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 خدمة حجاج الداخل نظام
 

 :لىوألا دةلماا

 

أداء  على مھیساعد بما خلالدا جلحجا لمطلوبةا تلخدماا تقدیم تنظیم لىإ ملنظاا اذھ فدھی

 .ولةھسو بیسر لحجا مناسك

 

 :لثانیةا دةلماا

 م،لنظاا اذھل فقًاو تمنح خیصاتر بموجب تلشركاوا تلمؤسساا خلالدا جحجا خدمة رستما

 في لمطلوبةا وطلشروا للترخیص لمطلوبةا وطلشرا ملنظاا اذھل لتنفیذیةا لالئحةا توضحو

 .لھ لمرخصا

 

 :لثالثةا دةلماا

 ببارأل الو ،اھفی لعاملینأو ا مینھللمسا الو رجلخاا جلحجا لیةھألا تللمؤسسا زیجو ال

 .لخدمةا هذھ سةرمما اھفی لعاملینأو ا مھلمكاتب الو ،مةزماوز  ءالوأد ءكالو من ئفالطوا

  

 :بعةالرا دةلماا

 :باآلتي لخدمةا هذھ سةربمما اھل لمرخصا تلشركاوا تلمؤسساا متلتز

 .اھمباشرت قبل لخدمةا هذھ لتقدیم مةزلالا لتشغیلیةوا یةدارإلوا لمالیةا تإلمكاناا توفیر - ١

 ،عایةور  عاشةوإ سكنو نقل من لمقدمةا تلخدماا ىمستو مع تتفق ربأسعا لخدمةا تقدیم - ٢

 .لكذ ملنظاا اذھل لتنفیذیةا لالئحةا دتحدو

وزارة  فقةامو بعدو ورةلضرا حالة في-لھ زیجوو ،بنفسھ لعملا لمؤسسةا صاحب سةرمما - ٣

 علیھ تنطبقأن  على ،بذلك ري لتجاا لسجلا في سمھا ون لمدا لمؤسسةا مدیر تفویض -لحجا

 .لتعاقدیةا ماتھابالتز لكذ یخل الو ،لمؤسسةا صاحب في اھفراتو جبالوا وطلشرا

 فراتتووأن  ،بنفسھ لعملا ري لتجاا لسجلا في سمھا ون لمدا لشركةا معا مدیر سةرمما - ٤

 بعدو ورةلضرا حالة في -زیجوو ،لمؤسسةا صاحب في اھفراتو بلمطلوا وطلشرا فیھ

 وطلشرا علیھ تنطبقأن  على ،بذلك لشركةا في ءلشركاا حدأ تفویض -لحجوزارة ا فقةامو

 .لشركةا معا مدیر في اھفراتو جبالوا

 .جلحجاا مع لتعاقدوا داري إلا لعملا سةرلمما مھغیردون  ییندبالسعو الستعانةا - ٥
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 :لخامسةا دةلماا

 نتكوو ،لحجوزارة ا لىإ اھتجدید تلباوط لخدمةا هذھ سةرلمما خیصالترا تلباط متقد

 نتكوو ،لكذ لىإ لحاجةا عتد كلما تجتمعو ت،لطلباا هذھ لفحص لحجوزارة ا في لجنة

 لطالب یمكن لذینا جلحجاا دعد تحدیدو اھفی لبتوا لمقدمةا تلطلباا سةدرا اھمتھم

 مكاناتھإ ءضو في لكوذ ،لتنفیذیةا لالئحةا دهتحد ما فقو مھخدمت لتجدیدوا لترخیصا

 .لسابقةا اتلسنوا في ئھوأدا لتشغیلیةوا یةدارإلوا لمالیةا

 

 :سةدلساا دةلماا

 في اھعلی صلمنصوا للجنةا اراتلقر لحجا یروز  دعتماا بعد خیصالترا لحجوزارة ا رتصد

 فقًاو للتجدید قابلة حج سمامو خمسة لترخیصا ةمد نتكوو م،لنظاا اذھ من لخامسةا دةلماا

 جلحجاا دعدو لرئیسيا نھاعنوو لھ لمرخصا سما لترخیصا في یوضح. وملنظاا اذھ مألحكا

 في لترخیصا في اردلوا السما امباستخد لھ لمرخصا میلتزو ،مھبخدمت لھ لمرخصا

 .لكذ غیرو تلمطبوعاوا تإلعالناوا تللوحاا

 

 :لسابعةا دةلماا

 فرعیة یةرتجا تسجال بموجب اھمحافظاتو لمملكةا نمد في وعفر فتح لھ للمرخص زیجو

 لھ لمرخصا دلعدا على یزید دعد مع لتعاقدا لھ زیجو الو ،لحجوزارة ا فقةامو بعد رتصد

 .مھبخدمت

 

 :لثامنةا دةلماا

 بطلب – ادھتحد لتيا عیدالموا في – لحجوزارة ا لىإ میتقدأن  ترخیصًا منح من كل على

 باسم سنة ةلمد للمفعوا ري سا بنكیًّا ضمانًا میقدوأن  ،لخدمةا لتقدیم لموسمیةا فقةالموا

 جلحجاا من جحا كل عنلایر  ستمائة على یزید الولایر  ثالثمائة عن یقل ال بمبلغ زارةلوا

 ال ةمد في نلضماا اذھ عن جیفر. ولتنفیذیةا لالئحةا دهتحد ما فقو مھبخدمت لھ لمرخصا

 في اھعلی صلمنصوا للجنةا رتقر لم ما ،تقدیمھ یلي يلذا ملعاا من صفر رھش ایةھن وز تتجا

 .عنھ اجإلفرا معد ملنظاا اذھ من ةعشر لتاسعةا دةلماا

 

 :لتاسعةا دةلماا

 لمتعاقدا جللحجا لفعليا دبالعد متكامال بیانا لحجوزارة ا لىإ میقدأن  ترخیصًا منح من كل على

 من بنسخ نًاومقر ،لحجا یحرتصا مقاوأر مھینوعناو مھجنسیاتو مھسمائأ على مشتمال ،مھمع

 .لحجةذي ا رھش من لسابعا میو هقصاأ موعد في لكوذ ،مھمع لمبرمةا دلعقوا
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 :ةلعاشرا دةلماا

