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- بـعـد اإلطـالع علـى الـدسـتـور ،

- وعلى قانون الـجزاء الصادر بالقانون رقم 

(١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين الـمعدلة له ،

- وعلى قـانـون اإلجراءات والـمحاكمات 

الـجـزائيـة الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة 

١٩٦٠ والقوانين الـمعـدلـة لـه ،

 ١٩٧٦ لسنة   (٥٨) رقم  القانون  وعلى   -

بالقانون  المعدل  الحج  حمالت  بتنظيم 

رقم (٨٢) لسنة ١٩٨٣،
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- وعلى الـمرسوم بالقانون رقـم (٣١) لسنة 
العامة  الـميزانيات  إعداد  بقواعد   ١٩٧٨
والرقابة على تنفيذها والحساب الـختامي 

والقوانين الـمعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة 
الـمدنية  الـخدمة  شأن  في   ١٩٧٩

والقوانين الـمعدلة له،
بالـمرسوم  الصادر  التجارة  قانون  وعلى   -
والقوانين  لسنة ١٩٨٠  بالقانون رقم (٦٨) 

الـمعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٢٥) لسنة 
٢٠١٢ بـإصدار قانون الشركات والقوانين 

الـمعدلة له،
- وافق مجلس األمة على القانون اآلتي 

نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
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والشئون  األوقاف  بوزارة  تشكل 

العليا  اللجنة   ) تسمى  لجنة  اإلسالمية 

قرار  بتشكيلها  ويصدر   ( والعمرة  للحج 

من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير 

وتضم   ، اإلسالمية  والشئون  األوقاف 

من  كل  عن  مندوبين  عضويتها  في 

اإلسالمية  والشئون  األوقاف  وزارات 

وكذلك  والصحة  والخارجية  والداخلية 

للطيران  العامة  واإلدارة  الكويت  بلدية 

يضم  أن  الوزراء  ولمجلس  المدني 

لعضويتها أعضاء عن جهات أخرى .
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تختص اللجنة العليا باإلشراف على كافة 
أعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت 
وعلى   ، السعودية  العربية  والمملكة 

األخص بالمسائل اآلتية :
بتراخيص  المتعلقة  اإلجراءات  تنظيم   -١
حمالت الـحج أو العمرة ووضع الشروط 
الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير 

هذه الـحمالت .
الالزمة  والضوابط  الشروط  وضع   -٢
لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك 
 ، األكمل  الوجه  على  والعمرة  الحج 
والسالمة العامة  الصحة  وسائل  وتوفير 
الحمالت قيام  عند  سواء  لهم  والراحة 
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داخل الكويت أو أثناء سيرها في الطريق 

أو اإلقامة في المملكة العربية السعودية ، 

الذي  الـمقابل  على  الالحقة  والرقابة 

الـحجاج  لهم من  الـمرخص  يحصل عليه 

والـمعتمرين.

براحة  المتعلقة  األمور  فى  النظر   -٣

وسالمة الحجاج والمعتمرين ، سواء من 

المواطنين أو المقيمين بدولة الكويت أو 

عبورهم  أثناء  أخرى  دول  من  الوافدين 

إلى المملكة العربية السعودية.
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من  تقع  التي  المخالفات  في  النظر   -٤

الجزاءات  وتوقيع  التراخيص  أصحاب 

بهذا  المبين  الوجه  على  عليهم  اإلدارية 

القانون.

بنظام  الئحة  تشكيلها  فور  اللجنة  وتضع 

عملها واإلجراءات الخاصة بعقد جلساتها 

وإصدار قراراتها ، على أن يكون ذلك 

إجراءات  تسهيل  يكفل  نحو  على 

ورعاية  حقوقهم  وحماية  لهم  المرخص 

مصالحهم ، وللجنة أن تستعين في ذلك 

لإلستئناس  أعضائها  غير  من  تراه  بمن 

برأيهم وتحديد الجهة المختصة التى تقوم 

باإلشراف على تطبيق القانون.
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حملة  عن  اإلعالن  أو  تسيير  اليجوز 

بموجب  إال  الربح  بقصد  عمرة  أو  حج 

الـجهة  من  بذلك  يصدر  ترخيص 

الـمختصة.

أو  حج  حملة  بتسيير  له  المرخص  يلتزم 

أحد  من  ضمان  خطاب  بتقديم  عمرة 

الذي  بالمبلغ  الـمعتمدة  الـمحلية  البنوك 

تقرره اللجنة العليا على أن يراعى في ذلك 

وفقا   ، الـمعتمرين  أو  الـحجاج  عدد 

لالئحة الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية 

من هذا القانون.
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بتسيير  له  يرخص  من  على كل  يجب 

حملة حج أو عمرة تنفيذ جميع القرارات 

والشروط الصادرة من الجهات المختصة 

وسائل  وتوفير  المناسك  أداء  لضمان 

للحجاج  والراحة  والسالمة  العامة  الصحة 

والمعتمرين .
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من  يقع  فيما  بالنظر  العليا  اللجنة  تختص 

أو  القانـون  هذا  ألحكام  مخالفات 

القرارات الـمنفذة له أو لشروط الترخيص 

أو للقرارات الصادرة من اللجنة.

