عقد تقديم خدمات لحاج
للـعـام 1438هـ
أنه في يوم  ............بتاريخ ...............هـ الموافق..................م
تم االتفاق بين كل من :
أوالً  :حملة  ............ومقرها ..............ص .ب ..........هاتف ................
ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد  .................. /بصفته ...................بطاقة رقم:
ويشار إليه فيما بعد ( الطرف األول )

ثانيا ً  :السيد  ....................... /وعنوانه  ..........ص .ب  ....هاتف ..........

بطاقة رقم:

...........................
ويشار إليه فيما بعد ( الطرف الثاني)
التـمهـيـد
حيث أن الطرف األول يملك ترخيصااااااا ً بتقديم خدمات الحج صااااااادر عن وزارة األوقاف والشاااااا ون
اإلساايمية برقم  ،................وقد حصاال على تصااريس بتساايير حملة حج للعام الحالي بموجب التصااريس رقم
 ، .............وحيث يرغب الطرف الثاني في االسااااتفادة من خدمات الحج التي يقدمها الطرف األول ،فقد اتفق
الطرفان على ما يلي:
البند األول
يعتبر التمهيد السااااابق جزءا ً ال يتجزأ من هذا العقد .كما تعتبر كذلك الشااااروط والمواصاااافات المعتمدة من إدارة
شاا ون الحج والعمرة بشاالن الحد األدنى للخدمات الواجب على الحميت تقديمها لحجاج دولة قطر للعام الحالي،
والملحقة بهذا العقد .ويقر الطرفان باالطيع عليها والحصول على نسخة منها مرفقة بهذا العقد.
البند الثاني:
يلتزم الطرف األول بما يلي:

 -1نقل الطرف الثاني إلى المملكة العربية السعودية

جـااوا ً

بـاارا ً والعودة إلى دولة قطر بذات وسيلة النقل،

كما يلتزم بتوفير وساااااانل االنتقال المناسااااابة داخل المملكة العربية الساااااعودية للوصاااااول إلى ( مكة المكرمة –
المشاعر – المدينة المنورة).
 -2إخطار الطرف الثاني بجدول مواعيد التنقيت بين المشاعر فور الوصول إلى األراضي المقدسة.
 -3توفير السكن للطرف الثاني ملتزما ً بالشروط والمواصفات المشار إليها بالبند األول كحد أدنى.
 -4تقديم الوجبات الغذانية وفقا ً للمواصااااااافات والمواعيد المحددة من إدارة شااااااا ون الحج والعمرة (الملحقة بهذا
العقد).
 -5أال تقل مدة اإلقامة بالمدينة المنورة عن الحد الذي يُمكن الطرف الثاني من أداء ستة فروض .ويلتزم الطرف
األول خيلها بتوفير السكن والوجبات الغذانية ووسانل النقل على النحو المبين بملحق هذا العقد.
البند الثالث
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
 -1المواعيد المحددة من قبل الطرف األول في كافة التنقيت من وإلى الدوحة ،وداخل المملكة العربية السعودية.
 -2المواعيد المحددة لتقديم الوجبات الغذانية.
 -3التعليمات الصادرة من بعثة الحج القطرية.
 -4التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
 -5ارتداء سوار معصم المعد من قبل الطرف األول ،والتزام بحمل ما يثبت الشخصية رسميا ً.
ويتحمل الطرف الثاني النفقات في حال عدم االلتزام بالبنود ( )4،3،2،1دون الحق في الرجوع على
الطرف األول بما تكبده من تكاليف مالية.
البند الرابع
يلتزم الطرف الثاني بساااااااداد مبل  ..............لاير قطري نظير تقديم الطرف األول للخدمات محل هذا العقد
كالتالي:
...............................
...............................
البند الخامس

ال يجوز للطرف األول التنازل عن هذا العقد ،أو إسناد تنفيذه إلى الغير.
البند السادس
يجوز للطرف الثاني فسخ العقد بإخطار كتابي للطرف األول شريطة أن يكون ذلك قبل موعد المغادرة
من الدوحة بـ ( )15يوما ً على األقل.
وتكون قواعد استرداد قيمة العقد كالتالي:
 -1رد القيمة كاملة إذا كان طلب فسخ قبل موعد المغادرة من الدوحة بـ ( )30يوم فلكثر.
 -2رد ( )50%من قيمة العقد إذا كان طلب الفسخ قبل موعد المغادرة من الدوحة بـ( )15يوم فلكثر.
 -3خصم قيمة العقد كاملة عند طلب الفسخ قبل المغادرة بـ ( )14أيام فلقل.
ويلتزم الطرف األول برد المبال المشااااار إليها في البندين ( )2 ،1في موعد أقصاااااه يومين من تساااالم
اإلخطار الكتابي بالفسخ.
البند السابع
ب خارج عن اإلرادة والذي ال يرجع
ال يجوز للطرف األول فسخ العقد إال في حالة القوة القاهرة أو لسب ٍ
إلى خطل الطرف األول أو خطل أحد تابعيه أو مساااااااعديه وبشاااااارط موافقة إدارة شاااااانون الحج والعمرة بوزارة
األوقاف والشنون اإلسيمية على مبرر الفسخ .ويعد مبررا ً لفسخ العقد حالة إلغاء تصريس تسيير الحملة الممنوح
للطرف األول .أو في حالة رفض السلطات السعودية منس تلشيرة الحج للطرف الثاني .وفي جميع األحوال يلتزم
الطرف األول برد قيمة العقد كاميً للطرف الثاني.
البند الثامن
يخضع رد قيمة تذكرة السفر سواء جوا ً أو برا ً في كافة الحاالت المشار إليها بالبندين (السادس والسابع) من هذا
العقد لشروط االسترجاع الخاصة بشركات الطيران أو النقل البري.
البند التاسع
فيما لم يرد بشاالنه نص خاص في هذا العقد يكون تنفيذه وفقا ً للشااروط والمواصاافات الصااادرة من إدارة شاا ون
الحج والعمرة بشااااااالن الحد األدنى للخدمات الواجب تقديمها لحجاج دولة قطر للعام الحالي .فضااااااايً عن كافة
االلتزامات التي تفرضها طبيعة هذا التعاقد وغايته ،والتي يفرضها القانون أو يجري عليها العرف.
البند العاشر

يسااالل الطرف األول عن تعويض الطرف الثاني عن كافة األضااارار التي تلحق به نتيجة اإلخيل بالعقد ،ساااواء
أكانت هذه األضاارار نتيجة أخطاء الطرف األول أو أخطاء أحد مساااعديه أو معاونيه أو الغير الذي يسااتعين بهم
في تنفيذ هذا العقد ،وتكون مسنولية الطرف األول مسنولية تضامنية مع المخطئ.
البند الحادي عشر
تختص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع قد ينشل بسبب تفسير أو تنفيذ هذا العقد.
البند الثاني عشر
حرر هذا العقد من ثيث نسخ تسلم الطرفان نسختهما للعمل بها ،وأودعت نسخة لدى إدارة ش ون الحج والعمرة
بوزارة األوقاف والش ون اإلسيمية.

الطــــرف أول

الطرف الثاني

