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 -:ٌقوم وزٌر الداخلٌة بالتنسٌق مع وزٌر الحج واألوقاف ووزٌر التجارة بتنظٌم األمور اآلتٌة  -1

تأشٌرات الدخول للراغبٌن فً الحج وفً أداء العمرة وزٌارة المسجد النبوي وتحدٌد صالحٌة التأشٌرات وشروط منحها - أ

 .ومدة اإلقامة فً كل من مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وجدة واألعمال المحظورة على القادمٌن لهذا الغرض

التأشٌرات التً تمنح ألغراض أخرى كالزٌارة والتجارة ونحوهما وشروط منح تلك التأشٌرات ومدة اإلقامة فً البالد - ب

 .والمحظورات والواجبات التً ٌتعٌن على القادمٌن مراعاتها

ٌقوم وزٌر الداخلٌة بالتنسٌق مع وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة والرئٌس العام لدٌوان الخدمة المدنٌة بتحدٌد فئات  -2

 .المتعاقدٌن الذٌن ٌسمح لهم باستقدام عائالتهم وكذا تحدٌد المقصود بالعائلة

ال ٌتجاوز للقادمٌن للحج وللعمرة أو زٌارة المسجد النبوي أن ٌقٌم فً البالد بعد انتهاء صالحٌة التأشٌرة الممنوحة - أ -3

 .كما ٌحظر علٌه العمل فً جمٌع أنحاء المملكة أو االنتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدٌنة المنورة..له

ٌحظر على جمٌع وسائط النقل فً الداخل القٌام بنقل القادمٌن ألداء العمرة أو الحج أو زٌارة المسجد النبوي بٌن مدن - ب

 .المملكة عدا الضم بٌن  مكة وجدة والمدٌنة المنورة وٌكون ذلك أثناء صالحٌة تأشٌراتهم وفقاً لما ٌحدده وزٌر الداخلٌة

ٌحظر إٌواء المتخلفٌن فً أي مكان بعد انتهاء صالحٌة تأشٌراتهم كما ٌحظر تشغٌلهم أو التستر علٌهم أو تقدٌم أٌة - ج

 .مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم فً البالد بصورة غٌر نظامٌة

أعاله بالسجن مدة ال تزٌد عن سنتٌن أو بغرامة ال  ( 3 )ٌعاقب من ٌرتكب أحدى المخالفات المنصوص علٌها فً المادة  -4

 .تتجاوز مائة ألف لاير أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد األشخاص الذٌن وقعت المخالفة بشأنهم

أعاله بالسجن مدة ال  ( 1 )ٌعاقب من ٌخالف القواعد التً ٌصدرها وزٌر الداخلٌة باالتفاق مع الجهات المعنٌة وفقاً للمادة  -5

 .تزٌد عن سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسٌن ألف لاير أو بإحدى العقوبتٌن

ٌصدر بتوقٌع العقوبات قرار من وزٌر الداخلٌة وٌجوز التظلم من قرار العقوبة أمام دٌوان المظالم خالل شهر من تارٌخ   -6

 .إبالغه للمحكوم علٌه

 .ٌصدر وزٌر الداخلٌة القرارات التنفٌذٌة الالزمة لهذه القواعد بما فً ذلك إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها -7

 .ٌلغً هذا النظام ما ٌتعارض معه من أنظمة أو قرارات وتعلٌمات -8

 


