بسمه تعالی
سازمان حج وزیارت
اداره آموزش و مطالعات کارگزاران

قوانین ومقررات ضروری رعبستان سعودی
ربای کارگزاران کشوراهی اسالمی (کارربدی وعملیاتی)

تهیه و تدوین  :اسدا للهی
بهار 1931 :

فهرست مطالب
فصل اول4 ...................................................................................................................................................................
اطالعات عمومی4 ........................................................................................................................................................ :
مناطق اداري و مقررات مربوط به آن4 ............................................................................................................................... :
روزنامه هاي عربستان5 ................................................................................................................................................
موادی از قانون اساسی( بنیادین) 6 .........................................................................................................................................
سيستم حكومتي6 .....................................................................................................................................................
نظام قضایی9 ...........................................................................................................................................................
فصل دوم 31 ................................................................................................................................................................
قوانین مربوط به ورود وخروج ازعربستان31 ..............................................................................................................................
رواديد31 ................................................................................................................................................................
شرایط دریافت روادید حج تمتع 31 ...................................................................................................................................
شرایط دریافت روادید عمره مفرده 34 ................................................................................................................................
روادیدهای اعطایی 35 .................................................................................................................................................
مقررات خطوط هوایي عربستان 35 ...................................................................................................................................
قانون ولی امر31 .......................................................................................................................................................
قانون كفالت 31 .......................................................................................................................................................
ـ قانون اقامت 39 .......................................................................................................................................................
كاربردی درامورحج وعمره22 ............................................................................................................................................
قوانین گمركات 22 .......................................................................................................................................................
قانون محموله متخلف 23 .............................................................................................................................................
انگشت نگاري 23 .......................................................................................................................................................
مواد مخدر22 ...........................................................................................................................................................
الف) نحوه كشف مواد مخدر 22 ....................................................................................................................................
ب) نحوه برخوردقضائي 22 .........................................................................................................................................
ج) موارديكه در قانون مبارزه با موادمخدر در عربستان سعودي منجر به اعدام مي شوند 21 .......................................................
هتلها و مقررات آنها21 ....................................................................................................................................................
الف) نرخهاي هتلها 21 .............................................................................................................................................
ب) شرايط هتلها24 ................................................................................................................................................:
مقررات مربوط به پول و ارزتقلبی 24 ....................................................................................................................................
برخي از مواد قانون جزايي جعل و كپي اسكناس 24 .............................................................................................................
صرافی سیار 25 ........................................................................................................................................................
(

قاچاق مشروبات الكلی 25 ................................................................................................................................................
قانون بیمه 25 ..............................................................................................................................................................
بیمه تجاری25 .........................................................................................................................................................
بیمه تعاونی 25 .........................................................................................................................................................

اداره آموزش ومطالعات

ویرایش اردیبهشت  /19اسداللهی

2

ضوابط مربوط به استفاده ازاینترنت و تلفن همراه 26 ......................................................................................................................
قوانین و مقررات عربستان در خصوص استفاده از تلفن همراه در مسجد النبی و مسجد الحرام21 ........................................................................
برخی مقررات راهنمايي و رانندگي و اليحه اجرايي21 .............................................................................................................
تخلفات راهنمايي و رانندگي21 .........................................................................................................................................
حوادث رانندگی 29 ...................................................................................................................................................
اقدامات اولیه در خصوص زائر تصادفی 29 ...............................................................................................................................
مراحل و ميزان دیه حوادث منجر به قطع عضو،فوت و12 .............................................................................................................
مراحل انتقال جسد به ایران 13 .........................................................................................................................................
تنازل 12 ...................................................................................................................................................................
فصل سوم 11 ................................................................................................................................................................
مقررات مربوط به اماکن مقدسه 11 ....................................................................................................................................
مسجدالحرام 11 .......................................................................................................................................................
مسجدالنبي 11 .........................................................................................................................................................
قبرستان بقيع 15 .....................................................................................................................................................
نحوه برخورد مأموران سعودي با زائران در قبرستان بقيع 16 ..................................................................................................
سب خلفا11 ...............................................................................................................................................................
فصل چهارم 11 .............................................................................................................................................................
هیات امربه معروف ونهی ازمنكردرعربستان 11 ...........................................................................................................................
اتهام خلوت بانامحرم 42 ...............................................................................................................................................
مصادیق اتهام خلوت بانامحرم42 ......................................................................................................................................
شرايط و نحوة دستگيري42 .........................................................................................................................................
تلصيق 43 .................................................................................................................................................................
نحوة رسيدگي دادرسي اتهام تلصيق 43 ............................................................................................................................
فصل پنجم41 ................................................................................................................................................................
موسسات وابسته به وزارت حج عربستان سعودی 41 ......................................................................................................................
الموسسه االهلیه لمطوفی حجاج ایرانی41 .................................................................................................................................
موسسه ادالء بالمدینة المنوره44 ...........................................................................................................................................
النقابه العامه للسیارات ( سند یكای عمومی اتومبیل ها )44 ................................................................................................................
مكتب الوكالء الموحد45 .................................................................................................................................................
مكتب الزمازم 45 ..........................................................................................................................................................
الدفاع المدنی ( دفاع شهری )45 ..........................................................................................................................................

اداره آموزش ومطالعات

ویرایش اردیبهشت  /19اسداللهی

1

فصل اول
اطالعات عمومي:

کشور عربستان سعودي یكي از کشورهاي حاشيه خليج فارس است که در شبه جزیره عربستان واقع شده
است و از شمال با عراق و اردن از شمال شرقي با کویت  ،خليج فارس  ،امارات  ،قطر وازشرق با عمان و بحرین و از
جنوب با یمن و از غرب به دریاي سرخ محدود مي شود  %09 .جمعيت این کشور عرب و بقيه از کشورهاي آسيائي و
آفریقائي هستند که بالغ بر  7ميليون نفر مي شوند.
زبان رسمي کشور عربي مي باشد و زبان دوم آن انگليسي است که بيشتر در دستگاه هاي دولتي و مراکز
تجارتي و دانشگاه هاي آن کشور استفاده مي شود عالوه بر این دو زبان اردو و پشتو نيز در ميان مهاجرین رایج است .
پایتخت عربستان شهر ریاض است و مرکز سياسي آن کشور به شمار مي رود  .مكه و مدینه دو شهر مقدس عربستان
هستند که همه ساله پذیراي ميليون ها مسلمان از سراسر جهان براي انجام مناسک عمره و حج هستند و عمده دليل
شهرت عربستان نيز به همين موضوع ارتباط پيدا مي کند  .جده یكي از مهمترین بنادر عربستان سعودي است که
عالوه بر موقعيت ممتاز تجاري و بازرگاني از نظر سياسي نيز براي سعودي ها مهم است و بيش از این نيز پایتخت
عربستان بوده است و نيمي از زائران عمره و حج براي ورود به مكه و مدینه از فرودگاه این شهر استفاده مي کنند.
ادارات و مؤسسات در عربستان به دو دسته خصوصي و دولتي تقسيم مي گردند :که بعضي از مؤسسات خصوصي مثل
مؤسسه مطوفين حجاج ایراني قسمتي از عمليات اجرائي حج را انجام مي دهند.
ساعات کار ادارات دولتي از ساعت  7/09لغایت  41 /09و مؤسسات خصوصي در دو نوبت صبح ها از ساعت
 8 – 41و بعد از ظهر 41 – 19مي باشد و بانک ها نيز در دو نوبت  8/09 – 41/09وبعداز ظهر ها 40 -47مي باشد.
در اوقات پنجگانه نماز کليه ادارات دولتي ومؤسسات خصوصي در عربستان به مدت  09دقيقه موقتاً تعطيل مي شوند.
مناطق اداري و مقررات مربوط به آن:

عربستان به  40منطقه اداري تقسيم ميشود:
4ـ ریاض پایتخت ( 1/7ميليون نفر سال  1999م)1 .ـ مكه مكرمه0 .ـ مدینه منوره1 .ـ قصيم و مرکزش :بریده5 .ـ
منطقه شرقيه و مرکزش :دمام 1.ـ عسير و مرکزش :أبها7 .ـ تبوك8 .ـ حائل0 .ـ حدود شمالي و مرکزش :عرعر49 .ـ
جيزان  -44.نجران41 .ـ الباحه40 .ـ جوف و مرکزش :سكاکا.
هر یک از این مناطق داراي یک امير مي باشند که از ميان خاندان آل سعود برگزیده مي شوند که داراي مرتبه وزیر
هستند و از اختيارات وسيعي برخوردار مي باشند و با توجه به اینكه در عربستان سعودي دستگاه تحقيق و تعقيب
قضائي زیر نظر وزارت کشور مي باشند امراء در این خصوص نيز داراي اختياراتي در حد باال هستتد.
ب)جمعيت  ،روزملي  ،تاریخ  ،اوزان  ،تعطيالت رسمي  ،ساعات کاري واوقات نماز
جمعيت  :آمارجمعيتي عربستان در منابع مختلف بين  11تا  17ميليون نفر ذکر شده است.
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روز ملي :این کشور  10سپتامبر (ایلول) را به عنوان یادبود یكپارچهسازي کشور و تأسيس آن به دست ملک
عبدالعزیزبن عبدالرحمن آل سعود در سال  4054ه  4001م،جشن ميگيرد.
تاریخ :براساس تقویم هجري است .سال قمري  051روز است.
اندازه و وزن :اندازه براساس نظام متري ،و وزن براساس کيلوگرم است.
تعطيالت رسمي4 :ـ تعطيلي پایان هفته پنجشنبه و جمعه  -1تعطيلي عيد فطر :از بيست و پنجم رمضان تا پنجم
شوال به مدت ده روز0ـ تعطيلي عيد قربان :از پنجم ماه ذیحجه تا پانزدهم همان ماه به مدت ده روز  -1تعطيلي روز
ملي 10 :سپتامبر.
ساعات كاري ادارات دولتي  :از صبح شنبه تا چهارشنبه از ساعت7/09صبح تا 1/09بعد از ظهر باز هستند.
بخش خصوصي :از  8صبح تا  41ظهر ،و  1/09بعد از ظهر تا  8شب به کار اشتغال دارند.
بانكها :از ساعت 8/09صبح تا  41ظهر و  5عصر تا  7شب به کار اشتغال دارند.
ادارات دولتي و مؤسسات بخش خصوصي ،روزهاي پنجشنبه و جمعه تعطيل هستند .زیرا این دو روز در عربستان،
تعطيل رسمي است.
ساعات كار بازارها و فروشگاههاي تجاري :بازارها و فروشگاهها از  8صبح تا  49شب باز هستند .همچنين
فروشگاههاي بزرگ و تجارتخانه ها  11ساعته باز هستند .همه فروشگاههاي تجاري و تجارتخانهها و دیگر مراکز مانند
(پمپهاي بنزین ،بانكها ،دفاتر پست ،خدمات کارگزاري) که با مردم در ارتباط هستند ،ملزم هستند در اوقات پنجگانه
نماز ،به مدت  09دقيقه موقتا محل را تعطيل کنند.
اوقات نماز :معموالً اوقات نمازهاي پنجگانه ،یعني نماز صبح ،ظهر ،عصر ،مغرب و عشاء براساس اوقات محلي ،هر روز
در روزنامه به چاپ ميرسد .در این ساعات مؤسسات دولتي موقتا تعطيل ميشوند؛ و مردم در اماکن عمومي براي
اداي نماز اجتماع ميکنند.
روزنامه هاي عربستان

بارزترین روزنامه هایي که در عربستان منتشر ميشوند عبارتند از:
الجزیره (در ریاض منتشر ميشود) ،المدینه (در جده منتشر ميشود) ،الندوه (در مكه مكرمه منتشر ميشود) ،عكاظ
(در جده منتشر ميشود) ،الوطن (در أَبْها منتشر ميشود) ،الشرق االوسط (در لندن منتشر ميشود) ،اليوم (در دمام
منتشر ميشود) ،الحياه (در لندن منتشر ميشود) الریاض (در ریاض منتشر ميشود) ،الصباح (در تبوك منتشر
ميشود) ،البالد؛ و روزنامه هاي انگليسي :سعودي جازیت ،و آراب نيوز.
قوانين و مقررات عربستان مشتمل بر قوانين شوراي وزیران ،و مجلس شورا است ،پس از تصویب ،در روزنامههاي
رسمي این کشور به چاپ ميرسد؛ و معموالً دو ماه پس از انتشار بدان عمل ميشود.
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موادي از قانون اساسي( بنیادين)

کشور عربستان سعودي دولتي عربي و اسالمي با حاکميت تام است .دینش اسالم ،و قانونش کتاب خداوند
متعال و سنت رسول خدا ( صلَي اللّه عليه و آله و سلم) است .و زبانش فقط عربي ،و پایتختش ریاض است .در
عربستان اسالم تنها دین رسمي است و مذهب رسمي آن حنبلي است که یكي از مذاهب چهار گانه اهل سنت است و
بيش از  % 09مردم این کشور را در بر مي گيرد  .مذاهب دیگر اهل تسنن و مذهب شيعه نيز در عربستان رواج دارند
و شمار بسيار اندکي از بوميان این کشور داراي دین هاي یهودي و مسيحي هستند.
نيمه افراشته کردن پرچم و یا تماسش با زمين ،یا آب به دليل احترام به جمله شهادت نوشته شده بر روي پرچم،
جایز نيست.
دو عيد کشور عبارتند از عيد فطر و قربان.
پرچم کشور به شرح زیر است :الف) رنگش سبز است .ب) عرض آن برابر دو سوم طول آن است .ج) در وسط آن
جمله (ال إله إال اللّه محمد رسول اللّه) قرار ميگيرد .در زیر جمله ،شمشير بدون غالفي وجود دارد .این پرچم هيچگاه
نيمه افراشته نميشود.
آرم عربستان:آرم عربستان مرکب از دو شمشير متقاطع است که در قسمت خالي آن یک درخت خرما قرار دارد.
سيستم حكومتي

سيستم حكومتي در عربستان ،پادشاهي است.
حكومت فقط در انحصار پسران پادشاهِ مؤسس ،عبد العزیزبن عبدالرحمن فيصل آل سعود و پسرانِ پسرانِ او است .وبا
صالحترین آنها براساس کتاب خدا و سنت رسول خدا(صلَي اللّه عليه و آله و سلم( بيعت ميشود.
وليعهد را پادشاه انتخاب ميکند و او را به امر ملوکانه از والیت عهدي معاف ميکند.
ولي عهد به صورت تمام وقت به والیت عهدي ميپردازد و نيز کارهایي را که پادشاه بر عهده او ميگذارد ،انجام
ميدهد.
در صورت فوت پادشاه ،وليعهد تا زمان اخذ بيعت ،قدرت پادشاه را در دست ميگيرد.
مالياتها و عوارض ـ جز در صورت ضرورت و براساس عدل ـ گرفته نميشود .و لذا تحميل ماليات ،یا اصالح ،یا لغو،
یا بخشودگي بخشي از آن جز به موجب قانون جایز نيست.
زکات در مصارف شرعي هزینه ميشود.
قدرت در کشور متشكل از :قوه قضائيه ،قوه مجریه ،و قوه تنظيميه (مقننه) است .و پادشاه مرجع این سه قوه است.
منبع فتوي در عربستان ،کتاب خدا و سنت رسول او ( صَلي اللّه عليه و آله و سلم( است .و قانون ،ترتيب هيأت
علماي بزرگ ،اداره تحقيقات علمي ،فتوا و تخصصهاي آن را تعيين ميکند.
تعيين قضات و پایان دادن به خدمتشان در اختيار پادشاه ،و براساس پيشنهاد شوراي عالي دادگستري براساس آنچه
که در قانون آمده است ميباشد.
پادشاه ،ریاست هيأت وزیران را بر عهده دارد و اعضاي هيأت وزیران ،وي را در اداي این وظيفه یاري ميکنند.
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نایب رئيس شوراي وزیران ،و وزیران عضو در شوراي وزیران را پادشاه تعيين ميکند و با فرمان ملوکانه به کارشان
خاتمه ميدهد .
نایب رئيس شوراي وزیران ،و وزیران عضو در شوراي وزیران همگي در برابر پادشاه مسئول اجراي شریعت اسالمي و
قوانين و سياستهاي عمومي کشور هستند.
پادشاه ميتواند هيأت وزیران را منحل کند ،و یا مجددا تشكيل دهد.
پادشاه ،فرمانده کل نيروهاي مسلح است و اوست که افسران را تعيين ،و یا به خدمتشان پایان ميدهد.
پادشاه ،حالت فوقالعاده ،بسيج عمومي و جنگ را در کشور اعالم ميکند.
پادشاه در صورت سفر به خارج از کشور ،طي صدور فرمان ملوکانه ،وليعهد را جانشين خود در اداره امور کشور
براساس رعایت مصالح ملت ميکند.
وضع قوانين و لوایح در جهت مصحلت ،و یا رفع مفسده در امور کشور براساس قوانين شریعت اسالمي بر عهده قوه
تنظيميه (مقننه) است .این قوه ،اختيارات یا حوزه تخصصهاي خود را براساس این قانون و قوانين شوراي وزیران و
مجلس شورا اعمال ميکند.
در عربستان به معناي مصطلح قوه مقننه وجود ندارد .مجلس عربستان هم مجلس قانونگذاري نيست بلكه جنبه
مشورتي دارد.
پادشاه ميتواند مجلس شورا و شوراي وزیران را براي جلسه مشترك فراخواند .همچنين ميتواند هر که را صالح
ميداند براي گفتگو در اموري که ضرورت دارد ،در این جلسه دعوت کند.
اصطالحات قانوني خاص
کشور عربستان سعودي اصطالح «نظام» را همردیف قانون تلقي ميکند «.نظام» واژهاي است که بيانگر یكي از
قوانين است؛ نمونه آن« :نظام المرور :قانون راهنمایي و رانندگي» یا «نظام االجراءات الجزائيه :قانون اجرائيههاي
جزایي» و  ...است« .نظام» همانند «قانون» است که گاهي قانون اساسي ،یا الیحه ،یا تابلویي ارشادي است ،مخالفت
با آن مجازات دارد .گاهي هم ممكن است آموزشها یا تعليمات معيني باشد.
برخي از اصطالحات قانوني
فرمان ملوكانه :سندي رسمي و مكتوب با امضاي پادشاه است که بيانگر اراده مستقيم و منحصر به فردِ پادشاه
است .این فرمان بسيار مهم است زیرا برخاسته از اراده پادشاه است.
استناد قانوني به دستور پادشاه :فرمان پادشاه عبارت است از قدرت یا تمایل پادشاه براساس خواست وي به عنوان
ولي امر در هر آنچه به صالح کشور ميداند .فرامين ملوکانه زمان معيني براي صدور ندارند( .فرمان ملوکانه با همه
این ویژگيها ،به عنوان قويترین مكانيسم قانونگذاري در عربستان محسوب ميشود.
مرسوم ملوکانه :وثيقهاي رسمي است که بيانگر اراده پادشاه در موافقت با موضوعي است که قبالً بر شوراي وزیران و
مجلس شورا عرضه شده و هر کدام در قبال آن تصميمي اتخاذ کرده اند که نهایتا این قضيه براي اجرا و رسميت
یافتن مستلزم نظر پادشاه(ملک) است .اسناد قانوني در اینجا ،همان قدرت و تمایل پادشاه با امري است که از دو
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ناحيه بر او عرضه شده است .بيشترین مرسوم ملوکانه در ارتباط با موافقت پادشاه با طرح «نظام یا قانون» یا موافقت
با «توافقنامه بينالمللي» است.
فرمان سامي (واال)  :وثيقهاي رسمي است که بيانگر اراده رئيس شوراي وزیران (پادشاه یا نایب اول و یا نایب دوم او
در صورت برعهده داشتن ریاست مجلس) است.
تصميمات (بيانيه) شوراي وزیران :سندي رسمي با ساختاري معين است که بيانگر خواست و اراده شوراي وزیران
است .تصميمات شوراي وزیران از مهمترین قوانين هستند؛ این اهميت تنها از ناحيه قدرت نيست بلكه اعتبار آن به
سبب صدور بيشترین قوانين ملموس در امور روزمره است .و در واقع بيانگر اراده شوراي وزیران (همه وزیران عضو)
است .این تصميمات ،قانوني و اجرایي است ،که دوشنبه هر هفته پس از تشكيل جلسه صادر ،و در روزنامه رسمي
منتشر ميشود و در اخبار اعالم ميگردد.
تصميمات مجالس عالي :عبارت است از مستندات رسمي که بيانگر اراده مجلس در زمينه تخصصي آن است .در
عربستان تعدادي مجلس عالي وجود دارد .این مجالس در زمينههاي معيني تخصص دارند که صالحيتهاي مشخصي
نيز براساس قانون بر عهده آنان است .به عنوان مثال شوراي عالي قضاوت ،یک نمونه از بيانيههایش ،اعالم رؤیت
شرعي هالل عيد فطر است.
خالصه ساختارحكومتي

