المملكة المغربٌة
وزارة السٌاحة و الصناعة التقلٌدٌة

قطاع السٌاحة
-----------مدٌرٌة التقنٌن و التطوٌر و الجودة

دفتر التحمالت الخاصة بمشاركة وكاالت األسفار
فً عملٌة تنظٌم الحج لموسم 1431هـ2010/م
****

منتوج الدرجة الثانٌة
****
ـ بنـــــــاء على الظهٌر الشريــف رقم  1.97.64الصـــــادر فً  4شوال  12( 1417فبراٌر
 )1997بتنفٌذ القانون رقم  31.96المتعلق بالنظام األساسً لوكاالت األسفار.
ـ بناء على المرسوم رقم  2.90.73الصادر فً  19ذي القعدة ٌ 13( 1410ونٌو
 )1990المتعلق بتنظٌم واختصاصات وزارة السٌاحة.
ـ بناء على قرار ات اللجنة الملكٌة المكلفة بتنظٌم الحج لموسم 1431هـ2010/
و1432هـ 2011/م.
ـ وفً إطار تقنٌن و ضبط العالقات بٌن وكاالت األسفار والحجاج ،و بهدف حماٌة
األطراف المعنٌة بهذه العملٌة ،فإن وزارة السٌاحة تحرص على تنظٌم محكم لعملٌة الحج
ٌتمثل فً:
ـ إعداد دفتر للتحمالت بتنسٌق مع الجامعة الوطنٌة لوكاالت األسفار المغربٌة ٌنظم
عملٌة الحج.
ـ إعداد عقد نموذجً بتنسٌق مع الجامعة ٌتم إبرامه بٌن الحاج و الوكالة و ٌحدد
التزامات الطرفٌن.
ـ توزٌع حصة الحج التً تفرزها عملٌة القرعة على وكاالت األسفار التي تتوفر فٌها
الشروط المعدة لهذه الغاٌة.
ـ مراقبة دقٌقة من طرف لجنة مشتركة بٌن وزارة السٌاحة والصناعة التقلٌدٌة (قطاع
السٌاحة) ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة تسهر على تتبع هذه العملٌة وتوفد لهذا
الغرض إلى الدٌار المقدسة.
المــادة 1
الخاصٌات العامة لمنتوج الدرجة الثانٌة:
 1ـ جودة الخدمات المقدمة فٌما ٌخص اإلٌواء والتغذٌة.
 2ـ توفٌر اإلقامة فً فنادق جٌدة بعد مراجعة القائمة المعدة من طرف وزارة
السٌاحة والجامعة الوطنٌة لوكاالت األسفار المغربٌة التً ستحدد بعد إجراء المراقبة القبلٌة.
.
 -3توفٌر النقل الجوي من المملكة المغربٌة إلى المملكة العربٌة السعودٌة مع اعتماد
رحالت مباشرة.
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 4ـ توفٌر النقل البري فً الدٌار المقدسة (مع تطبٌق نظام الرد الواحد بالمشاعر (.
ٌر شروط الراحة خالل أيــام التشرٌق.
5ـ توفٌر اإلعاشة الكاملة والعمل على توف
6ـ إعداد برنامج م حكم لفائدة الحجاج ٌسمح لهم بتأدٌة جمٌع المناسك على الوجه
األكمل ،مع إصدار كتٌب ٌتضمن المعلومات الضرورٌة حول مناسك الحج  ،سٌقوم بإنجازه
الجامعة الوطنٌة لوكاالت األسفار المغربٌة بتنسٌق مع وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمٌة.
ي على الشكل اآلتً:
7ـ توفٌر التأطٌر التقنً والدٌنً الكاف
أ ـ تأطٌر تقنً ٌقوم به صاحب الوكالة أو مدٌر الوكالة المعتمد من طرف وزارة
السٌاحة ،أو المسؤول عن قسم الحج والعمرة باإلضافة إلى مؤطر تقنً واحد لكل  45حاجا
.
ب ـ تأطٌر دٌنً ٌقوم به مرشد دٌنً خاص لكل وكالة  ،مؤهل من المجلس العلمً
المحلً.