 هذھ لتقدیم لموسمیةا فقةالموا على حصل من لكل تعرفاو مني في قعامو تخصص

 ال موعد في لكوذ م،لنظاا اذھل لتنفیذیةا لالئحةا ادھتحد لتيا بطاللضو فقًاو ،لخدمةا

 لعشرینوا لخامسا ملیوا وز یتجا ال موعد في قعالموا هذھ تسلمو ال،شو رھش ایةھن وز یتجا

أو  لھ لمخصصا ضلغرا لغیر مھاستخدا موقع على حصل لمن زیجو الو ة،لقعدذي ا رھش من

 لحجوزارة ا لىإ هیعیدأن  –كلھ لموقعا عن ءالستغناا حالة في –علیھو ،عنھ زل لتناأو ا هتأجیر

 لبنكيا نلضماا عن جیفر. وةلقعدذي ا رھش من ون لعشروا لثامنا ملیوا هقصاأ موعد في

 مقابل منھ لمحصلةا لمبالغا لیھإ دتعاو ،لحجةذي ا رھش ایةھن هقصاأ موعد في قدمھ يلذا

 .لموقعا رجوأ

 

 :ةعشر یةدلحاا دةلماا

أو  لھ لمخصصا ضلغرا لغیر منھ ءجزأو  مھاباستخد موقع لھ خصص من مقیا ثبت إذا

 حالةإ لحجوزارة ا فعلى ،لھ حلممنوا لترخیصا امستخدأو ا مھاباستخد هلغیر حلسماا

 ،معھ للتحقیق ملنظاا اذھ من ةعشر لتاسعةا دةلماا في اھعلی صلمنصوا للجنةا لىإ لمخالفا

 .علیھ ملنظاا اذھ من لعشرینا دةلماا في اردةلوا تلعقوباا تطبیق في لنظروا

 

 :ةعشر لثانیةا دةلماا

 :باآلتي لتحقیقوا لرقابةا یئةھ یدوتز لحجوزارة ا على

 ،لمخصصةا تلمساحاا قعالموا تبیاناو لموسمیةا تفقاالمووا خیصالترا من رصو  -١

 .لحجا موسم تفعالیا ءبد عند لكوذ

 .لحجةذي ا رھش من لثامنا میو هقصاأ موعد في لكوذ ،مھمع لمتعاقدا جبالحجا تبیانا -٢

 

 

 :ةعشر لثالثةا دةلماا

 مھاباستخد لھ مرخص كل میلز، و خلالدا جحجا لخدمة موحد عقد ذجنمو لحجوزارة ا تعد

 اھیقدم لتيا تلخدماا داتمفر ذجلنموا اذھ یتضمنأن  یجبو ج،لحجاا مع لتعاقدا عند

 یعبأ بحیث خدمة لكل لمخصصا لحقلا كیترو ،لمختلفةا اھبمستویات جللحجا لھ لمرخصا

 على نسختینو صلأ من لعقدا تحریر یجبو ،لعقدا امبرإ عند لطرفینا بین قالتفاا بحسب

 .جللحا لعقدا صلأ یسلمو ألقلا

 

 :ةعشر بعةالرا دةلماا
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 جللحجا لمطلوبةا تلخدماا جمیع تقدیم عن لمختصةا تاھلجا مماأ الًومسؤ لھ لمرخصا یعد

 فقًاو تماابااللتز ءلوفاوا م،لنظاا اذھل لتنفیذیةا لالئحةا دهتحد ما فقو لدیھ لمسجلینا

 .ولةھسو بیسر مھنسكأداء  على مھیساعد ما توفیرو ،اھعلی لمتفقا دللعقو

 

 :ةعشر لخامسةا دةلماا

 لموقعا تخصیص بعد الإ سیلةو يبأ لخدمةا هذھ سةرمما عن نباإلعال لھ للمرخص یسمح ال

 فقاتو لتيا للصیغة فقًاو نإلعالا نیكوأن  یجبو ،لحجوزارة ا من كتابيإذن  على للحصووا لھ

 .زارةلوا اھعلی

 

 :ةعشر سةدلساا دةلماا

 اھل لمرخصا تلشركاوا تلمؤسساا ریقط عن الإ بالحج للمقیمین الو نیناطللمو یسمح ال 

 دهتحد لما فقًاو لمختصةا ةھلجا من حج یحرتصا على للحصوا بعدو ،لخدمةا هذھ سةربمما

 ءالستثناا لتنفیذیةا لالئحةا ادھتحد لتيا تلحاالا في زیجو، و ملنظاا اذھل لتنفیذیةا لالئحةا

 .تلشركاوا تلمؤسساا ریقط عن لحجا نیكوأن  قید من

 

 :ةعشر لسابعةا دةلماا

 ال كما. نظامیة قامةإ نیحملو ال لذینا لمملكةا لىإ میندلقاا مع لتعاقدا لھ للمرخص زیجو ال

 . لمملكةا رجخا من لحجا غبيرا مع لتعاقدا لھ زیجو

 

 :ةعشر لثامنةا دةلماا

أداء  بمتابعة لحجوزارة ا متقو ت،ختصاصاا من ىألخرا لحكومیةا تاھللج ما ةعاامر مع

 سبیل في اھلو ،بطالضووا وطلشرا جمیع ءستیفاا من لتحققوا ،مھقبتامرو مھل لمرخصا

 دجوو اھل تبین. وإذا اھتطلب لتيا تلمعلوماا على للحصووا تلسجالا على عالطالا لكذ

 من ةعشر لتاسعةا دةلماا في اھعلی صلمنصوا للجنةا لىإ اھحالتوإ اھضبط اھفعلی تمخالفا

 .ملنظاا اذھ

 