نوع حكومت در عربستان به صورت پادشاهي مطلق و در دست آل سعود است  .نام کشور نيز منصوب به
همين خاندان است و در این کشور سه قوه مقننه  ،مجریه و قضائيه از یكدیگر متمایز و مجزا شده اند اما نوع رژیم
شيوه اختالط قوا بوده و همه امور قائم به ذات پادشاه است وتصميم گيرهاي استراتژیک در عربستان از جانب پادشاه
صورت مي گيرد .
در بخش قوه مجریه که پادشاه ریاست آن را بر عهده دارد و او حق عزل و نصب وزراي کابينه را دارد  ،وزرا
در برابر شاه مسئول هستند و تصميم گيري نهائي در همه امور با پادشاه است .
مجلس در عربستان بيشتر جنبه مشورتي دارد  ،عزل و نصب رئيس آن و معاون و دبير کل مجلس با پادشاه
است در عربستان قوه قضائيه مثل دو قوه دیگر به طور مستقيم زیر نظر پادشاه قرار دارد.
اعضاي شوراي عالي قضائي که از  41نفر قاضي ارشد تشكيل شده و همچنين عزل و نصب قضات  ،وزیر
دادگستري توسط پادشاه صورت مي گيرد در مواقعي پادشاه باید براي بعضي از امور جمله رعایت قوانين اسالمي
سنن و آداب و رسوم آل سعود تائيد علما و رهبران دیني در این کشور جلب نماید.
در حال حاضر ملک عبد اهلل پادشاه عربستان و رئيس شوراي وزیران است.
برادرش شاهزاده نایف بعنوان وليعهد ومعاون اول رئيس شوراي وزیران و وزیر کشور(از  01سال پيش
تاکنون) ورئيس شورایعالي حج مي باشد.
کليه وزارتخانه هاي حاکميتي (دفاع  ،کشور ،خارجه) وسازمان هاي حاکميتي از قبيل سرویس اطالعاتي
وسازمان امنيت دردست شاهزاده هاي درجه یک خاندان مي باشد.
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انتخاب وعزل ونصب پادشاه ووليعهد براساس طرح جدید ملک عبداهلل دردست شوراي بيعت است که
متشكل ازفرزندان ملک عبدالعزیز ویا نوادگان ارشد وي است.
در حال حاضر در عربستان سعودي وزارت خارجه در اختيار فيصل ها  ،وزارت کشور در اختيار نایف ها که
امير نایف وزیر کشور و پسرش معاون اوست مي باشد .و حاکمان حتماً باید از فرزندان عبد العزیز موسس حكومت آل
سعود باشند .
بسياري از بزرگان عربستان سعودي به خاندان بزرگ آل شيخ وابسته اند که از نوادگان محمد بن
عبدالوهاب بنيان گذار فرقه وهابيت مي باشند  ،این بزرگان با خانواده شاهي پيوند نزدیكي دارند.
در حال حاضر( عبد العزیز آل شيخ) مفتي کبار عربستان مي باشد در عربستان هيچ گونه حزب سياسي و
انتخاباتي وجود ندارد  ،نظام دادرسي وابسته به دولت و نيروي انتظامي (شرطه) آن کشور موظف به اجراي قانون هاي
امر به معروف و نهي از منكر هستند.
در این کشور در حال حاضر سه جناح عمده در داخل آل سعود وجود دارد:
گروه اول خاندان فهد است که به صورت غالب در خانواده سعودي هستند و از نایف بن عبدالعزیز  ،سلطان
بن عبد العزیز  ،سلمان بن عبد العزیز که همگي از یک مادر هستند تشكيل شده است و به قبيله سدید وابسته اند.
گروه دوم که ملک عبداهلل از آن خانواده در حال حاضر پادشاه عربستان است و از مادر دیگري مي باشد که
وابسته به قبيله شمر هستند  ،سعودبن فيصل وزیر امور خارجه نيز در این گروه است.
گروه سوم فرزندان فيصل هستند که فاقد تشكيالت گروهي هستند و افرادي چون خالدبن فيصل و ترکي
فيصل به آن تعلق دارند.
نظام قضايي

)ماده  51از قانون اساسي) تعيين قضات و پایان دادن به خدمت آنان به فرمان پادشاه و براساس پيشنهاد
شوراي عالي قضا است.
شوراي عالي قضا ،مسؤوليت تفسير شرع و بازنگري همه احكام صادره از محاکم همچون اجراي مجازات
اعدام ،قطع اعضاي بدن ،و سنگسار را بر عهده دارد.
از جمله اعضاي این شورا که پادشاه ،وي را تعيين ميکند ،نماینده وزارت دادگستري است.در صورت غيبت
اعضاي شوراي عالي قضا در یكي از جلسات ،مسؤوليت انتخاب جانشينان بر عهده وزیر دادگستري است.
مسؤوالن اصلي بازداشتکننده عبارتند از4 :ـ پليس امنيت عمومي (اداره اطالعات) 1ـ پليس دادستاني عمومي0 .ـ پليس
دیني معروف به «داوطلبان» یا« هيأت امر به معروف و نهي از منكر» .گروه اول و دوم زیر نظر وزیر کشور هستند.
اما گروه سوم مكلف به تضمين پایبندي قاطع (مردم) به رفتار حاکم بر جامعه هستند بنابراین آنان از نظر تئوري
هيأتي شبه مستقل هستند .اما در اقدامات عملي به صورت تنگاتنگ با پليس و اميران منطقه همكاري ميکنند .و از آنان
خواسته ميشود افراد مشكوك را پس از بازجویي ،به پليس امنيت عمومي (اطالعات) تسليم نمایند.
حكم اعدام معموالً قطع گردن با شمشير است که روزهاي جمعه به اجرا درميآید .اگرچه در مورد زنا به
صورت سنگسار است.
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قانون مبارزه با كالهبرداري

براساس بيانيه شوراي وزیران به شماره  150تاریخ  4089/4/15ه  .و مرسوم ملوکانه به شماره  441تاریخ
 4089/44/11ه  .صادر گردید.
هرکس به قصد کالهبرداري ،مهرها و امضاهاي ملوکانه ،یا مهرهاي عربستان ،یا امضا و مهر رئيس شوراي
وزیران را جعل کند؛ همچنين اگر کسي آن مهرها و امضاها را با آگاهي از جعلي بودن آنها ،مورد استفاده قرار دهد و
یا زمينه استفاده آنها را براي دیگري فراهم کند،به مجازات حبس از پنج تا ده سال ،و جریمه مالي از پنج تا ده هزار
ریال محكوم ميشود.
قانون زندان و بازداشت

وزیر کشور ميتواند در جرایمي که مرتبط با امنيت داخلي است ،حكم زندان یا بازداشت را صادر کند.
همچنين ميتواند ،حكم زندان یا بازداشت خارجيان را در اماکن خاصي صادر کند.
ضروري است هر فرد زنداني یا بازداشت شده ،پيش از ورود به زندان یا بازداشتگاه ،بازرسي شود؛ و وسایل
همراه وي مانند پول یا اشياي قيمتي از وي گرفته شود؛ و در کمد زندان یا بازداشتگاه به امانت سپرده شود تا هنگام
آزادي به او تسليم گردد.
در صورت اخالل نظم توسط زنداني یا بازداشت شده ميتوان مجازاتهاي زیررا اعمال نمود .این مجازاتها عبارتند از:
حبس انفرادي به مدتي که بيشتر از پنج روز نيست.
محروميت از همه یا بخشي از امتيازهاي مالقات یا مكاتبه و دیگر امتيازها.
شالق که بيشتر از ده ضربه نيست.
در حالت تكرار تخلفات زنداني یا بازداشت شده:
در چنين حالتي عالوه بر شالق زنداني یا بازداشت شده ،ميتوان زندان انفرادي را دوبرابر کرد.
اگر زنداني یا بازداشت شده ،مرتكب ناآرامي یا تعدي گردد ،مدیر زندان ميتواند دستور دهد به مدت هفتاد
و دو ساعت به دستان وي دستبند بزنند.
استفاده از سالحهاي گرم ،عليه زندانيان ،یا بازداشتشدگان در موارد زیر مجاز است:
جلوگيري از هجوم یا مقاومت همراه با زور چنانچه نتوان با وسایل دیگري از آن ممانعت کرد.
ممانعت از فرار اگر با وسایل دیگر نتوان از آن جلوگيري کرد.
ابتدا باید شليک هوایي انجام داد ،در صورتي که نتيجهبخش نباشد افراد مسئول حراست مي توانند به سمت ساق
پا ،یا دستهاي زنداني ،یا بازداشت شده ،شليک کنند؛ تا هجوم ،یا مقاومت و یا تالش وي را براي فرار متوقف کنند.
زنداني یا بازداشت شدهاي را فراري دهد؛ یا تالش کند او را فراري دهد.
اتهام جاسوسي

نزدیک شدن به مناطق نظامي که آن را مناطق ممنوعه مينامند منجر به اتهام جاسوسي خواهد شد .براساس
قوانين عربستان مجازات این جرم ،اعدام است.
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برخي از قوانين دعاوي و اجرائيات در ديوان مظالم

زبان عربي ،زبان رسمي مورد تأکيد در بررسي شكوائيه ها است .و سخنان غير عربزبانان از طریق مترجم
استماع ميشود .و هرآنچه به وي تفهيم ميگردد ،و یا به زبان خودش پاسخ ميدهد ،ثبت شده ،و از او امضا گرفته
ميشود .و ترجمه سخنان به زبان عربي ثبت شده ،سپس از وي و مترجمش امضا گرفته ميشود .و ترجمهاي مورد
وثوق از مستندات نوشته شده به زبان خارجي به زبان عربي تقدیم دادگاه ميگردد.
طرفهاي نزاع یا نمایندگان آنها در دعواي اداري در روز معين براي بررسي نزاع حضور ميیابند .چنانچه
خواهان در دادگاه حاضر نشود ،و قبالً نيز عذر قابل قبولي تقدیم نكرده باشد ،آن دایره ميتواند به درخواست خوانده،
دادرسي را فيصله داده ،و یا اقدام به ختم دادرسي نماید .چنانچه اقدام به ختم دادرسي نماید ،خواهان ميتواند
درخواست تجدید نظر کند ،و آن دایره نيز تاریخي براي دادرسي ،و ابالغ به خوانده اعالم ميکند .چنانچه خواهان در
دادگاه حاضر نشود ،و قبالً نيز عذر قابل قبولي تقدیم نكرده باشد .آن دایره ،ختم دادرسي را اعالم ميکند .و به
درخواست وي پاسخ داده نميشود .مگر با تصميم کلي هيأت بازنگري .اما اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود آن دایره،
دادرسي را به جلسه دیگري موکول کرده ،که به خوانده ابالغ ميگردد .چنانچه در جلسه بعدي حضور نيابد ،آن دایره
به خواسته فيصله ميدهد .و حكم در همه حاالت حضوري محسوب ميشود.
متهم در جلسات دادرسي تأدیبي غير کيفري و جزایي (کيفري) به تنهایي حاضر ميشود .و دفاع خود را
کتبي یا شفاهي عرضه ميکند .متهم ميتواند از وکيل کمک بگيرد ،و یا درخواست حضور شهود ،به منظور استماع
گفتههاي آنان بنماید .بنابراین اگر متهم پس از دریافت ابالغ صحيح ،در دعواي تأدیبي (غير کيفري) در دادگاه حاضر
نشود ،ضروري است دایره ،پيگيريِ اقداماتِ محاکمه را بنماید .اما در دعواي جزایي چنانچه به متهم ابالغ گردیده
باشد ،و در دادگاه حاضر نشود ،مجددا به جلسه دیگري موکول ميشود .چنانچه مجددا از حضور امتناع ورزد ،دایره
ميتواند غيابا حكم صادر کند ،و یا اینكه دستور دهد در جلسه دیگري که تعيين مينماید ،حاضر شود .اگر احضار او
مقدور نباشد غيابا حكم صادر ميگردد.دعواي کيفري مربوط به عملي است که دادگاه براي مرتكب آن ،مجازات
تعيين ميکند.
راههاي اعتراض به احكام صادره:

شرط پذیرش در خواست تجدید نظر آن است که اداره مخصوص تجدید نظر حكم را تأیيد ،و یا نقض کند.
و در صورت نقض ،باید آن را به دایرهاي حكم را صادر کرده و یا عهدهدار بررسي پرونده است ،ارجاع دهد .و در
صورتي که آن را به دایرهاي که حكم را صادر کرده ارجاع دهد و آن دایره بر حكم قبلي اصرار ورزد ،و دایره تجدید
نظر ،از نظرات آن دایره قانع نگردد ،باید عهدهدار بازنگري پرونده شود .در همه حاالت که دایره تجدید نظر به پرونده
رسيدگي ميکند ،ضروري است .صدور حكم موکول به استماع سخنان دو طرف نزاع است .در صورت لزوم ،دایره
بازنگري ميتواند درخواست معاینه ،یا استفاده از کارشناس را بنماید.
کسي که غيابا محكوم شده ،ميتواند از رئيس دیوان ،یا جانشين وي درخواست تجدید نظر در حكم صادره،
در خالل سي روز از تاریخ ابالغ حكم ،کند .رئيس دیوان یا جانشين وي ،درخواست را به دایرهاي که حكم را صادر
کرده ارجاع ميدهد تا مجددا با حضور متهم مورد بررسي قرار گيرد.
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چنانچه بعد از ختم دادرسي ،وقایعي معلوم گردد ،و یا اوراقي تقدیم دادگاه شود ،که در حين دادرسي ارائه
نشده باشد ،به طوري که در اثر آن ،فردِ محكوم شده ،تبرئه شود ،در چنين حالتي وي ،یا نماینده دادستاني ميتواند
از رئيس دیوان ،یا کسي که جانشين اوست ،درخواست تجدید نظر در احكام نهایي کند .این درخواست را باید سي
روز بعد از اطالع از حكم تقدیم کند .دادخواست باید مشتمل بر حكم ،و دالیل تجدید نظر باشد .رئيس دیوان یا
جانشين وي ،درخواست را به دایرهاي که حكم را صادر کرده ،ارجاع ميدهد ،تا مجددا با حضور طرفهاي دعوا مورد
بررسي قرار گيرد.
خالصه اي از نظام قضايي حاكم بركشور عربستان

در حال حاضر قوه قضائيه در عربستان مستقيماً زیر نظر پادشاه قرار دارد و ساختار تشكالتي آن عبارتند از
وزرات العدل ( وزارت دادگستري ) که وظيفه نظارت بر دوائر اداري دستگاه قضائي عربستان را دارد و محور دستگاه
قضائي در این کشور مي باشد.
مجلس االعلي للقضا که وظيفه نظارت بر مسائل قضائي را عهده دار است که از  41قاضي ارشد تشكيل شده
است و رئيس آن از طرف پادشاه تعيين مي گردد و داراي اختيارات زیادي است.
محاکم موجود در عربستان که در حوزه مجلس االعلي للقضا قرار دارند عبارتند از :
دادگاه عالي -رئيس آن با حاکم پادشاه منصوب مي شود و هم ردیف وزیر مي باشد و فقط با فرمان پادشاه قابل
عزل است و وظيفه بررسي و تائيد احكام دادگاه هاي استيناف در مورد قتل یا قطع عضو یا سنگسار در (رجم) یا
قصاص را دارد و همچنين مغایر نبودن با احكام اسالمي و صدور حكم از دادگاه فاقد صالحيت و صدور حكم اشتباه.
که محل آن در شهر ریاض است.
دادگاه استيناف -این دادگاه عهده دار رسيدگي به احكامي هستند که از دادگاه هاي درجه یک صادر شده است .
دادگاه درجه يک  -این دادگاه شامل دادگاه هاي عمومي  ،جزائي  ،خصوصي  ،تجاري و کارگري مي باشد
ضمناً در این کشور دیوان مظالم عهده دار امور مربوطه به شكایات از دستگاه هاي دولتي و رسيدگي به مسائل شرکت
هاي تجاري مي باشد و اختيارات و وظایف دادستاني از جهت تحقيق و تعقيب به عهده هيات تحقيق و االدعاء العام
که زیر نظر وزیر کشور است مي باشد  .در عربستان زبان رسمي جهت ارائه شكایت و یا در خواست هاي دیگر قضائي
زبان عربي است و در محاکم در خصوص افراد غير عرب از مترجم استفاده مي گردد .
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فصل دوم
قوانین مربوط به ورود وخروج ازعربستان