وعلى اللجنة أن تستدعي الـمرخص له أو 

فيما نسب  أقواله  لسماع  عنه  ينوب  من 

ثبوت  من  للتحقيق  مخالفات  من  إليه 

جاز  يحضر  لم  فإذا   ، للمخالفة  ارتكابه 

تغيبه  يكن  مالم  غيبته  في  الـمخالفة  نظر 

بعذر مقبول.
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صاحب  من  الـمخالفة  ثبوت  حالة  في 
الترخيص يتم توقيع أحد الـجزاءات اآلتية 

على الـمخالف :-
١- اإلنذار .

خطاب  قيمة  بعض  أو  كل  تسييل   -٢
الضمان الـمقدم من الـمرخص له .

٣- رد المبالغ التي حصل عليها من الحاج 
أو المعتمر في حالة عدم تقديمه لخدمة 

معينة أو التقصير فيها.
على  التزيد  لمدة  الترخيص  وقف   -٤

ثالث سنوات.
٥- إلغاء الترخيص بصفة دائمة.

لجدول   وفقا  الجزاءات  هذه  توقيع  ويتم 

(7) IOÉ```````e
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يجب  الذي  والـجزاءات  الـمخالفات 
على اللجنة العليا إصداره فور العمل بهذا 

القانون.
ويجوز لـمن وقع عليه الـجزاء أن يتظلـم 
منـه وفـقـاًا للقواعد العامة المقررة في هذا 

الـشـأن .

خطابـات  من  الـمسيلة  الـمبالغ  ُتَوّرد 
لـإليرادات  السابقة  للمـادة  طبقاًا  الضمان 
والشئـون  األوقـاف  لـوزارة  العامة 

اإلسالميـة .
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يعاقـب بالـحبس مـدة التزيد على سنـة 
ألف  خمسيـن  على  التزيـد  وبغـرامـة 
العقوبتيـن كل  هاتيـن  بإحدى  أو  دينار 
من يخالـف أحكام الـمادة (٣) مـن هـذا 

القانـون.
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لوزير األوقاف والشئون اإلسالمية منح 
وفقاًا   - المختصة  الجهة  موظفي 
الضبطية  سلطة   - المقررة  لإلجراءات 
مخالفات  من  يرتكب  لما  القضائية 
الـقـرارات  أو  الـقـانـون  هـذا  ألحكام 
الـمحاضر  وتحريـر  لـه ،  تنفيذاًا  الصـادرة 
لـجـهـة  وإحالتهـا  لذلك  الالزمـة 

التحقيق.

(10) IOÉ```````e

والشئون  األوقاف  وزير  يصدر 
لتنفيذ  الالزمة  القرارات  اإلسالمية 

أحكام هذا القانون .

(11) IOÉ```````e
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 ١٩٧٦ لسنة   (٥٨) رقم  القانون  ُيلغى 
التراخيص  تبقى  أن  على  إليـه  الـمشار 

الصادرة في ظلـة ساريـة الـمـفـعـول.

(12) IOÉ```````e

أمير الكويت
صباح األحمد الـجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٦هـ

           الموافق : ٣ فبراير ٢٠١٥م

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الـجريدة الرسمية .

(13) IOÉ```````e
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والعمرة  الحج  حمالت  تنظيم  في  رغبة 

إلى األراضي الـمقدسة على النحو الذي 

الـحمالت  أصحاب  قيام  يكفل 

بواجباتهم كاملة نحو الـحجاج والمعتمرين 

أو  الـحج  مناسك  ألدائهم  بالنسبة  سواء 

العمرة على أكمل وجه وفقاًا لما تقضي به 

وسائل  لتوفير  أو  اإلسالمية  الشريعة 

للحـجـاج  والـراحـة  والـسالمـة  الـصحـة 

مــن  قـيـامهــم  وقـت  مـن  والـمعتمريـن 

وحتى  المناسك  تلك  ألداء  الكويت 

عودتهم للبالد .
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تنظـيـم  بشـأن  القانـون  هـذا  وأعـد 

لتحقيق  والعمرة  الـحج  حـمـالت 

األهداف آنفة الذكر.

