:
يﺠﻮز لﻮزارة الحج تﻌديل هﺬه الﻼﺋﺤة أو بﻌﺾ مﻮادها إذا اﻗﺘﻀﺖ الحاﺟة لﺬلﻚ ﺑاﻻﺷتراك
مﻊ وزارتﻲ الداخﻠية والﺘﺠارة والﺼﻨاﻋة.
المادة التاسعة عشرة:
ً
يﻌﻤل بهﺬه الﻼﺋﺤة مﻦ ﺗاريﺦ ﺻدورها وﻓﻘا ﻷﺣكام الﻨظام.
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