رواديد

بر اساس قوانين عربستان سعودي کليه اتباع خارجي به جز کشورهاي حاشـيه خلـيج فـارس بـراي ورود بـه
عربستان نياز به ویزا دارند و اگر هدف شما از ورود به این کشور هدفي غير از امور تجاري یا به منظور استخدام باشـد
اخذ ویزا دشوار است ،زیرا باید مدتي قبل از تاریخ مسافرت به این کشور از کسنولگري یا سفارت عربسـتان در کشـور
مبدا ویزا دریافت شده باشد عالوه بر آن بایستي یک حامي عربستاني نيز داشته باشد.
اقامت فرد خارجي پس از پایان اعتبار ویزا ،او را در معرض زنـدان ،اخـراج اجبـاري وممنوعيـت از ورود بـه
عربستان به مدت  5سال همراه با جریمه اي حدود پنجاه ریال به ازاي هر روز اقامت مازاد بر ویزا قرار مي دهد .
شرايط دريافت رواديد حج تمتع

هر ساله اعطاي روادید پس از عيد سعيد فطر آغاز ميشود.
بيست و پنجم ذیقعده هر سال آخرین روز اعطاي روادید حج تمتع است.
هر حاجي باید داراي دو فقره چک به ریال سعودي ،یا دالر آمریكا باشد.
چک اول دربردارنده هزینههاي خدمات مؤسسات است.
چک دوم دربردارنده هزینههاي حمل و نقل است که به شرح زیر است:
هزینههاي خدمات به ارزش  111ریال معادل  448دالر آمریكا است.
هزینههاي حمل و نقل (با کولر)  105ریال معادل  441دالر آمریكا است.
هزینههاي حمل و نقل (بدون کولر)  015ریال معادل  01دالر آمریكا است.
شرايط بهداشتي:
از حجاجي که کشور آنها مبتال به وبا هستند و یا بخشي از کشور مبتال به تب زرد است ،در خواست ميشود تا
گواهي واکسيناسيون عليه این بيماري را ارائه دهند.
این (گواهي) واکسيناسيون از حجاجي درخواست ميشود که از مناطق آفریقایي و برخي از کشورهاي آمریكاي
جنوبي وارد ميشوند .سازمان بهداشت جهاني در گزارشهاي دورهاي خود ،این مناطق را تعيين ميکند.
از حجاج در خواست ميشود تا گواهي واکسيناسيون عليه بيماري مننژیت را ارائه دهند.
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بيماري مننژیت از جمله بيماریهاي مسري خطرناك است .که بوسيله ترشحات پراکنده بيني و دهان منتقل ميشود
و به غشاي مغز و نخاع آسيب ميرساند .و در صورت مداوا نشدن منجر به مرگ ميشود .گاهي نيز در صورت تاخير
درمان ممكن است منجر به معلوليتهاي عصبي گردد.
از ورود مواد غذایي همراه حجاج ممانعت به عمل ميآید .مواد غذایي همراه حجاج به مقدار اندك که در سفرهاي
زميني بدان نياز دارند ،از این قانون مستثني هستند.
د) ترجمه گواهيهاي بهداشتي به زبان عربي یا انگليسي با قيد تاریخ واکسيناسيون ضروري است و هنگام ورود باید
همراه حجاج باشد.
شرايط دريافت رواديد عمره مفرده

زمان اعطاي روادید عمره مفرده از ابتداي ماه صفر آغاز ميشود و تا نيمه ماه رمضان هر سال هجري ادامه دارد که
حجاج تا شش ماه ميتوانند اقامت داشته باشند.
أخذ ویزا ،منحصر به داشتن مدارك قانوني سفر به منظور ورود به عربستان و خروج از آن کشور جهت بازگشت به

کشور مبدأ و یا کشور دیگري است .همچنين گذرنامه باید حداقل شش ماه تا پایان اعتبارش باقي مانده باشد.

به منظور تسهيل در کار عمرهگزار و صرفه جویي در وقت وي باید درخواست ویزاي عمره از طریق یكي از شرکتهاي
مجاز صورت گيرد که در این زمينه فعاليت ميکنند.

شرايط بهداشتي:
از حجاجي که کشور آنها مبتال به وبا است و یا بخشي از کشور مبتال به تب زرد است ،در خواست ميشود تا گواهي

واکسيناسيون عليه این بيماري را ارائه دهند.

ازمعتمرین (عمره گزاران) در خواست ميشود تا گواهي واکسيناسيون عليه بيماري منژیت را ارائه دهند.
ـ در صورت نبودن این قبيل شرکتها در کشوري ،و یا نداشتن نمایندگي عربستان در آن کشور ،این کار به صورت

زیر انجام ميگيرد:

به کساني که ویزاي عمره درخواست ميکنند بدون نياز به شرط قرارداد با شرکتهاي عامل در زمينه عمره ،به آنها
ویزا داده ميشود .و در صورت نبودن نمایندگي (عربستان) باید به نزدیکترین کشوري که نمایندگي در آن مستقر
است مراجعه گردد.
عمرهگزار باید یک فقره چک بانكي یا معادل آن به مبلغ  099دالر آمریكا همراه خود داشته باشد.
عمرهگزار به محض رسيدن به پایانه ورودي طي قراردادي با شرکتهاي مجاز که در آنجا دفاتري دارند باید کتبا

متعهد شود .عمرهگزار بدون دستيابي به این قرارداد نميتواند به کشور عربستان وارد شود.
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نكات مهم در خصوص رواديد

 -4دارندگان ویزاي عمره یا حج تمتع مجاز به جابه جایي در شهرهاي عربستان به جز مكه مكرمه  ،مدینه منوره و
جده نيستند اما شرکت هاي عربستان عهده دار اقامت و سفر مي تواند براي عمره گزار براي مدت معيني مجوز بازدید
از دیگر شهرهاي عربستان رافراهم نماید که این مورد االن در خصوص زائران ایراني انجام نمي گيرد و تردد و به سایر
شهر ها به ویژه جده با ویزاي زیارتي عمره ممنوع است
 -1در برگه ویزا نام مسئول وعامل عربستاني عمره گذار نوشته مي شود تا به این وسيله زائراني که پس از اتمام مدت
روادید واجازه اقامت خود از عربستان خارج نمي شوند ردیابي شوند .
 -0استفاده از روادید زیارتي عمره براي انجام کار مجاز نمي باشد و پيگرد قانوني دارد .
 -1مدت اعتبار ویزا بيانگر مدت مجاز حضور شما در مدینه و یا مكه بعد از ورود ميباشد .
 -5مسئولين هتل ها در عربستان صرفاً پذیرنده زائران داراي ویزا با شرکت هاي طرف قرارداد خود هستند و پذیرش
سایر زائران امكان پذیرنبوده مگر در موارد استثنایي که نيازمند هماهنگي الزم طرف ایراني مي باشد.
 -1اخذ روادید براي افراد زیر دو سال الزامي مي باشد.
 -7درج مهر خروج بر روي گذر نامه و صفحه ي روادید مربوطه و یا رو بروي آن الزامي مي باشد.
-8اعتبار روادید بر اساس یک ماه قمري است نه ميالدي.
-0زمان ویزاي عوامل خدماتي همان است که در گذرنامه در ج مي گردد و معموال ماندن بيش از آن باید توسط
مسئولين ستاد با قسمت الجوازات عربستان هماهنگ گردد در غير این صورت ممكن است در موقع خروج مشكالتي
را به همراه داشته باشد و باعث جریمه نقدي و عدم خروج از کشور و .......گردد.
رواديدهاي اعطايي

کشور عربستان ،روادید گردشگري و یا زائر ،صادر نميکند بلكه فقط دو نوع روادید را که مختص مسلمانان است،
صادر ميکند4 :ـ روادید زائر1 .ـ روادید اقامت.
در همه موارد باید ميهمان داراي کفيلي سعودي باشد (خواه کفيل فرد و یا شرکت باشد) تا رفتار او را در عربستان
تضمين کند.
اعتبار روادید براساس یکماه قمري ،و نه ميالدي است .بنابراین اگر زائر یک ماه ميالدي در عربستان اقامت داشته
باشد ،یک یا دو روز اقامت اضافي داشته است که هنگام خروج با مشكالتي مواجه خواهد شد.
مقررات خطوط هوايي عربستان

براساس ماده  79از قانون اساسي و فرمان ملوکانه ملکعبداللّهبن عبدالعزیز آل سعود ،به شماره :م11/در تاریخ :
 111/7/48ه  .ق ،مجازاتهاي مرتكبان اعمال غير مجاز (سرنشينان آشوبگر) در هواپيماهاي مسافربري به شرح زیر
است:
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خودداري نكردن از استعمال دخانيات 099 :ریال سعودي.
با وجود اینكه این قانون کامالً واضح است اما در مواردي واقعيت ،متفاوت است دليل این مطلب ،خبر زیر است):(1
یک دادگاه سعودي حكم به محكوميت فردي سوداني به سي ضربه شالق به علت خودداري نكردن از استعمال سيگار
در هواپيما ،داد .وي پس از فرود هواپيما در جده دستگير شد .روزنامه انگليسي زبان «سعودي جازیت» اظهار داشت:
این فرد از خاموش کردن سيگارش در هواپيما خودداري کرده است.
استفاده از دستگاههاي الكترونيكي داراي کنترل از راه دور یا دیگر دستگاههایي که استفاده از آنها در هواپيما ممنوع است 599 :ریال.
ترك صندلي تعيين شده ،یا نبستن کمربند ایمني 199 :ریال.
عدم پيروي از آموزشها و راهنمایيهاي سالمت هوایي مورد پذیرش جهاني 199 :ریال.
سيگار کشيدن در دستشویي (هواپيما) 599 :ریال.
بيتوجهي به دستگاه تشخيص دود یا دیگر تجهيزات مرتبط با سالمت درون هواپيما 4999 :ریال.
از کار انداختن یا آسيب رساندن به محتویات هواپيما یا هر وسيلهاي از تجهيزات آن 4599 :ریال.
مجازات تخلفاتي که مجازات آنها تعيين نشده ،به شرح زیر است:
مرتكب آن به حبس ،به مدتي که بيشتر از شش ماه نيست ،و جریمهاي که بيشتر از پنجاه هزار ریال نيست ،به شرح
زیر مجازات ميشود:
انجام کار و یا خودداري از آن به عنوان مخالفت با احكام این قانون ،یا قواعد ،یا دستورالعملها ،یا مجوزها ،یا برگهاي
عبور یا اجازههاي صادره براساس این احكام اگر براي انجام کار و یا خودداري از آن در این قانون یا هر قانون دیگر
مجازات خاصي تعيين نشده باشد.
مخالفت با مجازاتهایي که هيأت ،براساس احكام ماده  411این قانون آن را امضا ميکند.
مخالف با دستورات حكومتي که هيأت آن را صادر ميکند.
حد مجاز وزن بار در هواپيما

حد مجاز وزن کاالیي که حاجي ميتواند با خود به درون هواپيما حمل کند پنج کيلو گرم است.
نكته مهم:
چنانچه وزن ساك همراه مسافر در داخل هواپيما بيش از  5کيلوگرم باشد به بخش بار منتقل ميشود که در این
صورت مبلغ  199ریال سعودي از صاحب بار اخذ ميشود.
کاالهاي زیر نيز به عنوان بار زائر محسوب نگردیده از حمل آنها خودداري ميشود:
 -4تلویزیون و ضبط صوت در حجمهاي بزرگ-1چرخ خياطي و ماشين بافندگي0ـ ماشين لباسشویي و ظرفشویي.
1ـ یخچال و فریزر5 .ـ آبگرمكن1 .ـ اجاق گاز7 .ـ دوچرخه8 .ـ فرش ماشيني و موکت0 .ـ موتور برق49ـ کولر گازي.
حد مجاز وزن کاالیي که حاجي ميتواند به صورت بار در هواپيما حمل کند سي و دو کيلو گرم است.
عوارض مقرر براي اضافه بار به ازاي هر کيلو ،بيست ریال سعودي معادل پنج هزار تومان ایران است.
زائران اجازه ندارند آب زمزم را با حجمي بيش از یک و نيم( )4/5ليتر بدون پوشش پالستيكي در هواپيما حمل کنند
بنابراین ضروري است گالن هاي ده یا بيست ليتري با پوشش پالستيكي بسته بندي و محافظت شود.
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تكميل فرم هنگام خروج

زائر به محض خروج از عربستان باید پرسشنامه زیر را تكميل کند:
المملكة العربية السعودیة  .....وزارة الداخلية  ....المدیریة العامة للجوازات....
بطاقة مغادرة للعمرة.
کشور عربستان سعودي  ..........وزارت کشور  ..........مدیریت عمومي گذرنامهها.........
کارت خروج مختص عمره...........
الناقلة ( ..........الطائرة أو السفينة ،او السيارة) وسيله نقليه(  ............هواپيما یا کشتي یا اتومبيل)
رقم الرحلة ( .......رقم رحلة الطائرة )......شماره پرواز هواپيما......
جهة المغادرة  ............مقصد..............................
اسم الكامل  ..............نام کامل.........................
الجنسية  .................تابعيت............................
الجنس  ..................جنس( .مذکر یا مؤنث) .................
رقم جواز السفر  .........شمارهگذرنامه...............
عدد المرافقين  ...........تعداد همراهان................
ذکور أناث  ........مذکر مؤنث..........
مراقبت از گذرنامه

ـ زائر بايد مراقب گذرنامه خود باشد .و بر او الزم است گذرنامه خود را به هيچ عنوان در گرو نگذارد و آن را جز
در موارد ضروري به احدي تسليم نكند .و در صورت مفقود شدن گذرنامه ،به نزديكترين مركز پليس اطالع دهد.
و يک نسخه از آن را به منظور مساعدت وي به بعثه حج و يا سفارت ايران تقديم نمايد.
قانون ولي امر

زنان عربستاني براي دستيابي به موارد زیر باید از ولي امر خود یعني (پدر،همسر ،پسر ،جد پدري یا مادري) مجوز
(اجازه کتبي) کسب کنند :

مسافرت :زن به تنهایي و یا همراه با کودکانش بدون اجازه کتبي از پدر کودك نميتواند مسافرت کند .با وجود
تصميم وزارت کشور مبني بر مجاز بودن سفر بدون اجازه کتبي براي زنان باالي  15سال ،هنوز فرودگاههاي این
کشور از زنان درخواست ميکنند مجوز کتبي مبني بر اجازه ولي امر به آنها ،به منظور مسافرت را ارائه دهند.

در واقع زن عربستاني نميتواند بدون اجازه از ولي امر خود هواپيما سوار شود؛ حتي اگر ولي امر او پسر بيست ساله

وي باشد.

مراجعه به بيمارستان  :زنان اگر همراه با یكي از نزدیكان مذکر خود نباشند اجازه مراجعه به بيمارستان و یا دستيابي

به مراقبتهاي بهداشتي را ندارند.
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تسليم دادخواست در محاکم قضائي :در محاکم دادگستري از زنان خواسته ميشود به صورت خود نقاب بزنند .و در
خالل دادرسي باید همراه یكي از خویشان (مردان) خود باشند تا امكان معرفي آنها فراهم گردد .بنابراین بدون حضور
ولي امرشان نميتوانند در دادگاه سخن بگویند.

افتتاح حسابهاي بانكي :به زنان و فرزندان آنها اجازه افتتاح حساب بانكي جز با اجازه اولياي امورشان داده

نميشود.

ثبت نام کودکانشان در مدارس یا اطالع از پروندههاي تحصيلي آنان :بدون اجازه کتبي پدر کودکان ،ثبت نام

کودکانشان در مدارس یا اطالع از پروندههاي تحصيلي آنان ممنوع است.

تحصيل و ازدواج :همچنين اجازه تحصيل و ازدواج ،جز با موافقت کتبي اولياي امورشان به آنها داده نميشود
قانون كفالت

قانون کفالت ،قانوني است که در عربستان و دیگر کشورهاي حاشيه خليج فارس بدان عمل ميشود.
کفيل :کارفرمایي است که مسئول عملكرد کارگر خارجي در برابر دستگاههاي دولتي است.
پيش از اتخاذ هر تصميمي در ارتباط با سفر یا دستيابي به مرخصي یا تجدید اقامت یا دعوت از خانواده ،ضروري

است موافقت کفيل جلب شود.
بسيار مهم:

ـ فرد خارجي بدون کسب مجوز از کفيل اصلي ،حق ندارد نزد کفيل دیگري کار کند.
ـ قرارداد کار باید از طریق مرجع رسمي صورت گيرد.
ـ قرارداد کار به منظور قطعيت و قانوني بودن ،ترجيحا باید از طریق مدیریت اداره کار و امور مهاجرین مورد تأیيد

قرار گيرد.

ـ توصيه ميشود هيچگونه اصالحاتي در شرایط عقد قرارداد مورد پذیرش قرار نگيرد.
ـ کشور عربستان ورود زن و اقامت وي را تنها با وجود محرم ،و با حفظ ضرورت پوشش خاص زنان مجاز ميداند.
ـ دارندگان ویزاي عمره یا حج تمتع مجاز به جابجایي در شهرهاي عربستان جز مكه مكرمه ،مدینه منوره ،و جده
نيستند .اما شرکت عربستاني عهدهدار اقامت و سفر ،ميتواند براي عمره گزار ،براي مدت معيني مجوز بازدید از دیگر

شهرهاي عربستان را فراهم نماید.