 :ةعشر لتاسعةا دةلماا

وزارة  من ءعضاأ ثالثة من -لحاجةا بحسب -كثرأو أ لجنة لحجا یروز  من اربقر نتكو -١

 تقل ال لقانونیةوا لشرعیةا حيالنوا في متخصصین رةلتجاووزارة ا لحجووزارة ا خلیةالدا

 مھفائو معدو ملنظاا اذھ مألحكا مھل لمرخصا تمخالفا في للنظر ،لثامنةا عن مھتبامر

 لم لتيا تلخدماا قیمةورد  ،اھفی لتحقیقوا مھمع لمتعاقدینج الحجاا هتجا مھماتابالتز
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 تلعقوباا تقریرو ج،لحجاا لىإ لحجا مناسك داءبأ سمسا من اھعلی یترتب قد ماأو  ادوھیؤ

 .للجنةا اراتقر على لحجا یروز  قیصدو ،لمخالفینا على لمناسبةا

 یترتب ماأو  تلخدماا تلك قیمة لباستحصا لمتعلقا للجنةا ارقر على اضعترا جدإذا و -٢

 لشرعیةا لمحكمةا لىإ اعلنزا لیحا لحجا مناسك داءبأ سمسا من اھب ءلوفاا معد على

 .لمختصةا

 لمبالغا دبر -لمخالفا اھل لتابعا لمنطقةا رةماإ مع بالتنسیقأو  ةمباشر -لحجوزارة ا متقو -٣

 اھب ملمحكوأو ا رةلمقرا تماالغرا مبالغ تحصیلو ج،لحجاا لىإ اھب ملمحكوأو ا رةلمقرا

 . لةولدا خزینة في اھعایدوإ

 .اھعمالأ ءاھإلن مةزلالا ةلمدوا للجنةا عمل اءاتجرإ ملنظاا اذھل لتنفیذیةا لالئحةا دتحد -٤

 

 :ون لعشرا دةلماا

، لایر لفأ مائة وز تتجا ال مالیة مةابغر مھل لمرخصا من ملنظاا اذھ محكاأ یخالف من یعاقب

 لموسم لعملا عن یقافھأو إ مھبخدمت لھ لمرخصا دلعدا تخفیض –لكذ لىإ ضافةإ –زیجوو

 .ترخیصھ ءلغاأو إ كثرأو أ

 

 :ون لعشروا یةدلحاا دةلماا

 بعد ملنظاا اذھ من لعشرینا دةلماا في اھعلی صلمنصوا تلعقوباا بتنفیذ لحجوزارة ا متقو

 :آلتیتینا لحالتینا في لقطعیةا صفة اھكتسابا

 ملنظاا اذھ من ةعشر لتاسعةا دةلماا في اھعلی صلمنصوا للجنةا من لعقوبةا ارقر ور صد -١

 علیھ اضالعتردون ا اربالقر غإلبالا یخرتا من یومًا ستین ةمد مضيو لحجا یروز  من تصدیقھو

 . لمظالما انیود مماأ

 .لمظالما انیود من بالعقوبة ائيھن ارقر ور صد -٢

 

 :ون لعشروا لثانیةا دةلماا

 میقو من ضد متقد لتيا ملنظاا اذھ محكاأ بتطبیق لمتعلقةا وي لشكاوا لقضایاا لتحا -١

 في اھعلی صلمنصوا للجنةا لىإ زملالا لترخیصا على للحصودون ا لخدمةا هذھ سةربمما

 ماأو  ادھیؤ لم لتيا تلخدماا قیمةورد  اھفی للتحقیق م؛لنظاا اذھ من ةعشر لتاسعةا دةلماا

 ال مالیة مةابغر معاقبتھ تقریرو ج،لحجاا لىإ لحجا مناسك داءبأ سمسا من اھعلی یترتب قد

 الأ على مخالفة آلخر رةلمقرا مةالغرا تضاعف لمخالفةا ارتكر حالة في، ولایر لفأ مائة وز تتجا

 .للجنةا اراتقر على لحجا یروز  دقیصا، ولایر لفأ مائتي وز تتجا

 من یومًا ستین لخال لمظالما انیود ىلد منھ لتظلما لعقوبةا ارقر بحقھ رصد لمن زیجو - ٢

 .لعقوبةا اربقر بالغھإ
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 بتحصیل لمتعلقا للجنةا ارقر على اضعترأي ا لمختصةا لشرعیةا لمحكمةا لىإ لیحا -٣

 .لحجا بفریضة سمسا من اھعلی ترتب ماو داةلمؤا غیر تلخدماا قیمة

 لالحتیاا بقصد لحجا غبىرا من مبالغ بتحصیل میقو من ضد وى لشكاوا لقضایاا لتحا -٤

 دادستروا هتعزیر في للنظر لمختصةا لشرعیةا لمحكمةا لىإ مھل لخدمةا تقدیمدون  لنصبوا

 .اھصحابأ لىإ اوردھ لمبالغا تلك

 رجخا لىإ دةلماا هذھ من( ٤، ١) لسابقتینا لحالتینا في ییندلسعوا غیر من لمخالفا یبعد - ٥

 .علیھ رةلمقرا لعقوبةا تنفیذو قحقو من علیھأو  لھ ما تصفیة بعد دلبالا

 لكوذ ،لمخالفا اھل لتابعا لمنطقةا رةماإ لخال من دةلماا هذھ في اردةلوا تلعقوباا تنفیذ - ٦ 

 جللحجا بھ یحكمأو  ریقر ما بتسدید لمخالفا تكلیف رةإلماا علىو ،لحجا ةوزار  مع بالتنسیق

 ملمحكوأو ا رةلمقرا لمالیةا مةالغرا تسدیدو ،مھلیإ اھبتسلیم ملتقو لحجوزارة ا ىلد مبالغ من

 . لةولدا خزینة في اھعاإلید لحجوزارة ا ىلد علیھ اھب

الواردة في المادتين )العشرين( و )الثانية والعشرين(  –يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة  -7

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

بحسب نوع املخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابھ وذلك 

، أو بتأييده من املحكمة املختصة.
ً
 الصفة النهائية بمض ي المدة المقررة نظاما

 

 :ون لعشروا لثالثةا دةلماا

 لمالیةا تلمطالباا في لمختصةا لشرعیةا لمحاكما مماأ جلحجاا بتمثیل لحجوزارة ا متقو

 .لكذ فبخال غبتھر زارةللو جلحاا یبد لم ما ملنظاا هذھ محكاأ تبمخالفا لمتعلقةا

 

