
 اقد إتفــــــــــــقـع

 هـ  5341موسم لتنفٌذ حج 
- :تم اإلتفاق بٌن كالً منم  4153......./......./الموافق ........................... إنه فى ٌوم

 

ٌم برنامج حج لموسم بتنظ السٌاحة والمصرح لها من وزارة/...................ترخٌص وزارة سٌاحة رقم ................................./ شركة .5

           ................................................/بصفتة  ................................................... /لها السٌدوٌمث هـ 5341

 (طرف أول) 

                                                                ................/تلٌفون رقم...........................المقٌم...... ............................./ بطاقة رقم قومى / ...............................الحاج  .4

 (طرف ثانى)       

داء فرٌضة انى فى أالسٌاحة وٌرغب الطرف الث هـ من وزارة 5341لما كان الطرف االول ٌمثل شركة سٌاحة ومصرح لها بتنظٌم رحالت حج لعام 

- :للشروط اآلتٌه لضوابط وزارة السٌاحة ووفقاً  هذا العام من خالل الطرف األول وذلك وفقاً الحج 

 .ء من هذا العقدسابق جزء ال ٌتجزٌعتبر التمهٌد ال :أوالً 

ونٌة على راغبً الحج من خالل اشتراكهم هـ والتى تتضمن إجراء القرعة االلكتر 5341عام الشروط المنظمة لحج  اطلع الطرف الثانى على :ثانٌاً 

 .عة من خالل وزارة السٌاحةة وتجرى القرٌشركات السٌاحاللدى 

وطبقاً لضوابط وزارة السٌاحة ونموذج المعاٌنة النهائى واألسعار المعلنة من  الموضح بعد أتفق الطرفان علً برنامج الرحلة طبقاً للمستوى :ثالثاً 

 :ارة السٌاحةالشركة والمعتمدة من قبل وز

  ...............السعر   مستوى اربع نجوم      ...............السعر     مستوى خمس نجوم -

 ...............السعر   مستوى بري        ...............السعر     مستوى إقتصادى -

 .ضوابط وزارة السٌاحةوذلك طبقاً للبرنامج المتفق علٌه ووفقاً ل أتفق الطرفان على أماكن اإلقامة :رابعاً 

 :التالٌة لٌةللطرف األول طبقاً لألجنٌه مصرى ............................ على الطرف الثانى سداد قٌمة الرحلة والبالغ قدره  :خامساً 

 عند توقٌع العقد وقبل إجراء القرعهٌسدد  (جدٌة حجز.............. )...................وقدره  مبلغ. 

 باقى مبلغ الرحلة ٌسدد على النحو التالى: 

5. ........................................... 

4. ........................................... 

4. ........................................... 

  باالتى( الشركة)على أن ٌلتزم الطرف األول:- 

 .ن كل مبلغ ٌسددتسلٌم الحاج صورة كربونٌة من إٌصال الدفع ع .5

 .تسلٌم الحاج صورة من العقد بعد توقٌعه على االصل باستالم الصورة .4

 (.كارت التعارف وخالفه -االساور -تذكرة السفر مؤكدة ذهاب وعودة -التأشٌرة)تسلٌم الحاج كافة مستلزمات الحج والمتمثلة فى  .4

  .غ جدٌة الحجز بالكامل خالل مدة أقصاها أسبوع من تارٌخ إعالن نتٌجة القرعةعدم الفوز فى القرعة ٌلتزم الطرف االول برد مبل فى حالة :سادساً 

 :ٌتحمل كافة االعباء المالٌة وااللتزامات الناتجة عن ذلك على النحو التالىعن السفر باالعتذار ( الحاج)فى حالة رغبة الطرف الثانى   :سابعاً 

 االعتذار قبل غلق باب تسجٌل االسماء ٌتم دون أى خصم. 

  االعتذار بعد اجراء القرعة وفوز الحاج للشركة الحق فى عدم رد مبلغ جدٌة الحجز).....................( 

  وفقاً التفاق )جنٌه مصرى....................... االعتذار بعد اجراء القرعة وفوز الحاج وقبل اصدار نموذج المعاٌنة ٌخصم مبلغ وقدره

 (.الطرفٌن

  وفقاً )جنٌه مصرى................. القرعة وفوز الحاج وبعد اصدار نموذج المعاٌنة ٌلتزم الحاج بسداد مبلغ وقدره االعتذار بعد اجراء

 (.التفاق الطرفٌن

ٌقر الطرف الثانى بأنه لم ٌسبق له الحج خالل الخمس سنوات الماضٌة وفى حالة االستبعاد من الحج لوجود سابقة حج خالل السنوات  :ثامناً 

 .الماضٌة ، ٌعتبر ذلك اعتذاراً عن الحج وٌكون مسئوالً عن النواحً المالٌة طبقاً لما جاء بالعقدالخمس 

غرفة شركات ، نسخة لوزارة السٌاحة ، نسخة ل( الحاج)لطرف الثانى لنسخة (  الشركة)لطرف األول لنسخ، نسخة  أربعحرر هذا العقد من  :تاسعاً 

 .ووكاالت السفر والسٌاحة
 

  ولالطرف األ

 /شركة        

 /وٌمثلها       

 الطرف الثانى

 /األسم

 /التوقيع