ـ اقامت فرد خارجي پس از پایان مدت صالحيت ویزا ،وي را در معرض زندان ،اخراج اجباري ،و ممنوعيت از ورود به
عربستان به مدت پنج سال ،همراه با جریمهاي حدود پنجاه ریال به ازاي هر روز اقامت ـ پس از پایان مدت ویزا ـ قرار
ميدهد.
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ـ قانون اقامت

ما {من} عبد العزیز فرزند عبدالرحمن فيصل پادشاه عربستان سعودي براساس آنچه که نماینده عمومي ما {من} به
شماره  0741در تاریخ  47شعبان  4074ه  .و براساس بيانيه مجلس شورا به شماره  89در تاریخ  41شعبان  4074ه
 .بر ما عرضه کرده موارد زیر را فرمان دادیم:
ورود يا خروج خارجي به اراضي عربستان جز در موارد زير مجاز نيست:
از طریق دریا ـ از بنادر معين شده .ب) از طریق خشكي ـ از مراکز مرزي معين شده .ج) از طریق هوایي ـ از
فرودگاههاي غيرنظامي مجاز به فرود.
 :هر فرد خارجي که به او اجازه ورود به عربستان از راههاي قانوني مشخص در ماده دو و سه داده شده است باید
عالوه بر موارد مندرج در گذرنامه توضيحات زیر را نيز قبل از سفر به عربستان به نمایندگيهاي دولت عربستان ،و
بعد از رسيدن به عربستان به مسئول مرتبط با کنترل خارجيان اعالم نماید:
) هدف از ورود.
ب) مبلغي که لحظه ورود به صورت نقدي یا چک حمل ميکند.
ج) طرفي که او را در صورت ناتواني از پرداخت هزینهها در عربستان مساعدت ميکند.
د) کفيل او در تعهدات ،التزامات ،و تضمين وي نسبت به بازگرداندن او در صورت لزوم؛ و یا وجود طرف قرارداد وي از
تجار یا شرکتها (در صورت ناتواني از انتخاب کفيل) مكلف است هزینه مالي او را که معادل هزینه بازگشت به
کشوري که آخرین بار از آنجا ویزاي عربستان را اخذ کرده ،بپردازد .همچنين باید تعهد دهد هفتهاي یكبار در دفتر
کنترل خارجيان حضور یابد.
هـ ) آدرس وي در بندر یا شهري که به آنجا وارد شده است.
و) ناحيهاي که در ادامه سفرش به آنجا خواهد رفت ،همچنين آدرس وي در آنجا.
فرد خارجي که هدف وي بازدید (زیارت) است و نيز کسي که قصد ندارد اقامت دائم در عربستان داشته باشد ،مكلف
به ثبت نام در خالل سه روز نيست .و به او بدون نياز به کفيل ،ویزاي خروج از فرودگاه ،یا بندري که قصد خروج از
آنجا را دارد ،داده ميشود.
خارجياني که براساس پرسشنامههاي خود مجوز ورود به آنها داده ميشود ،و مایل به جابجایي مكرر بين دو شهر
هستند ،به آنها مجوزي با عنوان (مجوز جابجایي درون عربستان) داده ميشود .مدت این مجوز بيش از مدت ویزاي
اعطایي از کنسولگري یا مقامات کنسولگري دولت اعلي حضرت پادشاه نيست .این مجوز مشتمل بر اطالعات زیر
است:
نام و نام پدر

تابعيت گذرنامه

تاریخ پایان ویزا

شماره پرسشنامه

و تأکيد بر این دارد که صاحب این برگ مجاز به جابجایي در شهرهاي زیر است:
بين هر یک از شهرهاي  ....................و ....................یا در منطقه

با تعهد کفيلش هنگام ورود

این مجوز از سوي مدیر دفتر نظارت بر خارجيان یا جانشين وي از مقامات اداره اطالعات و امنيت امضا ميشود.
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تعهد کفيل در همه احكام این قانون نهایي است .و امكان انفصال کفيل وجود ندارد .مگر کفيل دیگري با همان
تعهدات ،و صفات مورد پسند ،جانشين کفيل مستعفي گردد .در صورت نيافتن کفيل جدید و اصرار کفيل اول بر فسخ
کفالت ،به دالیل قوي ،فرد خارجي در هر کجا یافت شود ،دستگير خواهد شد ،و در مدت زماني که بيش از یک هفته
نخواهد بود مجبور به ترك کشور خواهد شد.

فرد خارجي که پرسشنامه ورود یا کارت جابجایي بين شهري در اختيار دارد ،تا زماني که مجوز اقامت را کسب نكند،

مجاز نيست به کاري در ازاي دستمزد ،یا به هر شكلي از اشكال اشتغال ورزد.

حاجي بعد اتمام موسم حج ،خارجي تلقي ميشود و احكام این قانون بر او منطق است.
هر فرد خارجي که مدت ویزاي اعطایي وي از سوي مقامات کنسولي یا دیپلماتيک دولت پادشاهي در خارج به پایان
رسيده باشد ،و نتواند ویزاي اقامت دریافت نماید ،در مدت زماني که بيشتر از یک هفته نيست؛ مكلف به خروج
اختياري از کشور است .چنانچه از خروج امتناع ورزد ،اداره اطالعات و امنيت ،وي را با ودیعهاي هنگام ورود پرداخته
است و یا به حساب کفيلش که در ماده پنج این قانون آمده است ،از کشور اخراج ميکند.
كاربردي درامورحج وعمره

یكي از مواردي که در سالهاي اخير در خصوص سفر بانوان به عربستان مطرح شده است بحث عـدم صـدور
ویزا براي زنان زیر  15سال که فاقد محرم هستند ميباشد .قبل از این که به این موضوع پرداختـه شـود بایـد حكـم
مسافرت زنان بدون محرم در عربستان مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شود که مالك سن  15سال جهـت صـدور
روادید بانوان بدون محرم از کجا گرفته شده است .براسـاس قـوانين و نظـر علمـاي عربسـتان سـفر زن بـدون محـرم
صرفنظر از سن و منزلت اجتماعي وعلمي او درعربستان حرام وممنوع است واین قانون دراین کشور بـه دقـت اجـراء
مي شود و به زناني که محرم به همراه ندارند اجازه خروج داده نميشود این قانون هم در سفرهاي درون کشور و هـم
در سفرهاي برون کشوري صادق است.
با این قانون این سوال پيش ميآید! پس به چه دليل دولت عربستان به زنان باالي  15سال ویزاي عمره ميدهد دليل
آن صدور بخشنامه اي است که توسط وزیر کشور عربستان در چند سال پيش صادر و مجـوز ایـن مـورد صـادرگردید
براساس مقررات فعلي عربستان اخذ ویزا براي زنان زیر  15سال منوط به معرفي محـارم واقعـي آنهـا کـه در سـفر
همراه آنها هستند ميباشد و اسامي محارم در برگ ویزا ثبت ميگردد و براي افراد فاقد محرم به هيچ عنوان روادیـد
(ویزا) صادر نميشود ترتيب تشرف زنان زیر  15سال و محارم آنها باید به گونـهاي باشـد کـه فـرد محـرم حتمـاً در
کاروان حضور داشته باشد.
توقف سفر کاروانهاي دانشجوئي دختر عمرهگذار به کشور عربستان سعودي براساس همين قانون صورت پذیرفت.
قوانین گمركات

گمرکات سعودي  :هر مسافر یا عضو مسئول در خانواده ،باید هنگام ورود ،یا ترك کشور در صورتي که مبالغ
نقدي و یا وسایل مالي قابل تبدیل ،یا فلزات گرانبها بالغ بر ( )19999ریال یا معادل آن از ارزهاي خارجي در اختيار
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دارد به کارمند گمرك نشان دهد .همچنين باید فرم اظهارنامه مخصوص را تكميل کند .قابل ذکر است که عدم
اظهار ،موجب مصادره خواهد شد ،و دارنده آن در معرض مجازاتهاي قانوني قرار خواهد گرفت.
قانون «از کجا آوردهاي؟ » مدیریت عمومي گمرکات عربستان تأکيد کرد :گذرگاههاي ورودي زميني ،دریایي ،و
هوایي عربستان از تاریخ مقررات اجرایي «خود اظهاري» را در ارتباط با مبالغ نقدي و فلزات گرانبهایي
که مبلغ آنها بيش از شصت هزار ریال است ،به اجرا در ميآورد.
وي همچنين افزود :عدم «خوداظهاري» موجب ميشود مسافر هنگام ترك کشور ،با پرداخت عوارض گمرکي ،مصادره
دارایي ،و یا قرار گرفتن اموالش در صندوق امانات ،روبرو شود .این قانون براساس ماده  41از قانون مبارزه با پولشویي،
مرسوم ملوکانه شماره م  00تاریخ  15جمادياالخر  4111ه  ،.در همه پایانههاي گمرکي عربستان که عبارتند از8 :
پایانه ورودي دریایي 49 ،پایانه ورودي هوایي 41 ،پایانه ورودي زميني به اجرا در ميآید.
زائر ميتواند تعداد معيني وسيله شخصي و برقي همراه خود داشته باشد .مثالً :تلفن همراه ،دوربين ،کامپيوترهاي
قابل حمل (لپ تاب) .این وسایل بدون عوارض گمرکي وارد ميشود.
قانون محموله متخلف

ناظر گمرك محموله (مسافر) را روي دستگاه بازرسي قرار داده چنانچه محموله متخلفي بيابد یک برچسب امنيتي
بر روي آن الصاق ميکند.
سپس شرکت حملکننده ،اقدام به انبار محموله با مسئوليت خود ميکند تا صاحبش براي دریافت آن حضور یابد.
کليه خطوط عربستان ،مسئوليت نگهداري محموله در انبار را بر عهده ميگيرند.
هنگام مراجعه صاحب آن ،محموله با حضور ناظر گمرك ـ که عهدهدار کندن برچسب امنيتي ،یا پلمب سربي است ـ
به وي تسليم ميگردد و سپس بازرسي شده و مراحل به پایان ميرسد.
در صورت عدم مراجعه صاحب محموله متخلف ،محموله به مكاني منتقل ميشود که شرکت حملکننده اعالم
ميکند .سپس براي بازرسي ،به گمرك با حضور نماینده شرکت از طرف صاحبش فرستاده ميشود و پس از آن به
خارج از کشور صادر ميشود.
در صورت کشف مواد ممنوعه ،یا داراي شرایط خاص ،و یا تابع عوارض ،قوانين و دستورالعملهاي گمرك در مورد
آنها اجرا ميشود.
انگشت نگاري

هرکس که وارد کشور عربستان ميشود و به خصوص زائران حج و عمره از آنها انگشتنگاري مـيشـود ،بـر
طبق این قانون انگشتنگاري و چشم نگاري براي افرادي که براي نخستين بار وارد عربستان ميشوند اعمال ميگردد
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و براساس اظها رات مقامات سعودي این کار به عنوان قانون براي تمامي افراد حتي شهروندان کشورهاي خليج فـارس
که نيازي به ارائه ویزا براي ورود به عربستان ندارند الزامي است و اجراء ميشود و این قانون در تمـامي فرودگـاههـا و
مرزهاي زميني و هوائي و دریائي اجراء ميشود.
توجيه مقامات سعودي در خصوص انگشتنگاري و چشمنگاري زائران عمره و حج این است که این کار براي
کاهش افرادي است که بعد از انجام اعمال عمره و حج به کشورهاي خود بر نميگردند .البتـه ایـن موضـوع در مـورد
زائران ایراني صدق نميکند که خود مقامات عربستان نيز بر این نكته تأکيد دارند.
یكي دیگر از توجيهات مقامات سعودي در خصوص قـانون انگشـتنگـاري مربـوط بـه مسـائل داخلـي آنهـا
ميباشد این است که باید به جاي عكس بانوان روي کارتهاي شناسائي از اثر انگشت آنان استفاده کرد زیرا در بعضي
از ادارات بخش بانوان فعال نيست ضمناً این مقامات اعالم داشتهاند که اجراي این قانون در عربستان سعودي موجـب
کاهش تقلب و تزویر و دستيابي به ارث زن و حقوق قانوني و شهروندي او از سوي ولي امرش خواه پدر ،شوهر و  ...او
خواهد شد آنان تأکيد کردند سيستم انگشت نگاري دشواري تطبيق عكس بانوان را بـا کـارت شناسـائي بـراي اثبـات
هویت را بر طرف خواهد کرد.
مواد مخدر

یكي از موضوعات بسيار مهم در عمليات حج و عمره مساله مواد مخدر و برخورد دولت سعودي با این موضوع
و همچنين برخورد با زائران حامل مواد مخدر در آن کشور مي باشد .در کشور عربستان سعودي قوانين بسيار
سخت گيرانه در رابطه با مواد مخدر وجود دارد و شدید ترین مجازات ها از جمله اعدام که در عربستان به صورت
گردن زدن مي باشد در مورد مجرمين اجرا مي گرددو این مجازات را حتي در خصوص اتباع کشورهاي دیگر نيز
اعمال مي نمایند.
الف) نحوه كشف مواد مخدر

عربستان سعودي از پيچيده ترین تجهيزات و سيستم هاي مدار بسته ،دستگاه هاي مجهز الكترونيكي ،سگ
هاي موادیاب  ،و افراد مجرب چهره شناس در جهت شناسایي زائران حامل مواد مخدراستفاده مي نماید به طوري که
در بعضي موارد افراد دستگير شده اصال معتاد نبوده و به صورت ماهرانه اي نسبت به جاسازي مواد مخدر اقدام نموده
بودند امادر فرودگاه هاي مدینه و جده دستگير شده که این نشان از دقت باالي ماموران در کشف مواد مخدر دارد.
ب) نحوه برخوردقضائي

پس از کشف مواد از زائران بالفاصله و بعد از تنظيم صورتجلسات اوليه به بازداشتگاه منتقل مي نماینددر این خصوص
چند نكته قابل اهميت است که عبارتند از :
-4در عربستان صرف داشتن مواد مخدر در نزد زائر جرم است و دراین خصوص دادگاهي و بازجوئي به آن صورت
تعریف شده خود وجود نداردومقدار آن نيز مهم نيست یعني همين که فرد مواد مخدر با خود دارد جرم است چه
اندازه یک صوت و چه بيشتر بعد ازدستگيري زائر بالفاصله بازرسي بدني در فرودگاه شروع و حتي در بعضي موارد
افراد را جهت یافتن مواد لخت مي نمایندو بعد از انتقال زائر به بازداشتگاه گزارش به رویت قاضي رسيده وقاضي مدت
بازداشت اورا براساس گزارش ضابط که مقدار مواد مخدر را گزارش کرده تعيين مي نمایند به همين دليل در بسياري
از موارد تناسبي بين مقدار مواد کشف شده با مدت بازداشت افراد وجود ندارد و بطور کلي رویه معمولي که در مورد
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رسيدگي در بقيه جرائم وجود دارد در مورد موادمخدر اعمال نمي شود و اصال در این خصوص دادگاهي وجود ندارد
که فرد رامحكوم نماید.هرچند براساس ماده  17قانون مبارزه با مواد مخدر در عربستان سعودي کسي که دارنده
ویزاي عمره یا حج تمتع است در صورتي که حامل مواد مخدر یا روانگردان ها در حد مصرف خود باشد از عربستان
اخراج مي گردد ،لكن در حال حاضر زائر حامل مواد مخدر را بعد از چندین ماه بازداشت اخراج مي نمایند.
قابل توجه است که وضعيت بازداشتگاه ها در عربستان بسيار تاسف انگيز است بر اساس بررسي هاي بعمل
آمده و مصاحبه با افراد بازداشتي تعداد زیادي افراد در یک اطاق کوچک نگهداري مي شوند که از مليت هاي مختلف
مي باشند و داراي اتهامات مختلفي از جمله قتل– سرقت – زنا -و تجاوز به عنف مي باشند  ،وضعيت بهداشت بسيار
بد و رفتار ماموران سعودي بسيار زننده مي باشد.عدم دسترسي بيماران به دارو یكي دیگر از مشكالت افراد مي باشد
به طوري که در خصوص یكي از زائران بيمار ایراني به ازاي هر قرص متفورمين مبلغ  49ریال سعودي از او دریافت
مي کردند به طور کلي افرادي که مدتي در بازداشتگاهاي سعودي بسر مي برند بعد از آزادي دچار مشكالت روحي و
افسردگي شدید مي باشند.در عربستان سعودي روان گردانها نيز حكم موادمخدر دارند وهمين مجازات ها درمورد آنها
نيز اعمال مي گردد.
نكته مهم  :باید توجه داشت که در صورتي که در فرودگاه هاي مدینه و جده از زائري مواد مخدر کشف گردید
مدیران کاروانها به هيچ عنوان از این کار زائر دفاع نكرده و حتي در مواردي باید خودشان نيز مدعي شوند که این در
آزادي زائر موثر است .ضمنا در داروخانه هاي عربستان داروهاي کودئيندار و داروهاي مربوط به اعصاب وجود ندارد
مدیران کاروان ها باید بدانند که در مورد بيماران اعصاب و روان باید بيمار را به بيمارستان برده تا درآنجا دارو را
نسخه کرده و به اوتحویل مي دهند .
ج) موارديكه در قانون مبارزه با موادمخدر در عربستان سعودي منجر به اعدام مي شوند

-4قاچاق مواد مخدر یا روان گردانها
-1دریافت مواد مخدر یا روانگردانها از قاچاقچي
-0گرفتن یا وارد کردن یا صادر کردن یاتوليد یاتغيير یا استخراج یا زراعت یا دریافت مواد مخدر یا روان گردان ها به
قصد ترویج
-1مشارکت جمعي در ارتكاب هر عملي از اعمال مذکور در بندهاي فوق ضمنا مجازات حمل یک گرم تا ده گرم مواد
مخدر در عربستان  49سال حبس مي باشد و تا پنجاه گرم  19سال و بيش از آن اعدام مي باشد.
درعربستان سعودي براي بعضي ازمواد مثل شيره تریاك شدت عمل بيشتري به کارمي گيرند.
هتلها و مقررات آنها
الف) نرخهاي هتلها

معموالً نرخهاي هتلها در ایام و فصول مختلف تغيير ميکند .به عنوان مثال قيمتهاي تابستان تا بيستم رجب 4110
ه  .در هتل زمزم مكه عبارتست از:
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اتاق دو تخته از شنبه تا چهارشنبه براي هر شب  759ریال؛ پایان هفته براي هرشب  899ریال دریافت ميشود .این

نرخها مشتمل بر خدمات و صبحانه نيز ميشود.
ب) شرايط هتلها:

پایبندي به زمان ورود و خروج (ورود :بعد از ساعت  0بعدازظهر ،و خروج :ساعت  1بعدازظهر(

محافظت از وسایل داخلي اتاق ها مانند :کولر ،یخچال ،تلویزیون ،تلفن داخلي و غيره.

