
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الئحة األحكام والعقوبات ملخالفي أنظمة احلج بال تصريح
يعاقببك  ببص مببخو  ببص ةوا الصببفة الاملوعوببة  ببص املببوا    و ببوا    و         -1

 ز لفببة   جملببا الاعبباول ايلونببي لببص يببعرلول املةببانر املقع ببة    بب       
ح  يببا  ويببعول    100111بببال تصببريح بةرا ببة  الوببة قببع  ا    نرفبباتح حببج  

 ببنلب بهنببب قببع أ ذ احلببج ةلبب  العببام و  حببا  تكرا  ببا تا ببان  العقوبببات      
 .  املو   الااب املوقعة  

 و ببوا    و يعاقببك  ببص مببخو  ببص ةوا الصببفة الاملوعوببة  ببص املببوا          -2
بببال تصببريحح    ببا حِرجملببا الاعبباول ايلونببي  لببص يببا   ببملاب  الفببا          

لي هلببا واملةببانر املقع ببة   نلبب   ببعارص  عي ببة  كببة املكر ببة واحلببزام الببعار     
  قابببا  ربببا م احلبببر   الةبببريف  بالر بببوفةح بةرا بببة  الوبببة قبببع  ا وحمابببة 

و  حببا  تكرا  ببا تا ببان  العقوبببات املوقعببة       ح  يببا  ويعببا   110111 
 .ملةانر املقع ةص يا    عه را ج اٌيمكص  ص احلج مل املرة الاابقة  وال

يعاقك  بص  بص يقبوم ب قبص حنباج ببعول تصبا يح حبج بةرا بة  الوبب ال تانباو              -3
 نببص  ال تانبباوح  يببا  وتاعببع  باعببع  األمببخاج أو الاببنص ملببعة     010111 
ح أمبب ر أو ب مببا  عببا  وتصببا   و ببولة ال قببص املابباخع ة  ل  انبب  للو ببة      6 

حبكببب  ق بببائي    ال املصبببا  ةلل اقبببص أو املابببا   أو املابببوا   وال تكبببول    
 .والاة ري حب  ال اقص

ح   حببا  تكرا  ببا للمببرة البالبببة بعببع  يقببا  2 1حيببا  أا  ببال  للمل ببو   قبب    -4
لل ظببر    ببن ب ملببعة ال تقببص نببص مبب ر وال        نقوبببة الةرا ببة لل وابببة العا ببة   

 يلزم   مهنب نظا ا . ح أم ر واختاة  ا6تاناو   
الاببابقة  ببري  ببعو ا و ببص  ببري  ببوا    و    ةا  ببال املخببال  ألا  ببص المل ببو   -0

جملببا الاعبباول يببا   بعببا ه نببص اململكببة  وم ببة  رولببب للمملكببة وةلبب  وفقببا    
للمببع  واراببرااات الببمب جببع  ةواببك الئحببة تصببع  بقببرا   ببص  ببو و يببر      

 العارلوة.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

/م ب وتبببببا ي  4444يبببببا  العمبببببص بببببباأل ر الابببببا ي الكبببببري   قببببب      -6
نببك واملقببوم   ببص الببعرو  ملعي ببة  كببة   ببة األااالقا ببي ة  ببب6/11/1424

ح  ببص مبب ر مببوا   ببص  ببص نببام  انببعا املقببوم  فو ببا 20املكر ببة اناملببا ا   ببص  
أو الببنيص لببعي   أنمببا  رببال  املو بب  مببرياة حصببوهل  نلبب  الاصببريح الببال م   

  ص اجلوا ات. 
 و بببوا    و ح للمبببوا    2 1يبببا  العمبببص بااملوببب  العقوببببات   ب بببع      -4

 ح ةو القععة  ص  ص نام.22لوني اناملا ا   ص  جملا الاعاول اي
تابببوط قاانبببات و ا ة العارلوبببة والقاانبببات األ  وبببة األربببرذ املابببانعة هلبببا     -2

املخاصببة  ببملخ املخالفببات الببوا  ة   الئحببة األحكببام والعقوبببات ملخببالفي        
ت ال ظا وببة املاملعببة    ببنا   وتاملوبب  العقوبببات وفبب  اراببرااا    أنظمببة احلببج  

 . الةهل
عقوبببات بقببرا   ببص  بباحك الاببمو امللكببي و يببر العارلوببة  ئببوا جل ببة  تصببع  ال -4

جيبببو  بقبببرا   بببص  بببوه نقبببص أو  بببص يفو بببب  و احلبببج العلوبببا  حفظبببب ا ح
ال ظببر    ببنه املخالفببات  ط جلببال   ا يببة تةببكص هلببنا الةببر       اراصبباج

 و ا ة العارلوة. 
  نه األحكام.يصع  و ير العارلوة القرا ات الا فونية لااملو   ا و      -11
جيببو  ملببص  ببع    حقببب قببرا    ا ا  ببص اللنببال املةببا   لو ببا  ببص  ببنه          -11

ح أيببام  ببص  11األحكببام البباظل  لببعذ  يببوال املظبباال رببال   ببعة ال تانبباو        
 تا ي  تمللوةب أو نلمب بالقرا .

 ت  ةر  نه األحكام   اجلريعة الر وة ويعمص ب ا  ص تا ي  نةر ا.  -12
 
 
 

 