 :ون لعشروا بعةالرا دةلماا

 لذینا جلحجاا ضعو لمعالجة اھتباعا جبالوا اءاتإلجرا ملنظاا اذھل لتنفیذیةا لالئحةا دتحد

 لتيا اھعلی لمتفقا تلخدماا مھل متقد الو لمقدسةا لمشاعرا لىإ نیصلوو مھمع یتعاقد

 ءؤالھ لتمكین مةزلالا بطالضووا وطلشرا لالئحةا دتحد كما ،مھنسك لستكماا من مھتمكن

 .ىألخرا لمعنیةا تاھلجا مع بالتنسیق لحجوزارة ا ریقط عن مھنسك لكماإ من جلحجاا

 

 :ون لعشروا لخامسةا دةلماا

 :آلتیةا تلحاالا ىحدإ في لترخیصا ءبإلغا اًراقر لحجا یروز  ریصد

 

 . لترخیصا صاحب لبط -١
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 ثحد نفإ ،فاتھأو و ،لخدمةا هذھ سةرمما من لترخیصا صاحب یمنع صحي عجز وثحد -٢

 تلخدماا بتقدیم لكفیلةا بیرالتدا ذتخاا لحجوزارة ا فعلى لحجا موسم ءثناأ ةلوفاأو ا لعجزا

 .معھ لمتعاقدینا جللحجا مةزلالا

 . لترخیصا ءبإلغا نظامیة عقوبة ور صد -٣

 سمامو ثالثةأو  متتالیین موسمین لخدمةا هذھ تقدیم لترخیصا صاحب یباشر لمإذا  -٤

 .زارةلوا بھ تقتنع رعذ تقدیمو بذلك لحجوزارة ا رشعادون إ متفرقة

 .لشركةا ءنقضاأو ا ه،تجدید معدأو  ري،لتجاا لسجلا شطب -٥

 .لتنفیذیةا الئحتھو ملنظاا اذھ مألحكا فقًاو لترخیصا منح وطشر حدزوال أ -٦

 .لخدمةا عن یقافھإ ةمد لخال لعملا لھ لمرخصا سةرمما -7 

 

 :ون لعشروا سةدلساا دةلماا

 :آلتیةا ملرسوا لخدمةا هذھ سةرمما في غبةالرا تلمؤسساوا تلشركاا من تحصل

 .للشركة لترخیصا ارإلصدلایر  فالآ خمسة .١

 . للشركة لترخیصا لتجدیدلایر  خمسمائةو نلفاأ .٢

 .للمؤسسة لترخیصا ارإلصدلایر  فالآ ثالثة .٣

 .للمؤسسة لترخیصا لتجدیدلایر  خمسمائةو لفأ .٤

 .دمفقو ترخیص لبد اجالستخرلایر  خمسمائة .٥

  

 :ون لعشروا لسابعةا دةلماا

 . لةولدا خزینة لىإ ملنظاا اذھ مألحكا فقًاو لمحصلةا تماالغروا ملرسوا ردتو - ١

 مؤسسة لىإ مھلیإ اھتسلیم من لحجوزارة ا تتمكن لمو جللحجا اھب یحكم لتيا لمبالغا ردتو - ٢

 .لخیریةا یعرلمشاا بحسا في دعتوو ديلسعوا لعربيا لنقدا

 

 

 :ون لعشروا لثامنةا دةلماا

 تعدیل – لعلیاا لحجا لجنة ئیسور  خلیةالدا یروز  مع بالتنسیق لحجا یروز  من اربقر -زیجو

 .ملنظاا اذھ من ةعشر لثانیةوا لتاسعةا تیندلماا في اردةلوا عیدالموا

 

 :ون لعشروا لتاسعةا دةلماا

 لقبو فیقاإ – لعلیاا لحجا لجنة ئیسور  خلیةالدا یروز  مع لتنسیقا بعد –لحجا یرزلو زیجو

 .لكذ ألمرا ستدعىا ماإذا  دةمحد ةلمد لخدمةا هذھ سةرمما خیصاتر تلباط

 

 :نلثالثوا دةلماا
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 مجلس ءنشاإ – لعلیاا لحجا لجنة ئیسور  خلیةالدا یروز  مع لتنسیقا بعد –لحجا یرزلو زیجو

 دتحدو ج،لحجاا خدمة يمستو لرفع خلالدا جحجا خدمة تشركاو تمؤسسا بین للتنسیق

 ماتھھمو لمجلسا تلیاومسؤ لصناعةوا رةلتجاووزارة ا خلیةالدوزارة ا مع اكباالشتر لحجوزارة ا

 .یةدارإلوا لمالیةا صالحیاتھو

 

 :نلثالثووا یةدلحاا دةلماا

 اذھل لتنفیذیةا لالئحةا لصناعةوا رةلتجاووزارة ا خلیةالدوزارة ا مع اكباالشتر لحجوزارة ا تعد

 .هنشر یخرتا من یومًا تسعین لخال لكوذ ،لحجا یروز  من اربقر رتصدو ملنظاا

 

 :نلثالثووا لثانیةا دةلماا

 لرقمذي ا زراءلوا مجلس اربقر درةلصاا خلالدا جحجا تخدما تنظیم عداقو ملنظاا اذھ یلغي

 .محكاأ من معھ رضیتعا ما كل یلغي كماھـ، ١٤١١/ ٥/ ٦ یخرلتاوا ٢٢

 

 :نلثالثووا لثالثةا دةلماا

  .هنشر یخرتا من یومًا تسعین بعد بھ یعملو ،لرسمیةا ةلجریدا في ملنظاا هذھینشر

 

 لموفقا هللاو

  

 

 ـه٢٢/١١/١٤٢٦( بتاريخ ٤١77نشر بجريدة ان القرى في عددها )(  ١) 

 

 

 الالئحة التنفيذية

 المادة األولى:

يقصد بالعبارات الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض ي السياق 

 صيغة الجمع ك
ً
لنص ما تطلب الخالف ذلك، كما أن الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تحمل أيضا

 ذلك والعكس صحيح.