ميهمان ،زائر و سرپرست خانواده باید مرد باشند.
چنانچه ميهمان زن باشد باید همراه محرم خود باشد( .بنابراین اگر زن بدون محرم باشد باید براي گرفتن برگ

تأیيدیه اسكان به اداره پليس مراجعه نماید).
وزارت تجارت و صنایع تصميم گرفت به زنان براي اقامت در هتلها با ارائه کارتهاي شناسایي که در بردارنده عكس
شخصي آنان است ،اجازه دهد .مشروط بر اینكه اداره هتل نسخهاي از مستنداتي را که خانم ميهمان تقدیم ميکند به
مرکز پليس ابالغ نماید.
مقررات مربوط به پول و ارزتقلبی

پول عربستان :واحد پول عربستان ،ریال سعودي معادل یكصد «هلله» است .مجموعههاي پولي عبارتند از:
ـ اسكناسي 4ریالي 5 ،ریالي 49 ،ریالي 19 ،ریالي 59 ،ریالي 499 ،ریالي 199 ،ریال 599 ،ریال.
ـ سكهاي 4ریالي 5 ،هلله 49 ،هلله 15 ،هلله 59 ،هلله .این پول به صورت نادر مورد استفاده قرار ميگيرد و تنها در
تلفنهاي عمومي کاربرد دارد.
یک دالر آمریكا معادل  0ریال و  75هلله است.
دولت عربستان ،جاعالن و توزیعکنندگان ارز تقلبي را به زنداني که مدت آن کمتر از پنج ،و بيشتر از بيست و پنج
سال نيست؛ و نيز پرداخت جریمهاي که کمتر از  09هزار ریال و بيشتر از  599هزار ریال نيست؛ محكوم ميکند
برخي از مواد قانون جزايي جعل و كپي اسكناس

هر کس پول رایج در عربستان را جعل ،یا کپي کند ،و یا اقدام به وارد نمودن پولهاي رایج جعلي یا کپي شده نماید،
یا به هر وسيلهاي آن را با سوء نيت رواج دهد ،به مجازات حبس که مدت آن کمتر از پنج و بيشتر از بيست و پنج
سال نيست ،و جریمه کمتر از سي هزار ،و بيشتر از پانصد هزار ریال نيست محكوم ميشود.
هرکس با حسن نيت پول کپي شده یا جعلي را دریافت کند ،سپس با آگاهي از عيب ،آن را در معامالت مورد
استفاده قرار دهد ،به مجازات حبس به مدتي که بيشتر از یک سال نيست ،و به جریمهاي که بيشتر از دو هزار ریال
نيست ،یا یكي از دو مجازات محكوم ميشود.
کليه پولهاي جعلي ،مصادره شده ،و به مؤسسه پولي عربستان تسليم ميگردد .و به هيچ وجه ،پولي بابت مابه ازاي
آن پرداخت نميشود.
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صرافي سیار

اخيرا شرکت «ساب» اولين دستگاه خودپرداز مكانيزه متحرك را که داراي چند دستگاه خودپرداز مكانيزه است؛
افتتاح کرده است .بدین صورت که بانک در مكه مكرمه اقدام به تهيه سه دستگاه اتومبيل حاوي شش دستگاه
خودپرداز مكانيزه نموده که از طریق ماهواره با شبكه پرداختهاي سعودي )(SPANدر ارتباط است.
قاچاق مشروبات

الكلي(

با وجود ممنوعيت شرعي و قانوني عربستان در ارتباط با تجارت ،و ساخت مشروبات الكلي و با وجود کنترل شدید
گذرگاههاي ورودي مرزي و گمرکي و نيز نقش هيأت امر به معروف و نهي از منكر در رویارویي با قانونشكنان ،تنها
در سال  1997ميالدي  419هزار بطري مشروبات الكلي در این کشور کشف شده است.
قانون بیمه

کشور عربستان از جمله کشورهاي نادري است که نظام بيمه را اجرا نميکند .علت امر آن است که علماي دیني به
حرمت آن فتوا داده اند؛ زیرا بيمه تجاري شبيه قمار و ربا است .موضوع بيمه در سال  4007ه  .ق به نشست هيأت
عالي علما در عربستان عرضه گردید و تصميم این نشست بر آن شد که بيمه به دو بخش :بيمه تجاري حرام ،و بيمه
تعاوني مباح ،تقسيم گردد.
بیمه تجاري :همان بيمه موجود در کشورهاي مختلف است.
بیمه تعاوني :عبارت است از یک مجموعه تعاوني که اعضاي آن مشخص هستند .و بر این اساس اقدام به جمع آوري
پول از اعضا ميکنند .از این مبلغ هزینه هاي حوادث به نفع اعضا از صندوق خارج ميگردد .و مازاد تعهدات صندوق
به مشترکان بازگردانده ميشود .این نوع از بيمه عليرغم موافقت علماي سعودي با آن ،داراي محاسن و معایبي است
که از جمله آنها:
قسط بيمه به عنوان بالعوض به بيمه گزار داده ميشود اما جبران خسارت در صورت نياز از صندوق مشترکان
پرداخت ميگردد و آنان به حكم تعاونشان ملزم به جبران خسارتها هستند؛ خواه در صندوق ،پولي وجود داشته
باشد و یا اینكه صندوق از پرداخت آن عاجز باشد .بنابراین آنان ملزم به پوشش دادن خسارت ،از اموال خود ،به
نسبت مشارکت هستند.
امتناع بيمه شده از پرداخت اقساط بيمه ،و یا امتناع از مشارکت در پوشش دادن به کسري صندوق موجب از بين
رفتن حق وي در جبران خسارت ،و درخواست اقساط پرداخت شده قبلي ميگردد .و به بيمه گزاران این حق را
ميدهد تا قرارداد را فسخ کنند .این امر ادعاي کمک بالعوض را باطل ميکند .و عمال این مطلب را القا ميکند که
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این قرارداد همانند بيمه تجاري ،نوعي معاوضه است که الزام و التزام را ایجاب ميکند .و در واقع کمک بالعوض نوعي
توهم تلقي ميشود.
بسياري از عربستانيها به دليل فتواي علماي دیني نظام بيمه را نپذیرفته اند .بنابراین در موارد زیادي هنگامي که
صاحب اتومبيل ،مرتكب حادثه منجر به زیانهاي سنگين شده ،در نتيجه محكوم به پرداخت مبالغ زیادي ميگردد ،از
پرداخت آن ناتوان ميماند .بنابراین حقوق زیاندیدگان ضایع ميگردد .از سویي دیگر بسياري از متكدیان اسنادي را
به دیگران عرضه ميکنند که نشان ميدهد به دليل ارتكاب حوادث اتومبيل از سوي محاکم قضایي محكوم به
پرداخت دیه شده اند.
به علت نبودن بيمه شخص ثالث ،و یا بيمه شغلي ،بسياري از خانواده ها نان آور خود را از دست ميدهند .و در
مواردي سانحه اي ،نان آور خانواده را زمينگير ميکند ،که این امر منجر به از هم پاشيدگي خانواده ،و یا موجب پناه
بردن آنان به تكديگري به منظور رویارویي با مشكالت مادي ميشوند.
كشور عربستان سعودي از معدود كشورهائي است كه در آن نظام بيمه اجراء نمي شود و كمتر در كتب و قوانين و جرائد اين كشور
دراين خصوص مي توان مطالب به دست آورد و علت اين موضوع حرمت بيمه در اين كشور است و استدالل اين علما اين است كه
بيمه را قمار و ربا مي دانند .
بررسي موضوع بيمه در سال  7931ه  ،ق به نشست هيات عالي علمادر عربستان پشنهاد شد و اين مورد در جلسه اين هيات مطرح
كه منجر به تقسيم بيمه به دو بخش بيمه تجاري حرام كه منظور بيمه هاي رايج بين كشور در حال حاضر است و بيمه قانوني كه منظور
ان است كه افرادي در يک مجموعه كه اعضاي آن مشخص هستند نسبت به جمع آوري پول از اعضاءاقدام كرده و از اين مبلغ جمع
آوري شده هزينه هاي حوادث به نفع اعضا از صندوق خارج مي گردد و مازاد تعهدات به مشتركان باز گردانده مي شود و اين نوع بيمه
مورد تائيد علماي عربستان است .
تذكرات
.7

در عربستان به علت عدم وجود بيمه از قبيل شخص ثالث  ،بيمه شغلي در مواقعي كه سرپرست خانواده از دست

مي رود و يا

فرد به علت سانحه اي از كار افتاده مي شود اعضاي خانواده جهت تامين معاش خود مجبور به تكدي گري شده يا كانون خانواده
از بين مي رود .
 .2در اين كشور و در مواقع تصادفات و در بسياري از موارد صاحب اتومبيل قادر نيست خسارات زيان ديده را پرداخت نمايد و اين
باعث از بين رفتن حق افراد زيان ديده مي شود و درنهايت منجر به تكدي گري افراد در اين كشور مي گردد .
بسياري از مردم عربستان به دليل فتواي علماي خود نظام بيمه را نپذيرفته و معتقد به اجراي آن نيستند

ضوابط مربوط به استفاده ازاينترنت و تلفن همراه

عربستان سعودي به دليل زائر پذیري در شمار اولين کشورهائي است که تلفن همراه در آن مورد استفاده فراوان قرار
مي گيرد .قانون مبارزه با جرائم اینترنتي و تلفن همراه در عربستان قانوني بنام مبارزه با جرائم اینترنتي نيز وجود
دارد که با توجه به عدم استفاده عمومي از اینترنت توسط زائران وحجم مطالب به آن اشاره اي نگردید.
بارزترین مواد قانوني که شوراي وزیران عربستان تصویب کرده است:
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قانون جلوگيري از وقوع جرائم اطالعات (رایانه اي) است .همچنين تعيين این جرائم و مجازاتهاي مقرر براي هر مورد
از آن که نهایتا منجر به موارد زیر ميشود:
کمک به محقق شدن امنيت اطالعات.
حفظ حقوق مترتب بر استفاده از رایانه ها یا شبكهاي اطالعاتي.
حمایت از مصلحت عمومي ،اخالق و آداب عمومي.
حمایت از اقتصاد ملي.
هرکس مرتكب یكي از جرایم اطالعاتي (رایانهاي) شود به مجازات زندان که مدت آن بيشتر از یک سال نيست؛ و
جریمهاي که بيشتر از  599هزار ریال نيست؛ و یا به یكي از دو مجازات محكوم ميشود.
هيأت تحقيق و دادستاني عمومي ،عهدهدار تحقيق و طرفيت در جرائم وارده در این قانون هستند.
قوانین و مقررات عربستان در خصوص استفاده از تلفن همراه در مسجد النبي و مسجد الحرام

تصویربرداري از درون حرمين شریفين و نيز محوطه هاي دور حرم شریف ممنوع است مقامات سعودي علت
جلوگيري از این کار را به منظور قداست مسجد الحرام و مسجد الشریف نبوي مي دانند ولي در حال حاضر سخت
گيري در مسجد الحرام به طور محسوسي کاهش یافته است .
-4

بانواني که تلفن هاي همراه دوربين دار با خود حمل مي کند عمالً از ورود به حرم نبوي منع مي شوند
این در حالي است که در حرم مكي به آن ها اجازه داده مي شود از این تلفن ها استفاده کنند زیرا در
مسجد الحرام زنان و مردان به صورت مختلط حضوردارند امّا در مسجد النبي بخش زنان جداي از بخش
مردان است .

-1

در مسجد النبي بانوان توسط ماموران زن به دقت تفتيش مي شوند ولي در مسجد الحرام این گونه
نيست

-0

بر اساس اظهارات مقامات سعودي تفاوت قوانين در استفاده از تلفن همراه در حرمين شریفين این است
که تلفن همراه وسيله مناسبي براي یافتن گمشدگان در حرم و یا عرفات است و همچنين وسيله
مناسبي براي هماهنگي ميان خانواده هائي که از همدیگر جدا و متفرق شده اندمي باشد و مي توانند با
این وسيله در مكان واحدي وعده نمایند .

نكته :قابل توجه در این خصوص این است که برخي عقيده دارند بسياري از حجاج و عمره گذران با اهداف
یادگاري و با نشان دادن تصویر به فرزندانشان و یا شناساندن مناسک حج به آنان مشتاق عكسبرداري از خود در کنار
کعبه هستند و معتقدند زیارت اماکن مقدسه فرصتي نادر براي تصویر برداري است.
-1

در خصوص استفاده از تلفن همراه داراي بلوتوث شوراي علما عربستان سعودي با صدور حكمي استفاده
از این قبيل تلفن هاي همراه را حرام اعالم کرده است این شورا اعالم کرد تحریم استفاده از گوش هاي
بلوتوث دار به این خاطر است که فن آوري بلوتوث تلفن همراه در صورت فعال بودن  ،قابل جستجو
توسط گوشي هاي دیگر خواهد بود و صاحبان گوشي مجهز به بلوتوث قادر خواهند بود فایل هاي
تصویري اعم از عكس و یا فيلم ونيز فایل هاي صوتي گوشي هاي اطراف را به آساني دریافت کنند .
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شوراي علما عربستان ضمن تحریم استفاده از تلفن همراه مجهز به بلوتوث تصریح ميكند استفاده از این فن آوري
جدید با تعاليم اخالقي و آموزه هاي دین مبين اسالم هم خواني ندارد و شرع اسالم چنين مسائلي را جائز نمي داند .
توصيه ها ي کاربردي:
 .4نحوه برخورد ماموران سعودي با این ممنوعيت به روش هاي مختلف است از قبيل اخذ تلفن همراه و پاك کردن
محتویات – اخذ تلفن همراه وپس ندادن آن و در بعضي موارد به باز داشت زائر نيز منتهي مي شود .
 .1با توجه به اینكه بعد از گرفتن تلفن همراه توسط ماموران سعودي بال فاصله وارد محتویات آن مي شوند باید
زائران و کارگزاران عزیز به هيچ عنوان عكس هاي خانوادگي و خصوصي را در حافظه گوشي خود نداشته باشند و
قبل از سفر به عربستان حافظه هاي گوشي را تخليه نمایند .
 .0در چند سال اخير تعدادي از زائران ایراني به دليل اتفاقات فوق االشاره بطورمثال تبادل بلوتوث در عربستان
دستگير شده اند .
 .1با توجه به نصب دوربين هاي مدار بسته در کليه قسمت هاي مسجد الحرام و مسجد النبي و دیگر اماکن مقدسه
رعایت مقررات در این خصوص ضروري است .
برخی مقررات راهنمايي و رانندگي و اليحه اجرايي

پس از وقوع حادثه ،اداره مربوطه اقدام به تحقيق در مورد حادثه ميکند؛ و در اسرع وقت فرمها را تكميل مينماید.
اگر حادثه منجر به مرگ ،یا جراحات شدید بدني گردد ،راننده متخلف باید توقيف شود .مدت توقيف بيش از هفتاد و
دو ساعت نيست .تمدید این مدت در صالحيت دادگاه رسيدگيکننده است .در همه موارد ،راننده به محض تقدیم
کفالتِ جریمه ،و یا سند بيمه ،بالفاصله باید آزاد شود .در صورت اختالف ،دادگاههاي رسيدگيکننده مرجع حل و
فصل خواهند بود.
هرکس جان انساني را ـ اعم از کل یا جزء ـ در حادثه رانندگي تلف کند چه از باب تعدي باشد و یا افراط ،به
مجازات زندان محكوم ميشود .مدت محكوميت بيش از یكسال نخواهد بود .همچنين غرامت مالي که بيشتر از ده
هزار ریال نيست؛ و یا به یكي از دو مجازات محكوم ميشود.
با رعایت آنچه بيان شد  :بر هر راننده که طرف حادثه رانندگي است الزم است خودرو را در مكان حادثه متوقف کند و به
اداره ذیربط اطالع دهد .و مساعدت الزم را نسبت به آسيبدیدگان مبذول نماید .چنانچه بدان کار اقدام نورزد به مجازات
مالي که بيشتر از دو هزار یال نيست ،و یا زندان که بيشتر از سه ماه نيست ،و یا هردوي این مجازاتها محكوم ميشود.
تخلفات راهنمايي و رانندگي

اهم ليست تخلفات رانندگي که مجازاتهاي مقرر براي این تخلفات (جریمه مالي که کمتر  599ریال و بيشتر از 099
ریال نيست و یا توقيف خودرو همراه با جریمه)
نوع تخلف
ـ رانندگي با خودرو ،قبل از اخذ گواهينامه.
ـ حرکت با خودرو بدون پالك (توقيف خودرو تا برطرف شدن تخلف)
ـ عبور از چراغ قرمز.
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ـ رانندگي با خودرو در جهت عكس مسير حرکت.
ـ حرکت مارپيچ (زیگزاگ) و سریع در بين خودروها در راههاي عمومي.
ـ تجاوز از سرعت مقرر به ميزان بيش از  15کيلومتر در ساعت.
ــ عدم توقف به هنگام دیدن تابلو «ایست»
ــ بيتوجهي به تابلوهاي دستي پليس امنيتي هنگام تنظيم عبور و مرور ،و ترجيح دادن چراغ راهنمایي و رانندگي بر
تابلو دستي پليس و....
حوادث رانندگي

ساليانه حداقل حدود  1099نفر در عربستان بر اثر حوادث رانندگي جان خود را از دست ميدهند.
به محض وقوع حادثه ،اکيبهاي از هالل احمر ،دفاع شهري و گشتهاي راهنمایي و پليس ،به محل اعزام ميشوند.
رئيس پليس ،حادثه را دنبال ميکند .سپس مجروحان و فوت شدگان به بيمارستان منتقل ميشوند.
به محض دریافت ابالغ حادثه خطرناك ،در بيمارستان ،حالت فوقالعاده اعالم ميشود و بخش اورژانس آسيبدیدگان
حادثه را پذیرش ميکند.
اقدامات اولیه در خصوص زائر تصادفي