ت ـ المؤطران التقنً و الدٌنً ٌحتسبان داخل الحصة.
ٌشترط أن ٌكتسً كل من التأطٌر التقنً والدٌنً صبغة االستمرارٌة أي أن ٌكون متوفرا
خالل كل المدة التً ٌقضٌها الحجاج بمكة والمدٌنة والمشاعر المقدسة وفً أوقات الوصول
والمغادرة سواء بالدٌار المقدسة أو بالمملكة المغربٌة.
المــادة 2
مواصفات منتوج الدرجة الثانٌة:
 اإلٌـواء بمكة المكرمة والمدٌنة المنورة:
تلتزم الوكالة بضمان إٌواء الحجاج سواء بمكة المكرمة أو المدٌنة المنورة
بفنادق مصنفة درجة أولى ب ( 3نجوم) ،مع الحرص على توافق التصنٌف الجاري به
العمل فً المملكة العربٌة السعودٌة مع المستوى الجٌد للفندق وجودة الخدمات الواجب
توفٌرهما.
ٌجب أن ٌكون اإلٌواء فً غرف ثنائٌة أو ثالثٌة أو رباعٌة مع مراعاة المساحة
الخاصة للشخص الواحد داخل الغرفة و التً ٌجب أن ال تقل عن معدل  4مترمربع ،مع
توفٌر نصف إعاشة على شكل بوفٌه ،فً كل من م كة المكرمة والمدٌنة المنورة.
ٌجب االحتفاظ للحجاج بغرفهم طٌلة أٌام التشرٌق بالنسبة لإلٌواء بمكة المكرمة.
ممٌزات الفنادق:
۩ الموقع:
صف أو شوارع تمكن من وصول الحافالت إلٌها
ٌجب أن تقع الفنادق بشوارع رئٌسٌة مر ة
بسهولة ،و داخل مسافة ال تتعدى:
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  1000متر كحد أقصى عن الحرم المكً بمكة المكرمة.  300متر كحد أقصى عن الحرم المدنً بالمدٌنة المنورة.۩ الخدمات المطلوبة:
* خدمة االستقبال24/24 :
* خدمة النظافة :تنظٌف الغرف وتغٌٌر الفوط ٌومٌا ،تغٌٌر األغطٌة كل ثالثة
أٌام.
۩ المرافق:
 مطاعم ذات طاقة استٌعابٌة كافٌة  ،مجهزة بتجهٌزات عالٌة تناسب مستوىالفندق،
 مصاعد كافٌة فً الفندق وذلك تماشيا مع طاقتها اإليىائية. قاعة مخصصة للدروس الدٌنٌة . مخارج اإلغاثة نظٌفة و خالٌة تماما من كل ما ٌمكنه أن ٌعوق نزول أوصعود الحجاج.
 الخدمات بالمشاعر المقدسة:
ستعمل الجامعة الوطنٌة لوكاالت األسفار المغربٌة بتنسٌق مع وزارة السٌاحة على إعداد
دفتر التحمالت الخاص بالخدمات بالمشاعر المقدسة وعرضه على مقدمً الخدمات من
أجل تقدٌم عروض لهذه الخدمات بشكل جٌد و أقل تكلفة  .و على مقدم الخدمات الذي ٌتم
اختٌاره التفاوض مع المؤسسة األهلٌة لمطوفً حجاج الدول العربٌة بشأن العرض المقدم
طبقا لمقتضٌات دفتر التحمالت .و على هذا األساس ال ٌحق ألي وكالة التعاقد مع أي مقدم
الخدمات غٌر الذي تعاقدت معه الجامعة الوطنٌة لوكاالت األسفار المغربٌة.
و هذه الخدمات سوف تشمل:
السكن بمنى :توفٌر خٌمة لكل  10حجاج ،مجهزة بزرابً وأفرشة جدٌدة و أغطٌة
جدٌدة و مرٌحة لم ٌتم استعمالها من قبل.
اإلعاشة بمنى :توفٌر اإلعاشة الكاملة على شكل بوفٌه ٌشمل عدة وجبات متنوعة.