 المواطنين والمقيمين إقامة نظامية في البالد. -حجاج الداخل:  -

 زارة الحج.الوزارة: و  -

 اإلدارة املختصة: اإلدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بالوزارة. -

( وتاريخ ٢٦٣النظام: نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزارة الموقر رقم ) -

 هـ.٢٢/١١/١٤٢٦في  ٥٢هـ الموافق على بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٦/١١/١٤٢٦
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 ظام خدمة حجاج الداخل.الالئحة التنفيذية لن -الالئحة:  -

 وزير الحج. -الوزير:  -

لجنة النظر في طلبات التراخيص الجديدة والتجديد: هي المشكلة من اإلدارة املختصة ومن  -

ويراه وزير الحج من اإلرادات األخرى بالوزرة، وتتولى فحص ودارسة الطلبات الجديدة وطلبات 

لذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم التجديد للتراخيص والبث فيها وتحديد عدد الحجاج ا

 للمادة الخامسة من النظام.
ً
 استنادا

هي المشكلة من أعضاء يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة  -لجنة النظر في املخالفات:  -

( من النظام للنظر في ١1( من المادة رقم )١التجارة والصناعة المنصوص عليها بالفقرة رقم )

 سسات حجاج الداخل.مخالفات شركات ومؤ 

أي شخصية طبيعية أو اعتبارية قائمة حصلت على ترخيص مزاولة خدمة  -المرخص لھ:  -

 حجاج الداخل من الوزارة.

هي كل شخصية اعتبارية قائمة وذمة مالية مستقلة وحاصلة على سجل تجاري  -المنشأة:  -

 سواًء كانت مؤسسة أو شركة.

 الشركة والمسجل اسمھ بالسجل التجاري. المكلف بإدارة أمور  -مدير عام الشركة:  -

الحجاج بمشعري منى وعرفات للشركات والمؤسسات سكان إل تحديد المواقع  -التخصيص:  -

 الموافق على تقديمها الخدمة في الموسم.

اإلذن الصادر من الجهات المعنية بالموافقة للمواطن والمقيم إقامة  -تصريح الحج:  -

 نظامية على أداء مناسك الحج.

ما يقدم للحاج من خدمات من قبل المرخص لھ بالخدمة وفق المتفق عليھ  -الخدمات:  -

 بينهما في العقد الموحد.

وثيقة االتفاق بين الحاج والمرخص لھ والمشتملة على مفردات الخدمات  -العقد الموحد:  -

 المتفق عليها بين الطرفين. واسعارها ومستوياتها

 

 المادة الثانية: 

 المطلوبة في المنشاة طالبة الترخيص:أوال: الشروط  -

ـ ان يكون المنشأة طالبة الترخيص ذات كيان قانوني قائم كمؤسسة فردية أو شركة طبقا ١ -

 ألحكام نظام السجل التجاري أو نظام الشركات.

( خمسمائة ألف ريال سعودي ٥١١,١١١ـ أن ال يقل راس مال المنشأة طالبة الترخيص عن )٢ -

 ( وثالثمائة ألف ريال بالنسبة للمؤسسات.٣١١,١١١و)بالنسبة للشركات 
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ـ أن تقدم تقريرا محاسبيا عن مركز ها المالي مصدق من مكتب محاسبي قانوني معتمد عند ٣ -

 التجديد.

ـ أن يكون للمنشأة مكتب رئيس ي دائم على مدار العام مجهز بكافة المتطلبات التشغيلية ٤ -

 قديم ما يثبت ذلك.الالزمة )فاكس، تليفون، حاسب آلي( مع ت

 أن ال يكون سبق وأن صدر بحقها عقوبة نظامية بإلغاء ترخيص الخدمة الممنوح لها. ـ٥ -

لوقت املحدد لتقديم الطلبات وتسجيلھ لدى اإلدارة االتقدم للوزارة بطلب الترخيص في  -٦ -

 املختصة.

 ثانيا: الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الترخيص: -

يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما وقادر على ممارسة  نسية والأن يكون سعودي الج ـ١ -

 .ھالعمل بنفس

أن ال يكون سبق وأن صدر بحقھ حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ولم يرد لھ  ـ٢ -

 اعتباره

يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء من مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف لحجاج ال أن  ـ٣ -

 أو العاملين فيها وعلى اإلدارة املختصة التأكد من ذلك.الخارج أو أبنائهم 

 ـ أن ال يكون من موظفي القطاع العام )المدني أو العسكري(.٤ -

 أن يكون حاصال على مؤهل علمي ال يقل عن الكفاءة المتوسطة. ـ٥ -

بإلغاء الترخيص الممنوح لھ بممارسة  نظامية أن ال يكون سبق وأن صدر بحقھ عقوبة ـ٦ -

 خدمة حجاج الداخل.

ـ التعهد بعدم ممارسة الخدمة أال بعد الحصول على الترخيص من الوزارة واكمال المتطلبات 7 -

 ك.لالالزمة لذ

 ـ ينطبق على مدير عام الشركة أو مدير المؤسسة ما ينطبق على المرخص لھ من شروط.٢ -

 

 المادة الثالثة:

ات التراخيص لإلدارة املختصة بالوزارة ـ والتي تتولى تسجيل كافة الطلبات ومنح تقدم طلب ـ١ -

مقدميها ما يدل على قبول طلبهم بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة المنصوص عليها في 

 الفقرتين األولى والثانية من المادة الثانية .