على  القانون  من   (١) المادة  نصت  فقد 

بقرار  والعمرة  للحج  العليا  اللجنة  تشكيل 

عـرض  علـى  بناء  الوزراء  مجلس  من 

اإلسـالمـيـة  والـشـئـون  األوقــاف  وزيــر 

مندوبــيـن  عـضـويتهـا   في  تضـم  والـتـى 

والشئـون  األوقـاف  وزارات  مـن  كـل  عـن 

اإلسـالمـيـة والـداخـلـية والـخـارجـيـة والـصحـة 

وكــذلك بـلـديــة الـكـويــت واإلدارة العامة 

أن  الوزراء  ولمجلس  المدني  للطيران 

يضم لعضويتها أعضاء عن جهات أخرى .
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اللجنة  تختص  بـأن   (٢) المادة  وقررت 

على كافة  باإلشراف  والعمرة  للحج  العليا 

أعمال الـحج والعمرة داخل دولة الكويت 

وعلى   ، السعودية  العربية  والمملكة 

المتعلقة  اإلجراءات  تنظيم  األخص 

العمرة  أو  الـحج  حمالت  بتراخيص 

أداء  لضمان  والضوابط  الشروط  ووضع 

الـحج  لـمناسك  والـمعتمرين  الـحجاج 

والرقابة  األكمل  الوجه  على  والعمرة 

الالحقة على المقابل الذي يحصل عليه 

لهم حتى التحدث مغاالة في  المرخص 

أسعار الحج والعمرة ، والنظر في األمور
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الحجاج  وسالمة  براحة  المتعلقة 

والمعتمرين والنظر في المخالفات التي تقع 

وتوقيع  الحمالت  أصحاب  من 

الوجه  على  عليهم  اإلدارية  الجزاءات 

وضع  وكذلك   ، القانون  بهذا  المبين 

واإلجراءات  اللجنة  عمل  بنظام  الئحة 

قراراتها  الـخاصة بعقد جلساتها وإصدار 

الـمادة  أعطـت  كما   ، تشكيلهـا  فـور 

من  تراه  بمن  تستعين  بأن  الـحرية  للجنة 

كـمـا  بـرأيـهـم  لـالستئنــاس  أعضائها  غير 

الـجهة  بتحديد  االختصــاص  مـنحـتهـا 

على  باإلشراف  تقوم  التي  الـمختصة 

تطبيق أحكام هذا القانون.
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وحـظـرت الـمادة (٣) تسيير أو اإلعالن 

من  العمرة  أو  الـحج  حمالت  عن 

الـحصول  الربح إال بعد  الكويت بقصد 

على ترخيص بذلك من الـجهة المختصة.

بتسيير  له  الـمرخص   (٤) المادة  وألزمت 

حملة حج أو عمرة بتقديم خطاب ضمان 

من أحد البنوك الـمحلية المعتمدة بقيمة 

للحج  العليا  اللجنة  تقرره  الذي  الـمبلغ 

والعمرة على أن يراعى في تحديده عدد 

الالئحة  وفق   ، الـمعتمرين  أو  الـحجاج 

المنظمة لذلك.

له الـمرخص  على   (٥) الـمادة  وأوجبت 

18



تنفيذ جميع القرارات والشروط الصادرة 
من الـجهات الـمختصة بالدولة ، لضمان 
أداء المناسك على نحو تام وتوفير وسائل 
للحجاج  والراحة  والسالمة  العامة  الصحة 

والـمعتمرين.
وأشارت المادة (٦) إلى اختصاص اللجنة 
من  يقع  فيما  بالنظر  والعمرة  للحج  العليا 
أو  الـقـانـون  هذا  ألحكام  مخالفات 
لـشـروط  أو  لــه  الـمـنفـذة  الـقـرارات 
الترخيص أو للقرارات الصادرة من اللجنة ، 
تستدعي  أن  اللجنة  على  وأوجبت 
لسماع عنه  ينوب  من  أو  له  الـمرخص 

أقواله فيما نسب إليه فإذا لم يحضـر جـاز 

للجنة نـظـر الـمخالفة فى غيبته مالم يـكـن 

لـه عـذر مـقـبـول . 
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الـتـي  الـجـزاءات   (٧) الـمـادة  وحـددت 

في  الـحمـالت  أصحــاب  على  تطـبـق 

المخالفات  مـــن  ألي  ارتـكـابـهـم  حـالـة 

الموضحة بالقانون أو القرارات المنفذة له 

للـحـج  الـعـلـيـا  اللجنـة  عن  الصادرة  أو 

 ، الـتـرخـيـص  لشـروط  أو  والــعـمـرة 

الـجزاءات  هـذه  مـن  الـتظـلـم  وأجـازت 

وفقاًا للقواعد العامة المقررة بهذا الشأن.

الـمبالغ  ُتَوّرد  بأن   (٨) الـمادة  وقضت 

الضمان  خطابات  مـن  الـمسيلة 

األوقاف  لوزارة  العامة  لإليرادات 

والشئون اإلسالمية .
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- القانون رقم ( ١) لسنة ٢٠١٥م

- المذكرة اإليضاحية للقانون رقم (١)

   لسنة ٢٠١٥م.
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