رشة جٌدة على أساس
عرفات :إٌواء الحجاج بخٌام جٌدة و نظٌفة مجهزة بزرابً و أف
 8حجاج فً الخٌمة الواحدة ،مع توفٌر وجبة غذاء جٌدة على شكل بوفٌه مع المشروبات
الساخنة و الباردة طوال الٌوم .ثم توفٌر وجبة خفٌفة توزع على الحجاج قبل توجههم إلى
مزدلفة.
النقل بالمشاعر :توفٌر حافالت ممتازة و مكٌفة وخاضعة لمعاٌٌر السالمة الضرورٌة،
تسع ل  48مقعد على األقل لنقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة (منى و
عرفات و مزدلفة) مع تطبٌق الرد الواحد.
 مدة اإلقامة بالدٌار المقدسة:
ٌجب أن تتراوح مدة إقامة الحجاج بالدٌار المقدسة ،فً إطار منتوج
 18و ٌ 24وم تتضمن  4لٌالً بالمدٌنة المنورة.
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الدرجة الثانٌة مابٌن

 خدمات إضافٌة  :حقٌبة للسفر ،حافظ األحذٌة ،شال للرأس ،المزارات بالمدٌنة
المنورة.

 ثمن بٌع منتوج الدرجة الثانٌة:
تلتزم الوكالة بتسوٌق منتوج الدرجة الثانٌة -الذي سٌتم تحدٌده فٌما بعد -بسعر ٌراعى فٌه
تطابق عالقة الثمن بالجودة ،دون احتساب مصروف الجٌب الخاص للحاج أي المبلغ الذي
ٌتم تحوٌله إلى العملة السعودٌة.
المـــادة 3
الوثائق التً ٌجب اإلدالء بها إلدارة السٌاحة لمنح رخصة الحصة واللوحة اإلشهارٌة
للوكاالت الحاصلة على الحصة:
ٌجب على الوكالة تقدٌم شهادة من الجامعة الوطنٌة لوكاالت األ سفار المغربٌة تؤكد
التزام الوكالة باالنخراط فً النظام الخاص بضمان حسن سٌر عملٌة الحج ( طبقا لالتفاقٌة
المبرمة بٌن قطاع السٌاحة و الجامعة الوطنٌة ) ،وذلك بعد إعالن قطاع السٌاحة عن الئحة
الوكاالت المستفٌدة من حصة الحج.
المـــادة 4
اإلجـراءات والتدابٌر:
ٌج ب على الوكاالت الحاصلة على حصة الحج أن تحرص على احترام اإلجراءات
والتدابٌر الجاري بها العمل بالم م لكة المغربٌة وبالدٌار ا لسعودٌة  ،وفً هذا الصدد تلتزم
خصوصا بما ٌلً :
أ ـ الوفاء بجمٌع االلتزامات المحددة فً المحضر الموقع علٌه من طرف وزٌر الحج
بالمملكة العربٌة السعودٌة ووزٌر األوقاف والشؤون اإلسالمٌة بالمملكة المغربٌة وكذا بقٌة
المحاضر الموقعة مع الجهات السعودٌة المسؤولة عن شؤون الحج فً كل من مكة المكرمة
والمدٌنة المنورة و كذا الترتٌبات الخاصة بقدوم الحجاج من بٌنها:
* عدم إبرام أي تعاقدات أو اتفاقٌات إل سكان الحجاج إال بعد اعتماد وزارة الحج
لقوائم المنظمٌن لعام 1431هـ و صدور "كرت" المنظم من قبل مؤسسة الطوافة المعنٌة.
* عدم إبرام أي تعاقدات للخدمة مع أي جهة أو مؤسسة طوافة خالفا للمؤسسة
الفة ذلك
التً تتبعها جنسٌة الدولة التً حصل منها على تصرٌح العمل ،و فً حال مخ
تتحمل الوكالة ما ٌترتب على ذلك من إجراءات نظامٌة تحددها وزارة الحج.
* ال ٌجوز التعامل مع غٌر السعودٌٌن فٌما ٌتعلق بإسكان الحجاج ،و ٌجب أن
ٌكون التعاقد مع المالك أو المستثمرٌن أو المؤجرٌن من السعودٌٌن مباشرة و عدم التعامل
مع الوسطاء أو السماسرة أو المتعهدٌن فً هذا الشأن.