ديدة والتجديد لوزارة الداخلية ـ تتولى الوزارة الرفع بقوائم أسماء طالبي التراخيص الج٢ -

للتأكيد من عدم وجود مالحظات عليهم قبل العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 

 الرابعة من الالئحة.
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 المادة الرابعة:

تشكل لجنة في الوزارة بقرار وزاري تكون من اإلدارة املختصة وبعض اإلدارات األخرى بالوزارة  -

ات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد عدد سة الطلبالتتولى فحص ودر 

عابية المتاحة يالحجاج الذين يمكن لطلب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة االست

بالمشاعر المقدسة وامكانياتھ الملية واإلدارية والتشغيلية وأدائھ في السنوات السابقة على 

( ثالثة آالف وخمسمائة حاج ٣٥١١ركات عن )أن ال يزيد عدد الحجاج المصرح بخدمتهم للش

 ( ألف حاج بالنسبة للمؤسسات الفردية .١١١١، وعن )

 

 المادة الخامسة:

تتولى اإلدارة املختصة بالوزارة اصدار التراخيص بعد اعتماد الوزير لقرارات اللجنة المنصوص 

للتجديد على أن يشمل عليها في المادة السابقة وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم قابلة 

 الترخيص اسم المرخص لھ وعنوانھ الرئيس ي وعدد الحجاج المرخص لھ بخدمتهم.

 

 المادة السادسة:

ًقا سمية لتقديم الخدمة وفلمو تتولى اإلدارة املختصة تحديد المواعيد الالزمة لطلب الموافقة ا

 لالشتراطات التالية:

 ها اإلدارة املختصة بالوزارة وتعلن عنها.أن يكون الطلب خالل الفترة املحددة التي تحدد -١

 أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.  -٢

 كون هناك ما يمنع نظاًما من تقديمھ للخدمة.يأن ال  -٣

أن يقدم ضمان بنكي من أحد البنوك املحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة  -٤

لمفعول لمدة سنة لصالح الوزارة المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري ا

( أربعمائة ريال عن كل حاج وفق العدد ٤١١)اإلدارة العامة لشؤون حجاج الداخل( بمبلغ )

من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة  %٣١المرخص لھ بخدمتهم ويجوز تقديم 

 المتبقية بعد التخصيص. 

والمتعمدة لدى الوزارة لتحقيق عملية أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط اإللكتروني  -٥

الربط اإللكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمة معهم وإصدار تصاريح الحج الالزمة 

 للحجاج من الجهات املختصة بوزارة الداخلية.

 المادة السابعة:

تقوم اإلدارة املختصة بتخصيص المواقع بمشعري منى وعرفات من المساحات املخصصة 

الداخل لمن حصل على موافقة الوزارة الموسمية بتقديم الخدمة من الشركات  لحجاج
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والمؤسسات التي لديها تراخيص سارية المفعول وبما يوازي نسبة محددة من العدد 

 المرخص لھ كحد أعلى وفًقا للضوابط والمعايير التالية: 

 البنية اإلدارية -١

 مستوى أداء الخدمة الموسمية للموسم السابق. -٢

 يم أداء المرخص لھ في الخمس السنوات السابقة من حيث العقوبات.تقي -٣

 يجوز للشركة أو المؤسسة طلب التخصيص بأقل منھ ويتم تحديد تلك النسبة وفق -٤
ً
للمعايير   ا

 التخصيص التي تحددها الوزارة.

 في حالة التساوي في النقاط يتم األخذ بمبدأ القرعة بحضور أصحاب الشأن. -٥

 هذه المواقع في موعد ال يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة. على أن يتم تسليم 

 

 المادة الثامنة:

بعد اعالن اإلدارة املختصة نتائج التخصيص بمشعر منى على املخصص لھ مراعاة التقيد 

 بما يلي:

تسديد ما تبقى من قيمة الضمان البنكي المنصوص عليھ في الفقرة الرابعة من   -١

 
ً
المادة السادسة من الالئحة حسب العدد المرخص لھ لدى اإلدارة املختصة وفقا

 للمواعيد املحددة.

تسديد أجرة الموقع املخصص لھ بمشعر منى حسب المواعيد التي تحددها اإلدارة  -٢

 ز الثالث والعشرون من شهر ذي القعدة من كل عام.املختصة في موعد ال يتجاو 

٣-  
ً
في حالة عدم الرغبة في الموقع املخصص لھ فإن عليھ إشعار اإلدارة املختصة رسيما

 أو بالبريد وعلى اإلدارة املختصة إعطائھ ما يفيد استالم االشعار قبل 
ً
إما مباشرة

 حلول موعد التسديد املحدد.

 في حالة -٤
ً
 عدم تسديد أجرة الموقع في المواعيد املحددة. يعتبر التخصيص ال غيا

ال يجوز التنازل عن المواقع املخصصة للمرخص لھ أو تأجيرها للغير أو جزء منها  -٥

 
ً
وعليھ في حالة االستغناء عن الموقع كلھ التقدم بطلب االستغناء عن الموقع رسميا

دارة املختصة في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة وعلى اإل 

 إعطائھ ما يفيد استالم الطلب.

من استخدام الترخيص الممنوحة لھ لمزاولة  رال يجوز للمرخص لھ تمكين الغي -٦

الخدمة إال في الحاالت الضرورية التي يتم الموافقة عليها من قبل اإلدارة املختصة 

 من الوزارة.

 المادة التاسعة:
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 إلى الفقرة الثانية من المادة ا
ً
لرابعة من النظام تلتزم الشركات والمؤسسات استنادا

المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما 

يتم االتفاق عليھ بين الحاج والشركة أو المؤسسة مع االلتزام باالستفادة القصوى من 

هم على أن ال المساحات المسلمة لها بالمشاعر المقدسة إلسكان الحجاج المتعاقد مع

 قل نسبة االستفادة عما تحدده الوازرة.ت

 

 المادة العاشرة:

تقوم الوزارة بتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصور من التراخيص والموافقات الموسمية 

وبيانات المواقع والمساحات املخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم وفق اآللية التي 

 والهيئة.يتم االتفاق عليها بين الوزارة 

 

 المادة الحادية عشر:

 واجبات المرخص لھ بخدمة حجاج الداخل:

١-  
ً
أن يقوم بخدمة الحجاج بأمانھ وإخالص وأن يؤدي الخدمات المطلوبة منھ وفقا

 ألحكام هذا النظام والئحة التنفيذية وما نصت عليھ العقود المبرمة معهم.

االستيعابية للمواقع املخصصة عدم التعاقد مع أعداد من الحجاج تزيد عن الطاقة  -٢

 للمرخص لھ بالخدمة في مشعري عرفات ومنى.