درصورت مواجه با یک صحنه تصادف که مصدوم یا متوفي آن یک ایراني است چـه اقـداماتي را بایـد انجـام
دهند :به مجرد بروز تصادف همراهان و یا افرادي که در صحنه تصادف حضور دارند باید صحنه تصادف را حفظ کند و
بالفاصله به پليس خبر دهند به محض حضور پليس در صحنه تصادف باید شماره اتيكت پليس ،مشخصـات صـحنه و
زمان و مكان تصادف یاد داشت و فرد مجروح بالفاصله به بيمارستان منتقل گردد.
نكته! یاد داشت مشخصات پليس به این دليل است که اگر در آینده پرونده نياز به تحقيـق بيشـتري داشـت
پرونده از جهت رسيدگي دچار مشكل نگردد ،مواردي پيش آمده که به علت مشخص نبـودن افسـر پرونـده در مـورد
پيگيري پرونده به نتيجهاي نرسيده ایم بدیهي است که این گزارش که حاوي مشخصات مجروح ،راننده ،وسيلة نقليـه،
زمان و مكان تصادف و مشخصات پليس باید سریعاً به ستادهاي مستقر در مكه و مدینه توسط مـدیر راهنمـا ارسـال
گردد زیرا از این مرحله وظيفه قسمتهاي مربوطه در ستاد شروع ميگردد.
مسئول قسمت حوادث ستاد باید هماهنگيهاي الزم با هيأت پزشـكي را بعمـل آورده و هيـأت مـذکور بایـد
بالفاصله در بيمارستان حاضر و مشخصات بيمار را بگيرد و تا پایان کار بيمار ،موضوع را پيگيري نمایـد چـون ممكـن
است این زائر به علت طوالني شدن زمان بستري نتواند با کاروان خود به ایران مراجعت نماید در این حالت مسئولين
هيأت پزشكي موظف هستند به هنگام عزیمت به ایران ليستي تهيه نمایند و اسامي مجروحين را با نام بيمارستانها و
شماره پرونده آنها و نام افسر و سایر مشخصات مورد نياز را ثبت و جهت پيگيـريهـاي بعـدي بـه دفتـر نماینـدگي
سازمان در عربستان تحویل نمایند .همچنين مسئول قسمت حوادث ستاد باید بالفاصله بعد از بروز تصـادف و وصـول
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گزارش مدیران کاروان به اداره مرور که افسران کروکي صحنه تصادف را تهيه کرده مراجعه و نسبت بـه اخـذ شـماره
ثبت حادثه اقدام نماید و مرتب پيگير موضوع باشد.
مدیران کاروانها نيز باید نسبت به سرکشي دائم به مصدوم در بيمارستان اقدام نمایند و با توجه بـه اجـراي
طرح انطباق در بيمارستانهاي سعودي در خصوص خانمها از دستيار کاروان و همچنين خـانمهـاي داوطلـب جهـت
سرکشي و حضور در بيمارستان استفاده نماید.
مقررات مربوط به تصادفات در عربستان سعودي
در كشو ر عربستان سعودي اگر يک تصادفي رخ دهد بعد از اينكه مأموران نسبت به تهيه گزارش اقدام نمودند اگر تصادف
منجر به فوت زائر گريده باشد راننده توسط پليس تا مدت  12ساعت بازداشت ميگردد و تمديد اين مدت در صالحيت
دادگاه رسيدگي كننده است و راننده در اين مقطع ميتواند با سپردن كفالت ،ياسند بيمه آزاد شود در صورت محكوميت
راننده مجازات زندان او بيش از يكسال نخواهد بود و همچنين غرامت مالي كه بيشتر از ده هزار ريال نيست و يا به يكي از
اين دو مجازات محكوم مي شود و در عربستان رانندگان بايد در موقع تصادف همكاريهاي الزم را با مأموران انجام دهند در
غير اينصورت به مجازاتهاي مالي و حبس محكوم ميشوند.

مراحل و ميزان ديه حوادث منجر به قطع عضو،فوت و...

مراحل قانوني جهت دريافت ديه
در صورتي که در عربستان تصادف منجر به فوت زائر گردد جهت دریافت دیه باید این مراحل طي شود:
 -4اخذ برگ انحصار وراثت از طریق محاکم در ایران
 -1انتخاب یكي از وراث به عنوان وکيل جهت دریافت دیه
 -0ترجمه برگه هاي انحصار وراثت و وکالتنامه به زبان عربي
 -1دادن وکالت به سرکنسول گري جمهوري اسالمي در جده توسط وکيل ورثه جهـت مراجعـه بـه ادارات و
محاکم کشور عربستان و دریافت دیه
 -5تأئيد مدارك فوق توسط وزارت خارجه و سفارت عربستان در تهران
 -1ارسال مدارك به جده از طریق سازمان حج و زیارت
در صورت فوت زائري از کاروان عمره یا حج تمتع در اثر سانحه رانندگي در عربستان ،خـانواده متـوفي ابتـدا
باید از طریق دادگاههاي ایران برگ انحصار وراثت اخذ نمایند.
پس از آن یكي از ورثه به عنوان وکيل جهت انجام اعمال قانوني ،و دریافت دیـه انتخـاب مـيگـردد .پـس از
ترجمه برگهاي انحصار وراثت ،و وکالتنامه به زبان عربي ،وکيل ورثه ،طـي وکالـتنامـهاي سرکنسـولگري جمهـوري
اسالمي ایران را در جده وکيل خود مينماید که به ادارات و محاکم مراجعه ،و دیه متوفي را دریافت نماید .این مدارك
باید توسط وزارت امور خارجه ،و نيز سفارت عربستان در تهران ،تأیيد و به جده ارسال گردد.
یكي از مسائل مبتالبه که در موسم حج و عمره زائران با آن مواجه هسـتند بحـث تصـادفات اسـت و در هـر
دورهاي تعدادي از زائران ایراني به همين علت دچار آسيب و حادثه ميشوند و چه بسا افرادي که بر اثر این حادثه در
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کشور عربستان سعودي عضو و یا جان خود را از دست ميدهند و بدليل عدم آشـنایي بـا مقـررات عربسـتان در ایـن
زمينه حقوق زائران و وراث آنان از بين ميرود:
نكته مهم در این زمينه اینكه کارگزاران حج و زیارت باید زائران بيتالحرام را در این خصوص توجيه نمایند و
به آن ها گوشزد نمایند که معموالً رانندگي در شهرهاي مكه و مدینه از انضباط خاصـي برخـوردار نيسـت و بعضـي از
رانندگان آنها جواناني هستند که خيلي قوانين را رعایت نميکنند و این موضوع و همچنين عدم رعایت اصول اوليـه
توسط زائران منجر به تصادفات دلخراشي ميشود که یا زائـر را مجـروح و در بسـياري از مـوارد موجـب فـوت آنهـا
ميشود.
ميزان دیه در عربستان سعودي اگر متوفي مرد باشد مبلغ یكصد هزار ریال سعودي و چنانچه زن باشد نصف
مرد و به ميزان پنجاه هزار ریال سعودي ميباشد و اینها مشروط بر این است که راننده صـد درصـد مقصـر شـناخته
شود بنابراین اگر یک مرد در اثر تصادف کشته شود و پنجاه درصد خودش مقصر باشد و پنجاه درصـد راننـده ميـزان
دیه او پنجاه هزار ریال سعودي خواهد بود بنابراین ميزان پرداخت دیه به نسبت ميزان تقصير دو طرف ميباشد.
در صورتي که راننده مقصر باشد و ناتواني او در پرداخت دیه اثبات گردد محكمه او را آزاد ميکند و دیه از بيتالمـال
پرداخت ميشود.
مراحل انتقال جسد به ايران

جسد زماني به ایران انتقال مي یابد و یا در عربستان به خاك سپرده ميشود که بيمارستان گواهي فوت داده
باشد و پليس هم تأیيد کند و این مدارك در پرونده متوفي ضبط و ثبت گردد در بعضي از موارد با توجه به نوع مرگ
جهت صدور تأیيدیه پليس زماني طوالني طي مي شود.
در صورتي که جسد در عربستان به خاك سپرده شود در حداقل زمان ممكن این کار انجام ميگيرد و مراحل
اداري آن بسيار کوتاه ميباشددر زمان حج بعد از صدور گواهي فـوت و تأیيدیـه پلـيس از طریـق مؤسسـه مطـوفين
نسبت به خروج گذرنامه متوفي از کاروان اقدام و نسبت به دفن متـوفي بـا حضـور نماینـدگان مؤسسـه و تعـدادي از
اعضاي کاروان از جمله مدیر و روحاني با رعایت تشریفات مذهبي جنازه دفن ميشود.
توضيح اینكه دفن جنازه در عربستان مستلزم رضایت کتبي خانواده در ایران ميباشد (در صـورتي کـه افـراد
خانواده به همراه زائر نباشند) که باید خانواده با مراجعه به مدیریت حج و زیارت استانها و ارائه رضایتنامه و تأیيدیه
مدیر استان نسبت به ارسال( فاکس اجازه دفن) به ستادهاي مكه و مدینه اقدام وپس ازوصـول واحـد رفـاه وحـوادث
ستاد اقدام الزم براي دفن جنازه بعمل مي آورد .البته رضایت وراث مربوط به ایران اسـت و بـراي مقامـات عربسـتان
همان درخواست نماینده ستاد براي دفن کفایت ميکند ،ضمناً دفن زائر ایرانـي در عربسـتان بصـورت رایگـان انجـام
ميشود.
در صورتي که خانواده متوفي درخواست کنند که جسد به ایران حمل گردد در این صورت دفتـر نماینـدگي
سازمان از طریق کنسول گري مراتب را به امير مكه یا مدینه اعالم مينماید و بایـد در ایـن خصـوص موافقـت ادارات
مختلف در این زمينه اخذ گردد که حداقل زمان بين یک هفته تا ده روز طول ميکشد که ایـن مسـير اداري جهـت
انتقال جنازه به ایران حتما باید طي شود.
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تنازل

موضوع مهمي که باید در خصوص مصدومين حوادث و به خصوص حـوادث راننـدگي ،مـدیران کـاروانهـا و
زائران در نظر داشته باشند بحث تنازل است در حقوق عربستان تنازل به معني رضایت دادن و با تنـازل پرونـده نيـز
مختومه ميشود .بنابراین باید زائران و مدیر کاروانها بدون حضور افراد ستاد زیر هيچ برگهاي را که ازطرف مـأموران
عربستان در خواست امضاء ميشود امضا نكنند .زیرا در اداره پليس یا در بيمارسـتان بـه آنهـا پيشـنهاد تنـازل داده
مي شود و آن بدون درك معنا و مفهوم این لغت برگه را امضاء کرده در صورتي که نميدانـد برگـه رضـایت را امضـاء
کرده است و بدنبال آن حق و حقوق زائر از بين رفته و دیگر راهي براي احقاق حق او وجود ندارد و یـا فـرد مصـدوم
پس ازبازگشت به ایران فوت نماید با امضاء این برگه تنازل دیگر امكان پيگيـري موضـوع از طریـق وکـالي قـانوني
مقدورنمي باشد.
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فصل سوم
مقررات مربوط به اماکن مقدسه
مسجدالحرام

مسجدالحرام قبله گاه مسلمانان و مكاني است که هر کس وارد آن شود ایمن است و نباید به او آسيب رسانده
شود و بنابر آیاتي از قرآن و روایات معصومان عليهم السالم خانه کعبه نخستين و مقدسترین بنـا و اولـين مسـجدي
است که بر روي زمين ساخته شده است .این مكان مقدس همانند اماکن دیگـر در دو شـهر مكـه و مدینـه مقـررات
خاصي دارد که عدم اجراي آن توسط زائران ميتواند مشكالت زیادي به همراه داشته باشد.
نكات ویژهاي که باید توسط زائران در مسجدالحرام به آن توجه شود و از انجام آن پرهيز گردد عبارتند از:
 - 4یكي از اتهاماتي که در مسجدالحرام متوجه زائران ميگردد قائدهاي است بنام تلصيق که با توجه بـه اهميـت
موضوع به طور مستقل و در بخش جرائم اخالقي به آن پرداخته شده است.
 - 1چيدن نخ و پارچه کعبه  -این امر در مسجدالحرام به شدت کنترل ميشـود و مجـازات آن حـبس و شـالق
است ،بطور مثال صرف داشتن قيچي وناخن گيردردست زائران و درنزدیک کعبه مشكل زاست حتي با اینكه
مبادرت به این کار هم نكرده باشد بازداشت و چندین ماه را در بازداشتگاههاي عربستان به سر خواهد برد.
 - 0برداشتن سنگ از مسجدالحرام و کوي صفا
 - 1کثيف کردن کعبه تخلفي غيرقابل بخشش محسوب ميگردد.
 - 5کف زدن در مسجدالحرام
 - 1آزار رساندن به دیگران به منظور استالم حجراالسود
 - 7پشت به کعبه نشستن
 - 8بوسيدن مقام ابراهيم
 - 0زائران از بردن نام ائمه اطهار (عليهم السالم) با صداي بلند در حال طواف و بانوان از لباس احرامي که نـازك
بوده و بدن را نمایان نشان مي دهد پرهيز نمود و همچنين زائران گرامـي از نمـاز خوانـدن در مسـير طـواف
کنندگان و ایجاد مزاحمت براي دیگران و برخالف مسير طوافکنندگان حرکت کردن به منظور رسـيدن بـه
حجراالسود خودداري نمایند.
مسجدالنبي

شریفترین مسجد بعد از مسجدالحرام ،مسجد النبي در مدینه منوره است که از اماکن مقدسه مهم زیـارتي
زائران است وجود مرقد مطهر پيامبر اعظم اسالم (ص) و وجود روضه منوره و بعضي اماکن دیگر از اهميت فراوان این
مسجد را نشان ميدهد با توجه به نقش زیارتي این مكان در نزد زائران رعایت قوانين و دوري از مواردي کـه از نظـر
مقررات سعودي تخلف رفتاري محسوب و انجام آن در مسجدالنبي ممنوع است ميتوان در استفاده بهتر زائران از این
مكان مقدس در طول اقامت در مدینه منوره نقش به سزایي داشته باشد.
اهم مواردي که در این مسجد شریف( تخلف) محسوب ميگردد عبارتند از:
 -4عكسبرداري و فيلم برداري تحت هر عنوان
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 -1استفاده از مهر ،چوب  ،کاغذ ،حصير و امثال آن براي نماز خواندن
 - 4بوسيدن ضریح و درهاي حرم مطهر
 - 1پرتاب آب دهان در هر قسمت مسجد به هر دليل ممنوع بوده و مشمول مجازات زندان ميشود.
 - 0پشت به ضریح پيامبر (ص) نشستن
 - 1عبور از جلو نمازگزاران و حرمت آن از دیدگاه اهل سنت
 - 5به همراه داشتن نشریه ،بولتن  ،اطالعيه و دیسكت
 - 1بردن کفش به دا خل روضه مقدسه و گذاشتن آن روي فرشها
توصيه هاي موكد به منظورعدم انجام هريک ازموارد ذيل كه درفرهنگ ملل عرب بخصوص عربستان سعودي ناهنجاري
وبي حرمتي در مسجدالنبي و مسجدالحرام تلقي مي شود.

 - 4گرفتن قرآن و کفش در یک دست
 - 1به هم زدن صفوف نماز جماعت و اصرار بر عبور از ميان جمعيت
 - 0ترك مسجد در آستانه اقامه نماز جماعت
 - 1خواندن نماز نافله و قرائت قرآن هنگام خطبههاي نماز جمعه
 - 5صحبت کردن هنگام اذان و ایراد خطبههاي نماز جمعه
- 1بلند گفتن ذکر رکوع و سجود
 - 7زودتر از امام جماعت به رکوع و سجود رفتن
 - 8روشن گذاشتن تلفن همراه و خاموش نكردن آن به هنگام نماز
 - 0دست بسته نماز خواندن و گفتن آمين در نماز
 - 49استفاده از سجادههائي که بر آن ضریح ائمه و یا اسامي و القاب ائمه اطهار (ع) منقوش است.
 - 44عبور از جلوي نمازگزاران به خصوص هنگام نماز جماعت
 - 41استعمال دخانيات و رعایت نكردن نظافت
 - 40استفاده کردن از آهنگها و نغمههاي نامناسب جهت زنگ تلفن همراه
 - 41خواندن دعا و زیارت به صورت گروهي
 - 45نوشتن یادداشت در قرآن ها
 - 41ورود با کفش و دمپائي به صحن مسجد
 - 47استفاده از سيگار در همه نقاط مسجد ممنوع بوده و مجازات حبس و شالق دارد.
 - 48حمل وسائل الكترونيكي نظير نوتبوك و دوربين و وسایلي از این قبل به حرم ممنوع است
 - 40فرستادن صلوات با صداي بلند
 - 19جدال و درگيري
 - 14فریادزدن و یكدیگر را با صداي بلند صدا کردن
 - 11گرفتن قرآن به دست چپ و گذاشتن آن روي زمين و فرش
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 - 10قرائت نماز فردي هنگام نماز جماعت
 - 11بردن قرآن از مسجد به محل سكونت جهت تالوت
- 15عبور از روي قرآن و قفسههاي قرآني
 - 11بلند کردن کفش
در فرهنگ عرب بلند کردن کفش به طرف کسي توهين قلمداد ميشود و در چند سال اخير تعداي از زائران ایراني به
این اتهام که در مقابل مرقـد پيـامبر و قبـور خليفـة اول و دوم کفـش خـود را بـاال گرفتـه بازداشـت و مـدتي را در
بازداشتگاههاي مدینه به سر برده اند بنابراین باید دقت شود در صورتي که زائران کفشهاي خود را به همراه ميبرنـد
اوالً حتماً از کيسه کفش استفاده شود و ثانياً باید مواظبت شود که در مسجدالنبـي و بـه خصـوص در مقابـل ضـریح
مطهر کفشها را باال نگيرید


در تمام مكانهاي مسجدالنبي و مسجدالحرام دوربينهاي مدار بستهاي کار گذاشته شده است که به طـور
دائمي در حال رصد کردن افراد حاضر در این مكانهاست که ایـن مسـئله در مسـجدالنبي شـامل قسـمت
بانوان نيز ميشود به همين علت به زائران محترم توصيه ميشود که در رفتار و اعمال خود دقـت نماینـد و
خصوصاً بانوان محترمه نسبت به رعایت کليه مسائل شرعي از جمله حجاب دقت الزم را داشته باشند.