* عدم توكٌل أو تفوٌض المواطنٌن السعودٌٌن أو المقٌم ٌن فً المملكة فً إبرام أو
إنهاء جمٌع التعاقدات.
* عدم تنظٌم قدوم الحجاج من دول أخرى.
* ضرورة تثبٌت ملصقات "الباركود" الممنوحة من قبل وزارة الحج السعودٌة فً
جوازات سفر الحجاج التابعة لكل وكالة.
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و

* ضرورة أن ٌكون شٌك الخدمات لكل حاج باسم مكتب الوكالء الموحد
مسحوبا على أحد البنوك السعودٌة ،و فً حال تعذر ذلك ٌتم سداد أجور الخدمات
النقل نقدا باللاير السعودي أو بشٌكات سعودٌة سٌاحٌة.
* تحدٌد فترة بداٌة شهر رجب وحتى منتصف شهر شوال كموعد محدد لمراجعة
الطوافة إلنهاء إجراءات التسجٌل
ممثلً الوكاالت السٌاحٌة لوزارة الحج ومؤسسات
والحصول على بطاقة منظم.
* تحدٌد فترة بداٌة شهر رجب وحتى الخامس و العشرٌن من شهر شوال كموعد
محدد لتصدٌق و توثٌق عقود إسكان الحج بمكة المكرمة و المدٌنة المنورة.
* تحدٌد فترة بداٌة شهر رجب وحتى نهاٌة شهر شوال كموعد محدد العتماد ملفات
المنظمٌن وإصدار ملصقات الباركود وأمر التأشٌرات.
* تحدٌد ٌوم الخامس و العشرٌن من شهر ذي القعدة من كل عام موعدا نهائٌا
للحصول على تأشٌرات الحج.
ب ـ احترام بنود العقد النموذجً المبرم بٌن الوكالة والحاج.
ت -إرسال الئحة الحجاج عبر البرٌد اإللكترونً قبل فاتح غشت .2010
ج -إرسال الئحة المندوبٌن الذٌن سٌتكلفون بإجراءات توثٌق العقود قبل فاتح ٌولٌوز
.2010
ح ـ تسلٌم العقد النموذجً المهٌأ من قبل قطاع السٌاحة إلى كل حاج  ،مع تبٌان نوع
المنتوج ـ هوٌة الحاج وعنوانـه ـ نوعٌة الغرف ـ نظام اإل عاشة ـ األثمنة ـ تارٌخ الوصول
والمغادرة إلى الفندق  ،وتوقٌع هذا العقد من طرف المسؤول عن الوكالة ،مع تبٌان اسمه
وختم الوكالة  ،كما أن الحاج ملزم بتوقٌعه و التصدٌق علٌه لدى السلطات اإلدارٌة.
مملوءا بالكامل إلى إدارة
كما ٌجب على وكٌل األسفار أن ٌسلم نسخة من هذا العقد
السٌاحة ،و إذا ثبت عدم ملء العقد بالكامل سٌعتبر الملف ناقصا ،و سٌؤثر ذلك سلبا على
النقطة الخاصة بتقٌٌم المنتوج ،

خ ـ تسلٌم الالئحة العامة للحجاج إلدارة السٌاحة.
د ـ تسلٌم جذاذة المعلومات إلدارة السٌاحة التً ٌجب ملؤها و توقٌعها من طرف المسؤول
عن الوكالة ،كما ٌجب إرسالها عبر البرٌد اإللكترونً عشرة أٌام قبل إٌداع الوثائق
المطلوبة.
ذ -تسلٌم نسخة من العقد النموذجً الخاص بالخدمات بالمشاعر الذي سٌبرم مع مقدم
الخدمات.
ر -تسلٌم إرسالٌات من الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً لستة أشهر إلى إدارة السٌاحة
(من مارس إلى غشت .) 2010
ز -تسلٌم نسخة من إرسالٌة شركة الطٌران الخاصة بتأكٌد حجوزات تذاكر الحجاج .