يجب أن تكون تعاقداتھ المبرمة مع الحجاج من خالل مكتبة الرئيس ي أو الفروع  -٣

 المسجلة لدى اإلدارة املختصة بالوزارة.

إدخال بيانات كل حاج على حده مشتملة على اسم الحاج وجنسيتھ ورقم هويتھ  -٤

المدينة التي تم التعاقد بها وجميع بيانات الموقع وبيانات الشركة أو  واملحافظة أو

 
ً
المؤسسة المقدمة للخدمة والتهيئة إلرسالها للوزارة عبر الشبكة االلكترونية تمهيدا

 
ً
 بين وزارة الحج ووزارة الداخلية وتكون متاحة لحظيا

ً
إلصدار تصاريح الحج آليا

 للجهات المعنية.

صورة فردية مع كل حاج حسب نموذج العقد الموحد المعتمد أن يكون التعاقد ب  -٥

من اإلدارة املختصة ووفق اآللية المعتمدة في إدخال بيانات الحجاج والتعاقد معهم 

 من خالل الربط عبر الشبكة اإللكترونية.

استالم المواقع املخصصة لھ بمشعري منى وعرفات وفق المواعيد املحددة   -٦

 ستكمال إجراءات إيصال التيار الكهربايي للموقع.ومراجعة شركة الكهرباء ال 
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تأمين الحراسة الالزمة على مداخل المواقع على مدار الساعة بزي موحد وعدم  -7

السماع لغير الحجاج المتعاقد معهم الدخول إلى مواقع الشركة أو المؤسسة 

 املخصصة لها بالمشاعر المقدسة.

النظافة ومتطلبات الخدمة وذلك  تأمين عمالة كافية بزي موحد للقيام بواجبات -٢

 بواقع عامل لكل ثالثين حاج على األقل.

االلتزام بقواعد األمن والسالمة والمنصوص عليها في تعليمات الدفاع المدني  -1

للمواقع بالمشاعر المقدسة مع عدم غلق الممرات المؤدية ألبواب الطوارئ 

 واستخدام األقفال البالستيكية.

ع المسلمة للشركة أو المؤسسة وعدم إزالة أي إسوار أو االلتزام بحدود المواق -١١

فواصل مع عدم عمل أي إحداثيات أو إضافات أو تعديالت بالمواقع المسلمة لھ 

 بمشعر منى إال بعد التنسيق مع الجهة المعنية والحصول على اذن بذلك.

 إعادة تسليم املخيمات للجهة المعينة بعد انتهاء الموسم حسب المواعيد التي -١١

 تحددها الجهة املختصة.

 بها اسم الحاج ورقم تصريحھ للحج  -١٢
ً
عمل بطاقات تعريفية لجميع حجاجھ موضحا

وعناوين مواقع المرخص لھ بالمشاعر المقدسة مع عمل بطاقات تعريفية لجميع 

 العاملين لديھ تشتمل على االسم والوظيفة المكلف بها كل منهم.

 لغة لھ من اإلدارة املختصة.االلتزام التقيد بجميع التعليمات المب -١٣

  

 عشر: ثانيةالمادة ال

 للمادة رقم )
ً
( من النظام. على المرخص لهم تمكين موظفي الوزارة من أداء ١٢استنادا

المهام المناط بهم بموجب النظام والئحة التنفيذية بما في ذلك ا لتفتيش على مكاتب 

رها من وسائل الخدمة المرخص لهم وسكن الحجاج في مواقعهم ووسائط النقل وغي

واثبات ما يقع من مخالفات وضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 

 ( من النظام.١1)

 

 عشر: ثالثةالمادة ال

 للمادة رقم )
ً
: استنادا

ً
 ( من النظام:91أوال

تشكل لجنة رئيسية من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة  .١

في النواحي الشرعية والقانونية ال تقل مراتبهم عن الثامنة للنظر في  متخصصين

شكاوى حجاج الداخل ومخالفات المرخص لھ ألحكام هذا النظام مثل عدم الوفاء 

بااللتزامات التعاقدية مع الحجاج، والقيام بممارسة الخدمة دون ترخيص، خالل 
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( من كل
ً
عام ويكون مقرها وازارة الحج  الفترة من غرة ذي الحجة ولمدة )ستين يوميا

 بمكة المكرمة ويجوز لوزير الحج تمديد الفترة متى دعت الحاجة إلى ذلك.

تشكيل خمس لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية وللمدة المشار إليها  .٢

ويكون أعضاؤها من الجهات المشاركة في اللجنة الرئيسية تتولى التحقيق فيما يحال 

اللجنة الرئيسية والوقوف على املخالفات التي ترى اللجنة الرئيسية إليها من هذه 

الوقوف عليها ومعاينتها على الطبيعة وتوثيق املخالفات إن وجدت وترفع تلك اللجان 

 نتائج التحقيق للجنة الرئيسية.

تشكل وزارة الحج جهاز يعني بالشؤون اإلدارية والسكرتارية لتسهيل أعمال اللجان  .٣

 ومساندتها.

يعتبر يوم الخامس عشر من شهر محرم هو أخر موعد الستقبال شكاوى الحجاج إال  .٤

 إذا رأى الوزير استثناء بعض الشكاوى التي يرى ضرورة النظر والبت فيها.

:
ً
 تتولى اللجنة الرئيسية ما يلي: ثانيا

اإلشراف على أعمال لجان التحقيق الفرعية وتقرير العقوبات المناسبة بحق  .١

 املخالفين.

استدعاء أصحاب المؤسسات ومدراء عموم الشركات ومن تقتض ي مصلحة التحقيق  .٢

 استجوابهم.

 يجوز للجنة إحضار من لم يتجاوب معها عن طريق الشرطة. .٣

تزويد اإلدارة املختصة ببيان عن الشركات أو المؤسسات التي قررت اللجنة عدم  .٤

 اإلفراج عن ضماناتها في مدة ال تتجاوز نهاية شهر محرم.