 باید سعي نمود با مأمورین و نيروهاي خدماتي مسجدالحرام و حرم شریف نبوي همكاري داشته باشند و در
مواقع بروز مشكل از بحث و جدل و یا دخالت در کار مأموران سعودي مستقر در حرمين پرهيز نمایند.
 از بحث و جدل با برخي عوامل تندرو و مغرض که به دنبال اختالفافكني بين مسـلمانان (شـيعه و سـني)
هستند از قبيل توهين به شيعيان و ایجاد مزاحمت و موارد دیگر پرهيز نمایند.


ممكن است برخي از موارد ذکر شده خود به خود براي شما مشكلي ایجاد نكند ليكن به دليـل بـرانگيختن
حساسيت پيروان سایر مذاهب و مأموران سعودي و پيامدهاي نامطلوب آن و براي رعایت مصلحت مهـمتـر
باید از آنها احتراز نمود.

قبرستان بقيع

یكي از مكان هاي مهم زیارتي زائران ایراني و غيرایراني در سفر به عربستان سعودي قبرستان بقيـع در شـهر مدینـه
منوره است علت اهميت آن این است که از یک طرف مقامات سعودي و وهابيون تندرومعتقدند که بسياري از اعمـال خـالف
سليقه فرقه وهابيت در این مكان انجام مي گيرد و از طرف دیگر به جهت قبور ائمه شيعه و بسيار دیگري از یـاران پيـامبر در
این مكان براي مسلمانان جهان و بخصوص شيعيان داراي اهميت است ،به همين علـت برخوردهـاي مـأمورین سـعودي بـا
زائران در این مكان نسبت به اماکن مذهبي دیگر در مدینه منوره و مكه مكرمه خشـنتـر اسـت و ایـن مكـان را بـه یكـي از
پرمسئلهترین مكانهاي زیارتي عربستان تبدیل کرده است .و در بعضي موارد به بحث و جدل و نهایتاً درگيـري و دسـتگيري
منتهي مي شود ،لذا با توجه به اهميت این مكان در خصوص انجام زیارت و حضور مسلمانان از اقصـي نقـاط جهـان و حفـظ
شأن شيعه زائران باید از انجام اعمالي که موجب خدشه دار شدن چهره زائر ایرانـي و دادن بهانـه بـه دسـت مخالفـان تشـيع
ميگردد خودداري گردد برخي از مواردي که از نظر قوانين و مقرارت سعودي انجام آنها در بقيع غيرمجاز است عبارتند از:
 - 4برداشتن خاك  ،سنگ یا گندم از بقيع
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 - 1فيلمبرداري و عكسبرداري از بيرون و داخل بقيع
 - 0نمازخواندن در کنار و داخل بقيع
 - 1نوحهخواني  ،سينهزني و خواندن مرثيه
 - 5توقف و خوابيدن کنار دیوارهاي بقيع و سد معبر کردن و ایجاد مزاحمت براي دیگران
 - 1تجمع در مقابل قبرستان بقيع به هنگام نماز جماعت
 - 7بستن دخيل به نردههاي بقيع به وسيله پارچه ،نخ  ،قفل و امثال آن
 - 8پا برهنه راه رفتن در قبرستان
 - 0انداختن عریضه ،پول ،لباس ،پارچه و شمع روي قبور
 - 49ماليدن پارچههاي کفني و غيره به نردههاي اطراف قبرستان جهت تبرك
 - 44روشن کردن شمع
 - 41انداختن سفرههاي نذري
 - 40خواندن زیارت با صداي بلند و به صورت دسته جمعي (بخصوص دعاي توسل و زیارت عاشورا)
 - 41گریه کردن با صداي بلند
 - 45استفاده از بلندگو در بيرون و داخل بقيع
 - 41پاشيدن گندم براي کبوتران
 - 47حمل تابلوي کاروانها (در بعضي مواقع مأموران سعودي به این کار اعتراض و ممانعت مينمایند)
نحوه برخورد مأموران سعودي با زائران در قبرستان بقيع

معموالً ماموران سعودي به یكي از روشهاي ذیل با زائران برخورد مينمایند:
 -4ارشاد لفظي :از طریق سخنراني هائي که عوامل هيأت امر به معروف و نهي از منكر در قبرستان بقيع براي زائـران
ایراد ميگردد.
 -1برخورد فيزیكي :معموالً بحثهاي دوطرفه بين زائران و مأموران سعودي منجر به برخوردهاي تند فيزیكي مأموران
با زائران مي گردد و بعد از بيرون کردن زائر از بقيع آن را به دفتري در زیر بقيع منتقل و با شيوه تهدید و تطميـع بـا
زائر برخورد مينمایند و در بعضي موارد با گرفتن تعهد زائر را آزاد مينمایند
 -0بازداشت :در بعضي موارد برخورد مأموران سعودي با زائران در بقيع منجر به بازداشت زائران گردیده است مأموران
سعودي انجام اعمال فوق الذکر در بقيع را به عنوان تبليغ وترویج شـيعه قلمـداد کـرده و زائـران را بـا همـين اتهـام
بازداشت مينمایند.
زمان استفاده از بقيع
قبرستان بقيع صبح ها پس از اقامه نماز صبح و بعد از ظهرها نيز پس از نماز عصر به مدت دو ساعت باز اسـت و در
این مواقع در چنين ساعاتي بانوان فقط ميتوانند از درهاي ورودي وارد شوند و پشت ميلههاي آهني زیارت بخوانند.
روضه منوره رسول خدا (ص) نيز صبحها از ساعت  7/09لغایت  0/09و بعدازظهرها پس از اقامه نماز ظهر به مدت دو
ساعت براي استفاده بانوان باز است.
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سب خلفا

براساس فتواي علماي عربستان اگرکسي پيامبر ویایكي ازاصـحاب رسـول خـدا (ص)را لعـن نمایـد درحكـم
جسارت به حضرت بوده وکسي که به ایشان جسارت نمایدکافر ومستحق قتل است.
بدواً باید به این نكته اشاره کردکه اغلب افراد دستگيرشـده بـه اتهـام سـب خلفادرسـال هـاي اخيردرمدینـه
وبخصوص درمسجدالنبي ودربعضي مواقع درقبرستان بقيع ودرحالت خواندن ادعيه وبخصوص( زیارت عاشورا) انجـام
گرفته است.
مأموران سعودي بااتهام این که شمادرحال خواندن زیـارت بـه خلفاوصـحابه دشـنام داده ایدبابـدترین برخـوردممكن
افرادرادستگيرکرده وبالفاصله به محل شرطه درمدینه ویامكه منتقل مي نمایندوبعـداز بـازجوئي هـاي اوليـه فردرابـه
بازداشگاه منتقل مي نمایند.
الزم به ذکراست دراین مقطع ورودنيروهاي ستادي وتوجيـه مـأموران و پيگيـري هـاي مختلـف مـي توانـد درآزادي
فرددستگيرشــده بسيارمؤثرباشددرهرصــورت بعدازبازداشــت فردوتشــكيل پرونــده ورفــت وآمــدهاي مكرربــه دادگــاه
وصدورحكم بعدازچندین ماه زنداني شدن همراه بارنج وزحمت پيگيري هاي مداوم مسؤلين مربوطه ایراني درعربستان
فرد دستگير شده بعدازتحمل مجازات اززندان آزادوباوضع بدي به کشوربازگردانده مي شوند.
درخاتمه باید گفت که تعدادي اززائران درموقع دستگيري و بازجوئي به علت عدم آشنایي به زبان عربي و با توصـيه-
هاي مترجم هاي افغاني که در صورت پذیرش و توبه بالفاصله آزاد خواهند شد این اتهام را مي پذیرند و در مواردي با
احساسي شدن براتهام وارده به خود تأکيد مي نمایند کـه ایـن باعـث تشـدید رفتـار تنـد مـأموران سـعودي بـا آنهـا
وهمچنين موجب طوالني شدن روند رسيدگي پروندة خود مي شوند که الزم است از طرف کارگزاران توجيهـات الزم
دراین خصوص بعمل آید.
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فصل چهارم

مقدمه:
قبل ازورودبه بحث وباتوجه به وظایف هيات امربه معروف ونهي ازمنكرعربسـتان درخصـوص جـرائم اخالقـي
ومقابله بامواردمنكراتي ونقش تاثيرپذیراین هيات درخصوص بسـياري ازمسـائل ابتدابـه بررسـي سـاختار ایـن هيـات
ووظایف آن پرداخته ودرپایان به یكي دومورد ازتخلفات اخالقي مي پردازیم.
هیات امربه معروف ونهي ازمنكردرعربستان

هيات امربه معروف ونهي ازمنكردرعربستان یكي ازنهادهاي تحت پوشش جریان سنتي دیني وهيات کبارعلماست
یكي از دستگاههاي دولتي وابسته به شوراي وزیران است وبراساس نظام االجراءات الجزائيه السـعودیة (آئـين
دادرسي کيفري)یكي ازضابطين قضائي عربستان نيزبه شمارمي رودوازجهت اهميت یكي ازارکان اساسي حكومت است
که داراي اساسنامة،بودجه،لوایح وسازمانهاي مرتبط است.
وظيفه این هيات که به پليس دیني نيز در بين کشورهاي عربي شهرت دارددرسطح اجتماع باماموران خودکه
به (مطوع) شهرت دارنـد باکارهـاي خـالف شـئونات ا سـالمي مبـارزه مـي کننـدودراوقات نمـازمردم رابـه رفـتن بـه
مساجددعوت مي نمایند و از تردد افراد بد حجاب درمعابرعمومي جلوگيري مي کننـد افـراد ایـن هيـات ازمقبوليـت
اجتماعي برخوردار نيستند.عامه مردم ازعملكردآنان ناخرسند هستندبسياري ازآنان لباس هـاي ویـژه اي مـي پوشـند
ومعموالًچهره هاي عبوسي دارند .درسال هاي اخيروباتوجه به اقدامات غيرمنطقي وافراطي اعضاي هيـات هـاي امربـه
معروف ونهي ازمنكردرمناطق مختلف عربستان وبه خصوص دردوشهرمدینه منوره ومكه مكرمـه واعتراضـات مردمـي
درشهرهاي مختلف دولت عربستان به این نتيجه رسيده است که حيطه وظایف این هيات رامحدودنماید.
اخباربرخوردهاي تنداین هيات باموضوعات مختلف وبه خصوص باخانم هابه مطبوعات عربسـتان کشـيده شـده اسـت
مقامــات ســعودي درهمــين اواخرمســئولين هيــات رادربعضــي ازمنــاطق ازجملــه مكــه مكرمــه کــه فــردي ســخت
گيربودتغييردادنــد هيئــت امربــه معــروف ونهــي ازمنكرادعــامي کندکــه درطــول یــک ســال گذشــته مــانع
وقوع111هزاررفتارغيرشرعي درعربستان سعودي شده وجلوي آن راگرفته درحاليكـه ایـن ادعابـه هـيچ وجـه درسـت
نسبت بيش از 71درصداز این رفتارهاغيرقانوني نبوده بلكه این هيئت آن راغيرقانوني وغيرشـرعي مـي دانـد،درحال
حاضرباتوجه به وضعيت عربستان دولت شروع به آموزش مطوعين قبل ازورودبه کارکرده است.
هرچنداين هيات درعربستان يكي از ضابطين قضائي نيزبه شمارمي روداماحوزه فعاليت هياات خيلاي فراترازوياايك ياک

ضابط قضائي است .
براساس اساسنامه هيات که در 07مـاده تنظـيم شـده اسـت هيئـت اختيارداردکـه مرتكبـان ومتهمـين کـه
درواجبات شرعي مسامحه مي کنددستگيرنمایدوازمواردي که برعقائـدویارفتاروآداب عمـومي تـاثيرمي گـذاردمراقبت
نمایدودرپرونده هائي که درحوزه صالحيت هيئت ومرتبط باوظایف آن تشكيل شده است واحياناًتوسط مقامات امنيتي
یااميران ضبط شده است حضورنمایندة هيات راضروري مي داند،همچنين پس ازصدورحكم درپرونده هائي که مربوط
به این هيات هاست آنان رامطلع نمایندومقامات ذیربط ملزم به حمایت ازاقدامات این هيات نموده است.
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این هيات دراماکن مذهبي در دو شهر :مدینه منوره و مكه مكرمه مستقر و درخصوص رفتارزائران به خصوص
شيعيان حساسيت زیادي ازخودنشان مي دهندوبابرخوردهایي تندازانجام اعمال وخواندن زیارات دراماکن به خصـوص
درمسجدالنبي وبقيع جلوگيري مي نمایدوباایجادبحث هاي کاذب دربسياري ازمواردمشكالت جدي براي زائران ایراني
ایجادمي نمایند.
مهمترین وظایف هيات رامي توان دربرخورد با تخلفات زیرخالصه کرد:
 -4اداره منازل یا اماکن ارتكاب فحشاء
 -1تالش افراد به قصدتجاوز یا زنا
 -0ارتكاب زنا،لواط،قمار
 -1تعرض مردان به زنان همراه باگفتاریاعمل
 -5خلوت حرام
 -1شبيه شدن مردبه زن وبرعكس
 -7استعمال مسكر،دراختيارداشتن ،ترویج وساخت آن
 -8همكاري درترویج مسكروساخت آن
 -0تعقيب اتومبيل هاي حامل زنان وتوقيف آن ها
 -49تخلف ازنمازوادامه کاربعدازاذان
 -44تخلفات اخالقي
 -41مخالفت ها باآداب عمومي (هنجارشكن)
 -40باالبردن صداي ترانه هادرمكان هاي عمومي
 -41کوتاه کردن موبه صورت هاي عجيب وغریب.
 -45استعمال دخانيات دراماکن عمومي ونزدیک مساجد
-41پوشيدن لباس هاي نامناسب
 -47روشن کردن رادیو،تلوزیون یاضبط صوت وامثال آن نزدیک مساجدبه طوري که موجب اخالل درکارنمازگزاران گردد.
- 48کم فروشي مراقبت عمومي ازبازارها،راه ها،باغهاودیگراماکن عمومي وجلوگيري ازوقوع منكـرات شـرعي ازجملـه
اظهاربي احترامي غيرمسلمانان به شعائراسالمي واحكام آن ،عرضه ویافروش عكسـها،کتاب هـا یانوارهـاي صـوتي
یاتصویري منافي باآداب شرعي یامخالف باعقيدةاسالمي بامقامات ذیربط،عرضـه عكسـهاي مبتـذل باشـعائرادیان
غيراسالمي ،همچـون صليب،سـتاره داود تصـویر بودایاامثـال آن ،بـدعت هـاي آشـكارماننداوقات یاامـاکني کـه
مور دتائيدشرع نيست ویابرپائي جشن دراعيادومناسبت هاي بدعت گونة غيراسالمي ،اعمـال جـادوگري وشـعبده
بازي ودروغ پردازي به منظورحيف وميل کردن اموال مردم.
 -40اعمال حسابرسي درنماز،پيام دعوت به نماز،گشت درخيابان هاوبازارهابه منظورترغيب مردم درشتافتن به سـوي
نمازدراوقات آن ،ودرصورتي که فردسهل انگاري کنداوراموردمواخذه قرار مي دهند.
 -19مراقبت ازکشتارگاه هابه منظورذبح شرعي صحيح
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 -14مراقبت ازنمایشگاه هاوفروشگاه هاي بافندگي لباس زنانه
همان طوري که مالحظه مي شوداختيارات ووظایف هيـات بسـيارفراتر از یـک ضـابط قضـائي اسـت وداراي
اختيارات نامحدودي مي باشد به طوري که هيات پاهارا از این وظایف نيزفراترگذاشته ودرمواردي دخالت مي نمایدکه
درحيطه وظایف آن نيست به طوري که محمدنقادي یكي ازاعضاي مجلس مشورتي درعربستان در اظهاراتي بـه ایـن
موضوع اعتراض کرده ومـي گویـدهيئت امربـه معـروف ونهـي ازمنكرحتـي گـاهي درنشـریات مختلـف دخالـت مـي
کنندودربارة چاپ مطالب مختلف نظرمي دهنددرحالي که این مسئله به هيچ وجه به آنان ربطي ندارد.
حال به بعضي ازجرائم اخالقي درقوانين عربستان که ممكن است زائـران ایرانـي دراثربـي احتيـاطي مورداتهـام واقـع
شوندرابررسي مي کنيم.
اتهام خلوت بانامحرم

این اتهام درموردزائران ایراني تاکنون وجودنداشته ویابه نـدرت اتفـاق مـي افتـداما دانسـتن قـوانين آن مـي
تواندبراي کارگزاران وزائران ایراني مفيدباشد.
مجازات اتهام خلوت بانامحرم

حكم این اتهام ازطرف قضات عربستان (09ضربه تازیانه) تعزیري براي هریـک اززن ومـردتعيين شـده اسـت
اماباتوجه به اینكه درعربستان بعضي ازجرائم به خصوص جرائم اخالقي تابع قانون یكساني نسـيت درقضـایاي مشـابه
مجازات هاي متفاوتي وجوددارددربعضي ازمواردحكم صادره درخصوص این اتهام 459تا199ضربه تازیانه نيزصادرشده
است.
مصاديق اتهام خلوت بانامحرم

تعریف این اتهام درعربستان تقریباًباتمامي کشورهاي دیگراسالمي متفاوت است واین اتهام حتي دربعضـي مواقـع بـه
نوشيدن یک قهوه توسط دوهمكاردررستوران اداره محدودمي شود.
براساس قوانين عربستان:
نوشيدن قهوه یاچاي درقهوه خانه ها،رستوران هایاهتل هاوورودبه بخـش خـانوادگي درمكـان هـاي عمـومي
یاخصوصي ازمصادیق خلوت بانامحرم تلقي مي شودحتي اگراین دونفردرارتباط باامورشغلي بایكدیگرگفتگوکنندزیرا:
اوالً:اشتغال زنان بامردان به صورت مختلط موردتائيدوزارت کارنيست .
ثانياً بخش هاي خانوادگي درقهوه خانه ها ورستوران هامختص محارم وخانواده هائي است که فرزندان راهمراه خودمي
آورند.
شرايط و نحوة دستگيري