ف ـ تسلٌم الئحة مفصلة للمؤطرٌن التقنٌٌن المعٌنٌن لمرافقة الحجاج إلى إدارة السٌاحة على
أن ٌتم اختٌارهم من ضمن المستخدمٌن الدائمٌن للوكالة .
ق_ تسلٌم شهادة تزكٌة حدٌثة ( )2010من المجلس العلمً المحلً تثبت أن المؤطر الدٌنً
مؤهل لتأطٌر الحجاج وإرشادهم على أداء مناسكهم على الوجه المطلوب،
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ٌة واسم الوكالة وعنوانها
ص ـ إعداد بطاقة لكل حاج بها صورته تحمل علم الم ملكة الم غرب
وتتضمن لجمٌع المعلومات الضرورٌة ( اسم الحاج ،مكان اإلقامة بمكة وا لمدٌنة وأرقام
الهاتف الخاصة بالمؤطرٌن وبمؤسسات اإلٌواء ) على أن تصادق إدارة السٌاحة على هذه
البطاقة.
ض ـ إعداد بطاقة خاصة لكل مؤطر تقنً ودٌنً مثبتة علٌها صورته ( مغاٌرة عن
ٌة تتضمن جمٌع المعلومات
بطاقة الحاج من حٌث الشكل واللون ) تحمل علم الم ملكة الم غرب
الضرورٌة التً تعرف به وبالوكالة التً ٌعمل معها ،مصادق علٌها من قبل إدارة السٌاحة .
ط ـ تسلٌم نسخ عقود اإلسكان المبرمة مع أصحاب الفنادق بالمملكة العربٌة السعودٌة إلى
اإلعاشة ،الفترة
إدارة السٌاحة تبٌن بوضوح عدد الحجاج ،عدد ونوعٌة الغرف ،نظام
الزمنٌة لإلقامة ( تارٌخ الوصول وتارٌخ المغادرة ) ،وفً حالة فسخ العقود وإبرام أخرى ،
ٌجب إعالم إدارة السٌاحة وتسلٌمها نسخا من العقود الجدٌدة فً حٌنه وأن ٌكون ذلك قبل
سفر الحجاج إلى الدٌار المقدسة.
ظ ـ تسلٌم نسخة من الضمان أو اإلٌصال الخاص بمصارٌف نقل الحجاج التابعٌن للوكالة
لفائدة النقابة العامة للسٌارات بالمملكة العربٌة السعودٌة ،أو إثبات احترام هذا الشرط عن
طرٌق الج امعة الوطنٌة لوكاالت ا ألسفار فً حالة قٌام هذه األخٌرة بتقدٌم ضمان موحد
لجمٌع الوكاالت المستفٌدة من حصة الحج لهذه السنة.
ع ـ تسلٌم الوثائق التً تثبت المشاركة الفعلٌة فً عملٌة الحج للجنة المشتركة السالفة الذكر
منها:ـ لوائح التسكٌن مصادق علٌها من قبل أصحاب الفنادق ووكٌل األسفار ،المخالصات
النهائٌة ،وكل وثٌقة تطلبها اللجنة  ،و بعد عملٌة الحج  ،الوثائق التً تثبت التواجد الفعلً
للطاقم المؤطر بالدٌار المقدسة إذا اقتضى األمر.
غ ـ القٌام باإل جراءات و االتصاالت الالزمة للحصول على تأشٌرة الدخول إلى المملكة
العربٌة السعودٌة لفائدة الحجاج.
س_ االلتزام بنقل الحجاج من مطار الجهة التً ٌنتمون إلٌها .
ش ـ االلتزام باحترام مواعٌد ذهاب وإٌاب الحجاج ( مع التحفظ فٌما ٌتعلق بالتغٌٌرات التً
قد تحدثها شركات النقل الجوي ).
ل ـ االلتزام بضرورة إشهار اللوحة الرسمٌة التً تسلم للوكاالت المرخص لها بتنظٌم عملٌة
الحج برسم سنة 1431هـ2010/م ،على واجهة مقر الوكالة وفروعها وذلك طٌلة مدة موسم
الحج.