 در قرار اللجنة باألجماع وفي حال الخالف يكون باألغلبيةيص .٥

 لرفعها من قبلها  .٦
ً
تقوم اللجنة الرئيسية بإحالة قراراتها لإلدارة املختصة بالوزارة تمهيدا

للوزير للمصادقة عليها وإبالغها للمرخص لهم بعد تصديقها حسب عناوينهم الثابتة 

 لديهم.

 

 عشر: رابعالمادة ال

( من النظام يقض ي ١1حقھ قرار من اللجنة المعنية بالمادة رقم )يحق لمن صدر ب

 من تاريخ إبالغھ بما صدر 
ً
 االعتراض لدى ديوان المظالم خالل ستين يوما

ً
بمعاقبتھ نظاما

بحقھ سواًء عن طريق اإلدارة املختصة بالوزارة بالنسبة للمرخص لهم أو إمارة المنطقة 

 لمرخص لهم.التابعة لها املخالف بالنسبة لغير ا

 

 عشر: لخامسالمادة ا
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:
ً
 للمادة رقم ) أوال

ً
( من النظام تتولى اإلدارة املختصة التنسيق مع الجهات المعنية ٢٤استنادا

لمعالجة وضع الحجاج المتعاقد معهم من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها ويصلون إلى 

 بإتباع اإلجراءات التالية:المشاعر المقدسة وال تقدم لهم الخدمات المتفق عليها وذلك 

 تأمين سكن لهم بالمشاعر المقدسة أو مكة المكرمة. .١

 تأمين اإلعاشة. .٢

تأمين وسائل النقل المناسبة على أن يتم حسم جميع تكاليف تلك الخدمات من مبلغ  .٣

 الضمان الخاص بالمرخص لھ وعلى أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية.

 الضمان. أن ال تتجاوز تكاليف الخدمات مبلغ .١

 أن ال تزيد الخدمات المقدمة للحجاج عن ما تضمنتھ العقود المبرمة معهم. .٢

 أن يتم توفير تلك الخدمات بموجب محاضر موثقة. .٣

أن يتم توثيق حالة تخلي المرخص لھ عن تقديم الخدمة في الوقت المناسب بموجب  .٤

 محضر مثبت لذلك.

 أن يتم التأكد من قيام متعهدي الخدمات بتوفير الخ .٥
ً
دمة للحجاج المتعاقد معهم وفقا

 لما تم توثيقھ في هذا الشأن من قبل اإلدارة املختصة.

 
ً
 للمادة رقم )استناد: ثانيا

ً
( من النظام تتولى الوزارة بالنسيق ٢٢( والفقرة األولى من المادة )٢٤ا

من مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية معالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم 

غير المرخصين لهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولم يوفر لهم مكان لسكنهم وذلك باتباع 

 اإلجراءات التالية:

 تأمين السكن واإلعاشة الضرورية لهم بالمشاعر المقدسة أو مكة المكرمة. .١

 تأمين وسائل النقل المناسبة حتى وصولهم إلى مقر إقامتهم. .٢

 للضوابط ال
ً
 تالية:على أن يتم ذلك وفقا

أن يتم توثيق حالة تخلي المتعاقد مع الحجاج عن تقديم الخدمة في الوقت المناسب  .١

 بموجب محضر مثبت لذلك.

 زيد الخدمات المقدمة للحجاج على ما تضمنتھ العقود أو الوثائق المبرمة معهم.تأن ال  .٢

 أن يتم توفير تلك الخدمات موجب محاضر موثقة. .٣

من المتعهدين لتقديم الخدمة المناسبة لهؤالء الحجاج أن يتم تعميد من تراه الوزارة  .٤

وعلى إمارة منطقة مكة المكرمة إلزام المتعاقد مع الحجاج بسداد استحقاقات 

.
ً
 المتعهدين حاال

للحالة بما في ذلك تكاليف تقديم الخدمة للحجاج  على الوزارة إحالة املحاضر المثبتة .٥

 ( إلعمال اختصاصها.١1مادة )المتضررين إلى اللجنة المنصوص عليها في ال
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 المادة السادسة عشرة:

( من النظام كما ٢٦تتولى الوزارة تحصيل رسوم إصدار التراخيص املحددة بالمادة رقم ) 

 ألحكام النظام وتوريدها لخزينة الدولة كما تتولى توريد المبالغ 
ً
تتولى تحصيل الغرامات وفقا

( من النظام إلى مؤسسة النقد العربي ٢7( من المادة رقم )٢المنصوص عليها بالفقرة رقم )

إليداعها في حساب المشاريع الخيرية، والتنسيق مع وزارة المالية لالستفادة من  السعودي

المبالغ التي سيتم تحويلها لحساب المشاريع الخيرية في تمويل الحالة الواردة في الفقرة الثانية 

الالئحة ريثما يتم التحصيل من غير المرخص لهم  هذه عشرة من لرابعةمن المادة ا

 .احجاج عن طريق إمارات المناطق التابعين لهالمتعاقدين مع ال

 

 المادة السابعة عشرة:

( من النظام ال يسمع للمواطنين وال للمقيمين بالحج إال عن طريق ١٦بناًء على المادة رقم ) 

المؤسسات والشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة املختصة بوزارة 

لوزارة إليها عبر الربط اآللي اللحظي، ويستثنى من قيد الحج الداخلية حسب بيانات الحجاج ا

عن طريق تلك الشركات والمؤسسات ضيوف الجهات الحكومية من حجاج الداخل التي لها 

مواقع بالمشاعر المقدسة وتؤمن لهم السكن والنقل واإلعاشة خالل أدائهم لمناسك حج، 

 للضوابط املحددة في برقية صاحب السمو
ً
 الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج وذلك وفقا

 هـ.١٢/١1/١٤٤١س ج هـ وتاريخ  ٤1٢العليا رقم 

 

 المادة الثامنة عشرة:

يجوز لوزارة الحج تعديل هذه الالئحة أو بعض موادها إذا اقتضت الحاجة لذلك باالشتراك 

 مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة.

 

 المادة التاسعة عشرة:

 ألحكام النظام.يعمل بهذه 
ً
 الالئحة من تاريخ صدورها وفقا

    

 