درصورتي که زني بدون محرم بامردي درقهوه خانه ،رستوران هاوهتل هادرحـال گفتگوباشـندویامواردي کـه
ازنظرمــاموران امربــه معــروف ونهــي ازمنكرازمصــادیق اتهــام خلــوت بانــامحرم باشــداین مــاموران واردعمــل شــده و
هردونفررادستگيروآنان رامجبوربه سوار شـدن دراتومبيـل هيـات نمـوده وبـه مرکزهيـات یامحـل شـرطه انتقـال مـي
دهندودرمدت دستگيري اجازةهيچ گونه تماسي حتي باخانواده خودرابه دونفرنمي دهندسـپس بعدازتشـكيل پرونـده
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وبازجوئي هاي اوليه پرونده راجهت تكميل مراحل قضائي به هيات تحقيق واالدعاءالعام که نقش دادستاني درتحقيـق
وتعقيب جرائم درعربستان داردارجاع تاازآن طریق به دادگاه ارسال گردد.
تلصيق

تلصيق ازالصاق گرفته شده ودرلغت به معني چسباندن است ودراصطالح درعربستان سعودي به اتفاقي گفتـه
مي شودکه درحالت طواف وبه خصوص درموقع بوسيدن حجراالسـودمردبه طورغيرمتعـارف بـه زن نزدیـک شـودوبه
عبارت دیگریک نفرمردخودش رابه زن بچسبانداین اتفاق بيشتردرحجراالسودودراثرازدحام زائـران بـه منظوربوسـيدن
حجراالسودرخ مي دهد.
درسال هاي اخيرمتاسفانه تعدادي اززائران ایراني به این اتهام دستگيروبه مجازات هاي سنگين محكوم شـده
اند .بررسي پرونده ها دراین خصوص نش ان مي دهدکه بسـياري ازاتهامـات واهـي وبعضـي دراثربـي احتيـاطي زائـران
درموقع انجام طواف وبوسيدن حجرمتوجه آنان شده است .
نحوةدستگيري دراتهام تلصيق
نحوةدستگيري به چندصورت درمسجدالحرام انجام مي گيرداول اینكـه زائـران عزیزوقتـي واردمسـجدالحرام
مي شودباکمي دقت متوجه خواهندشدکه دردیوارهاي مقابل حجراالسودتعدادي دوربين مداربسته حرکات زائران این
قسمت راتحت نظرداردبه طورکلي بایداین نكته رادرنظرداشت هيچ مكاني درمسجدالحرام ومسجدالنبي وجودنداردکـه
تحت پوشش دوربين هاي مداربسته نباشد.این حرکات ورفتـارزائران توسـط مـاموران درقسـمت اداري مسـجدالحرام
ودراتاق هاي خاص ازطریق دوربين پيگيري ودرمواقعي که مواجه بانزدیكي یک مردبه زن مي شـوند بـه توسـط بـي
سيم ماموران داخل مسجدالحرام راازاین موضوع مطلع وباراهنمائي وهدایت آنان نسبت به دستگيري زائران اقدام مـي
نمایند.
شيوةدیگردستگيري افرادبراساس مشاهدات عيني ووجودشـاهدان کـه معموالًازمـاموران سـعودي هستندودربسـياري
ازموارددرموردافرادمختلف مشابه هستندنسبت به دستگيري افراداقدام مي نمایند.
روش دیگر ،شكایت بعضي از خانم ها در این خصوص است که در این مورد ماموران و دادگاه هاي عربسـتان باشـدت
بيشتري برخورد مي نمایند .
مواردي که درسال هاي گذشته وجود داردکه افراد دستگيرشده مسن بوده و در مـوردي فـردي دستگيرشـده بودکـه
فرزند دختر خود را بغل کرده بودکه درکعبه را به بوسد ،لذابایددراین خصوص دقت هاي الزم بعمـل آیدکـه دراثربـي
احتياطي افراد دچارمشكل نگردند.
نحوة رسيدگي دادرسي اتهام تلصيق

بعدازدستگيري زائران وانجام بازجوئي هاي الزم ومعاینات انجام شده درموقع دستگيري وتكميل پرونده متهم
دستگيرشده جهت رسيدگي وتعيين مجازات به دادگاه ارسال مي گردد.
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اوالً :مشكلي که دردادگاه هاي عربستان وحتي درموقع بازجوئي براي زائران ایراني وجودداردوجودمترجم هاي افغـاني
است که دربدو ورودباصحبت بازائران وباقول اینكه درصورت پذیرش اتهام وتوبه آزادخواهي شـدافراداقراربه ایـن جـرم
مي نمودندوهمين مطلب برعليه خودآن استفاده وباتوجه به اقراربه مجازات هاي سنگين محكوم مي شوند.
ثانياً :باتوجه به اینكه درموقع دستگيري فرد فقط مـرد دسـتگيرمي شـودوخانم هارهـا مـي شـونداثبات مـواردي کـه
فردباهمسرش بوده بسيارمشكل وتقریباً محال است .
ثالث ـاً:وجودشــاهدهاي پرونــده دردادگــاه وشــهادت عليــه فرددستگيرشــده ازمشــكالت زائــرین تحــت محاکمــه مــي
باشد،مجموعه مواردفـوق حـاکي ازایـن اسـت کـه تقریباًکليـه پرونـده هـاي موردرسـيدگي دردادگـاه اتهـام تلصـيق
درموردزائران راموجه تشخيص وحكم به محكوميت افرادداده مي شود.
ميزان مجازات اتهام تلصيق:مجازات اتهام تلصيق شالق وحبس مي باشد لكن محاکم مختلف درعربستان آراءمختلفـي
درخصوص ميزان مجازات صادرمي نمایند.
مثال ً 1ماه حبس و459ضربه شالق ،یا  5ماه حبس 499ضربه شالق 1،ماه حبس و499ضربه شالق 1 ،مـاه حـبس و
 199ضربه شالق و...
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فصل پنجم
موسسات وابسته به وزارت حج عربستان سعودي

مقدمه
دولت عربستان سعودي براي اداره امور حج تعدادي موسسه ایجاد کرده که امور اجرائي حج را از طریق این
موسسات انجام مي دهد این موسسات زیر نظر وزارت حج عربستان که مسئول تنظيم برنامه ها و هماهنگ کننده
مسائل مختلف حج است  .انجام وظيفه مي نمایند و انتخاب روسا و یا تغيير آن ها از اختيارات وزیر حج مي باشد .
این موسسات عبارتند از :
 .4الموسسه االهليه لمطوفي حجاج ایران
 .1مكتب االدالء با المدینه المنوره
 .0النقابه العامه للسيارات
 .1مكتب الو کالء الموحد
 )5مكتب الزمازم
با توجه به اهميت موسسات فوق درخصوص اداره امورحج ذیال به طور خالصه به وظایف هر کدام از آن ها مي پردازیم
الموسسه االهلیه لمطوفي حجاج ايراني

جمهوري اسالمي ایران تنها کشور حج گزار در عربستان است که داراي یک موسسه مستقل در خصوص عهده
دار امور طواف مي باشد وبقيه موسسات کشورها بصورت مشترك یا منطقه اي است که این حاکي از اهميت کشور
جمهوري اسالمي در زمينه برگزاري اعمال مناسک حج مي باشد  .بعنوان مثال :
 .4موسسه مطوفين حجاج ترکيه  ،مسلمانان اروپا  ،آمریكا و استراليا
 .1موسسه مطوفين حجاج جنوب آسيا
 .0موسسه مطوفين حجاج غير عرب افریقا
 .1موسسه مطوفين حجاج شرق آسيا
 .5موسسه مطوفين حجاج کشور هاي عربي
اهم ويايك موسسه مطوفين عبارتند از :
 .4استقبال از حجاج در مرکز تفویج
اولين وظيفه موسسه این است که در موقع ورود زائران به مكه مكرمه در مرکزتفویج از آن استقبال شود و
ضمن خوشامدگوئي با اختصاص راهنمایان که اصطالحاً به آن مرشد گفته مي شود زائران را به منازل خود برسانند .
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متاسفانه این وظيفه چند سال پيش فراموش شده بود و بطور کلي انجام نمي گرفت ازچند سال پيش موسسه به
این وظيفه خود به صورت نيم بند عمل مي نماید منتها افرادي که جهت اینكار در نظر گرفته شده اصالً مسلط به
شهر مكه نبوده و معموالً از دانش آموزاني هستند که در موسم حج ً بكار گرفته مي شوند .
 .1همكاري با امداد گمشدگان
یكي دیگر از وظایف موسسه این است که نمایندگان خود را به دفاتري که از طرف وزارت حج در خصوص هدایت
گمشدگان ایجاد شده است بفرستد و زائران گمشده را تحویل گرفته و آنان را به منازل خود برسانند و نيز اگر
زائري گم شود باید وضع او را هر شش ساعت یكبار به واحدهاي امنيتي و سازمان هاي مربوطه اعالم نمایند که
متاسفانه این کار در حال حاضر به طور کامل انجام نگرفته و تمام وظایف را قسمت واحد گمشدگان ( راهنمایان
زائران ) ودر ستادهاي مكه و مدینه انجام مي دهند .
 .0موسسه باید زائر بيمار را به نزدیكترین مرکز بهداري برسانند و اگر حالش مساعد نبود به سرعت براي او
پزشک حاضر کند .
 .1آماده کردن اتوبوس هاي حجاج جهت ایام تشریق و انتقال زائران به عرفات و مني و تعيين راهنما جهت
استقرار درهر اتوبوس به جهت راهنمائي و ارشاد راننده و رساندن زائران به چادرهاي خود در مشاعر از دیگر
وظایف این موسسه است .
 .5نظافت چادرها در اختيار گذاردن آب آشاميدني کافي  ،مفروش کردن چادرها  ،استخدام خدمه کافي جهت
نظافت کلي و از بين بردن پشه و مگس و انتقال زباله و ضایعات به خارج تماماً به عهده موسسه مطوفين است اما
متاسفانه در اثر عدم انجام این وظایف و با توجه به حساسيت مسائل بهداشتي زائران ،در چند سال اخير دفتر
نمایندگي سازمان در عربستان قرارداد جدا گانه اي جهت نظافت مني با موسسه منعفقد مي نماید.
 .1موسسه در زمينه انتخاب مسكن مناسب حجاج و دستيابي به آنها و اطمينان از رعایت استاندارد ها از سوي
مقامات ذیربط وتائيد قرار دادهاي اسكان که بعثه هاي حج با مجموعه هاي مسكوني ومالكان و مستاجران امضاء
مي کند  .نظارت و تایيد مي نماید،الزم به ذکر است که دولت عربستان بابت انجام وظایف خود حق الزحمه خود
را با عنوان اجور الخدمات دریافت مي نماید .
موارد فوق اهم وظایف موسسه مطوفين بود که مالحظه مي فرمائيد بعضي از این وظایف توسط موسسه انجام نگرفته
و ستادهاي حج باید جهت رفاه حال زائران راساً اقدام به این کارها نمایند .
موسسه ادالء بالمدينة المنوره

تمام وظایفي که موسسه مطوفين در مكه به غير از ایام تشریق انجام مي دهد از جمله استقبال و
خودشامدگوئي به زائران  ،دادن اطالعات کافي در ارتباط با زیارت  ،اسكان و نظارت  ،پيگيري وضعيت بهداشتي
زائران  ،خدمات رساني به زائران گمشده و هدایت آن ها به اماکن محل هاي اقامتشان و موارد در خصوص مسكن در
مدینه توسط موسسه ادالء انجام مي گيرد
النقابه العامه للسیارات ( سند يكاي عمومي اتومبیل ها )
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این سندیكا ناظر بر شرکت هاي طرف قرار داد جابجائي حجاج است و سندیكا مسئول تامين وسایل نقليه
مناسب حجاج است.اسم تعدادي ازشرکت هائي که در حال حاضر طرف قرارداد کشورهاي دیگر در این خصوص
هستند عبارتند از شرکت سابتكو – ام القري – حافل – دله – ابوسرهد و  ......که کشور جمهوري اسالمي هر ساله
قرار دادهاي خود را جهت حمل و نقل داخلي و مشاعر با بهترین این شرکت ها منعقد مي نماید .
مكتب الوكالء الموحد

این مكتب رابط بين موسسه مطوفين  ،النقابه العامه للسيارات  ،ادالء با بعثه هاي حج و زائران مي باشد و
نقش محوري دارد و هماهنگ کننده رفت و برگشت حجاج از کشورهاي خود به عربستان و نيز نقل و انتقال بين
شهري حجاج ومشاعر مقدسه است .
وظایف این مكتب عبارت است از استقبال از زائران در مبادي ورودي عربستان از جمله فرودگاه ها  ،دریافت
گذرنامه و هزینه هاي اجور الخدمات ( خدمات و هزینه هاي حمل و نقل) در حقيقت نماینده موسسات و سندیكاهاي
عمومي اتومبيل ها و شرکت هاي حمل و نقل است .بدین صورت که مكتب الوکالء حقوق موسسه مطوفين را براي
تجهيز چادرها به عنوان اجور الخدمات دریافت مي کند و به موسسه مي پردازد و همچنين کرایه اتوبوس هاي النقابه
العامه دریافت مي کند و به موسسه مي پردازد و همچنين این دفتر مسئول فرستادن حجاج به مكه مكرمه و یا مدینه
منوره است همچنين مسئول بازگرداندن حجاج به وطن شان با همكاري ادارات گذرنامه و شرکت هاي هواپيمائي
است به عبارت دیگر اولين و آخرین دفتري که زائران با آن در فرودگاه روبرو مي شوند مكتب الوکالء الموحد

مي

باشد .
نكته ها:
 .4اجور الخدمات( هزینه هاي حمل و نقل و)......در خصوص زائران ایراني به صورت متمرکز توسط دفتر نمایندگي
پرداخت مي گردد .
 .1در موقع ورود به فرودگاه هاي جده و مدینه مدیران باید دقت نمایند که گذرنامه زائران را حتماً تحویل مكتب
الوکالء نمایند که در موقع خروج از مكه و مدینه و در بازگشت دچار مشكل نگردند .
مكتب الزمازم

این دفتر در سال  4190ه  .ق به فرمان وزیر حج و اوقاف عربستان تأسيس شد و وظيفه آن رساندن آب
آشاميدني براي حاجيان در مراکز استقبال و تفویج حجاج و همچنين در منازل آنها مي باشد .این مكتب در محل
استقرار خود موزه کوچكي تشكيل داده که لوازم و ادوات قدیمي چاه زمزم و وسایل رساندن آب به حجاج به نمایش
گذاشته شده است .
الدفاع المدني ( دفاع شهري )

کميته دفاع مدني عربستان در موسم حج براي کارگزاران و عوامل ایراني نامي آشناست و با توجه به وظایف
کميته در امور مختلف حج الجرم در بسياري از موارد عوامل حج به خصوص اعضاي ستاد ها با این کميته سروکار
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دارند .بدین جهت در ابتداء به خالصه اي از نحوه تشكيل این کميته پرداخته و در ادامه خالصه اي از وظایف آن را
بيان مي کنيم .
این کميته بر اساس مرسوم الملكي شماره  49در مورخه  4081 ( 4191 /5 / 49م) به منظور حمایت از ساکنين
و همچنين اموال عمومي و خصوصي در مقابل خطرهاي آتش سوزي  ،مصائب ناشي از جنگ و حوادث مختلف و
کمک به رنج دیدگان در مقابل حوادث و تأمين سالمت ارتباطات ترابري و حمایت از منابع و ثروت هاي عمومي در
زمان صلح و جنگ و مواقع اضطراري تشكيل گردید  .اقدامات دفاع مدني به دو زمان جنگ و صلح تقسيم مي شود و
یک سري وظایفي نيز در خصوص انجام مناسک حج به عهده اوست که ذیالً به آن اشاره مي گردد .
 .4نظارت و تائيد در خصوص رعایت استاندارد هاي الزم در ارتباط با مسكن حجاج
 .1بازدید از محل اسكان حجاج و نظارت بر مسائل حفاظتي و امنيتي ساختمان از جهت رعایت اصولي ایمني
 .0توصيه هاي الزم به شهروندان و حجاج در خصوص رعایت اصول ایمني در خصوص خطرات ناشي از رعد و برق
آتش سوزي درمنازل و ...سيل،سقوط از اماکن مرتفع،طوفان ،خفگي وحوادث مختلفي که حجاج با آن روبرو هستند
 .1مقابله با بحران هاي ایجاد شده در موسم حج
 .5نظارت بر نصب خيام ها در عرفات و مني از جهت رعایت اصول ایمني
 .1نظارت بر تجهيزات مستقر در خيام هاي عرفات و مني از جهت رعایت اصول ایمني
 .7نظارت بر رعایت اصول ایمني در زمان استقرار حجاج از قبيل عدم ذخيره مواد نفتي همچون بنزین  ،عدم
استفاده از ژنراتورهاي کوچک  ،عدم روشن کردن آتش در درون چادرها و یا نزدیک اتومبيل ها  ،عدم نزدیكي
المپ هاي برق به سقف چادرها و عدم استفاده از گاز و .....
 .8و......
در خصوص اهميت این نهاد در کشور عربستان باید گفت که از نظر ساختاري در راس هرم این کميته  0نفر وزیر
چند نفر معاون وزیر و مسئولين دیگري حضور دارند و ریاست این کميته در شهرهاي عربستان به عهده امير منطقه و
با عضویت نمایندگان وزراء و مسئولين عضو کميته کشوري مي باشد.

 از اساتيد محترم ودانشجویان گرامي تقاضا دارد هرکونه نظر وپيشنهادي براي تكميل وکاربردي بودن این
جزوه را به پست الكترونيكي اداره آموزش ومطالعات انعكاس فرمایندedu@haj.ir .

اداره آموزش ومطالعات
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