م ـ التزام وكٌل األسفار مباشرة بعد وصوله إلى الدٌار المقد سة بموافاة البعثة المركزٌة
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة أو إحدى فروعها فً كل من مطار جدة
والمدٌنة المنورة بجمٌع المعلومات الخاصة بالحجاج وعناوٌن إقامتهم وأرقام الهاتف
وغٌرها مدو نة فً أقراص .
ن ـ التزام وكٌل األسفار بإٌداع الوثائق المذكورة أع اله بإدارة السٌاحة قبل فاتح أكتوبر
.2010
ه ـ التزام الوكالة بتسوٌة وضعٌتها تجاه مكتب مباشرة بعد انتهاء موسم الحج .
المـــادة 5
العقد النموذجً:
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ٌجب على الوكالة احترام العقد النموذجً المعد من طرف وزارة السٌاحة و الذي
ٌحدد التزامات الطرفٌن الحاج و الوكالة.
المـــادة 6
تحوٌل العملة:
ٌجب على الوكالة أن تحول مبلغ  9000درهم كحد أقصى إلى العملة السعودٌة وتسلٌمه
للحاج كامال دون أي اقتطاع وذلك قبل مغادرة التراب الوطنً ،واحترام القوانٌن واألنظمة
و خاصة الدورٌة رقم  1726بتارٌخ 27
المعمول بها فً مجال الصرف بصفة عامة
أكتوبر .2009
المـــادة 7
تسوٌق الحصة:
ـــ ار المرخص لها بتنظٌم عملً ـــــ ة الحج لسنة
ٌتعًـــ ن على وكا لة األسف
1431هـ2010/م ،أن تلتزم بهذه العملٌة فعال وأن تقوم بتسوٌق الحصة الممنوحة لها بأكملها
 ،وكل تقصٌر فً هذا الباب سٌؤخذ بعٌن االعتبار خالل توزٌع حص ة الحج برسم الموسم
المقبل ( وللتذكٌر فإن تأشٌرة الدخول إلى الدٌار المقدسة تستوجب تحقٌق حصة ال تقل عن
 45شخصا).
ٌمنع على أٌة وكالة أسندت إليها حصة معٌنة من الحجاج تفوٌت هذه الحصة إلى
وكالة أخرى ولو عن طرٌق التوكٌل فً أداء الخدمات المطلوبة منها.

المــادة 8
المسؤولٌـة:
تتحمل الوكاالت المستفٌدة من الحصة ،المسؤولٌة الكاملة تجاه الحجاج المرخص
لها بتأطٌرهم ،وٌعتبر المسؤول عن الوكالة ،أو مدٌر الوكالة المعتمد من طرف وزارة
السٌاحة ،أو المسؤول عن قسم الحج و العمرة  ،مسؤوال عن الحجاج خالل مدة إقامتهم
بالدٌار المقدسة.
المـــادة 9
العقوبــات:
أو بنود العقد النموذجً
ٌمكن أن ٌتـرتـب عن عـدم احترام بنود دفتر التحمالت
المعد من طرف وزارة السٌاحة و الذي ٌحدد العالقة بٌن الحاج و الوكالة  ،تطبٌق العـقـوبات
1.97.64الصادر فً  4شوال 12( 1417
المنصوص علٌها فً الظهـٌر الشـرٌف رقم
فبراٌر  )1997بتنفٌذ القانون رقم  31-96المتعلق بالنظام األساسً لوكاالت األسفار حسب
خطورتها وذلك باإلضافة إلى كل ما ٌترتب عن مقتضٌات القانون العام  .كما ٌمكن أن
ٌترتب عن ذلك أٌضا منع الوكالة من تنظٌم عملٌة الحج لمدة معٌنة.
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أنا الموقع أسفله السٌد...............المسؤول عن وكالة..............................
للمشاركة فً
أصرح بأننً أطلعت على محتوى هذا الدفتر المتعلق بالتحمالت الخاصة
األسفار برسم سنة
إلى الدٌار المقدسة من طرف وكاالت
عملٌة تنظٌم الحج
1431هـ/2010م ،وألتزم باحترام وتطبٌق كل المواد الواردة فٌه.
حـرر ب.......................................:
ٌــوم......................................... :
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