(فرم ه)
«قرارداد سفر زیارتی حج تمتع»
با استعانت از خداوند متعال و اینکه اصل مدارک متقاضی تشرف به حج تمتع شامل :اصل قبض ودیعهگذاری اولیهه زيینهه
سفر حج ،اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی ،گذرنامه معتبر (دارای زفت ماه اعتبار از تاریخ پرواز و دارای
حداقل پنج صفحه سفید مقابل زم) ،دو قطعه عکس  6*4زمانند عکس گذرنامه قبال به کاروان تحویل گردیده ،این قرارداد
بین آقای  .......................مدیرکاروان حج تمتع شماره  ...................................به نمایندگی از سازمان حج و زیارت کهه در ایهن
قرار داد «کاروان» نامیده میشود ،از یك سو و آقای /خانم ....................................................................................................................
بههههه شههههماره ملههههی  .....................................................................و شههههماره گذرنامههههه .....................................................بههههه
نشههههههههههههههههههههههههههههههههههانی.........................................................................................................................................................
تلفن ............................................................:که در این قرارداد «زائر» نامیده میشود ،از سهوی دیرهر و بها شهرای ذیهل منعقهد
میگردد:
ماده( )1موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از ثبتنام ،اطالعرسانی ،آموزش ،و اعيام به عربستان سعودی جههت اناهام یری هه حهج تمتهع
درسال  1398از ایستراه پروازی .....................................با گهروه قیمتهی مدینهه منهوره  ..............مکهه مکرمهه  ............و ارایهه
خدمات مربوطه و نهایتاً بازگرداندن زائر به جمهوری اسالمی ایران.
ماده( )2هزینه سفر:
1ه2ه علی الحساب زيینه سفر حج تمتع در این قرارداد  .....................................................................ریال میباشد؛ که با توجه به
این که اکثر زيینهزای سفر حج ارزی میباشد ،در صورت ایيایش نرخ ارز قبل از پرواز نسبت به اعهالم زيینهه قطعهی
سفر و دریایت مابهالتفاوت آن از زایر اقدام خوازد شد.
2ه2ه درمبالغ دریایتی زيینه سفر از زائر بابت ارز زمراه مبلغی محاسبه نشهده اسهت و زيینههزایی ماننهد :اناهام قربهانی،
جامهدان ،لباس و سایر اقالم متحدالشکل ،زيینهزای تلفن در ایران و عربستان ،حمل اضایه بار زائهر ،انتقهال زائهر بهه
یرودگاه داخل کشور و زيینه ایاب و ذزاب خارج از برنامه و زمچنین سایر زيینهزای شخصی اعم از ارزی یا ریالی ،بر
عهده زائر میباشد.
ماده( )3مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از زمان انعقاد آن تا پایان سفر حج تمتع زائر میباشد.
تبصره :مدت زمان پوشش بیمهای زائر براساس قراردادی است که سازمان با شرکت بیمه منعقد مینماید.
ماده( )4تعهدات زائر:
1ه4ه ارائه سایر مدارک و اطالعات یردی و عمومی مورد نیاز سفر حج در موعد مقرر به کاروان برابر با اطالعیهزای سازمان
و تکمیل و عندالليوم ام اء یرمزای مربوطه حسب مورد.
2ه4ه پرداخت به موقع مابهالتفاوت زيینهزای سفر در مهلت مقرر و مراجعه به پيشك معتمد مرکي پيشکی حج و زیارت در
موعد تعیین شده جهت اناام معاینات ،واکسیناسیون و آزمایشهای الزم (به تشخیص پيشك) و ارائه اطالعات دقیق از
وضعیت سالمتی خود و اخذ گوازی احراز استطاعت جسمی و روانی دائر بر اجازه سفر به حج تمتع .ضمناً زيینههزای
پيشکی و آزمایشهای تکمیلی و تخصصی برعهده زائر خوازد بود .تأکید مینماید عدم ارائه تأییدیه پيشهکی و یها عهدم
واریي مابه التفاوت به منيله انصراف تلقی و شخص دیرری جایريین خوازد شد.

تبصره :چنانچه زائر تا قبل از شروع سفر دچار بیمهاری جسهمی و روانهی خاصهی گهردد الزم اسهت پيشهك معتمهد و
زمچنین کاروان را در جریان بیماری خود قرار دزد .بدیهی است اناام سفر حج منوط به ادامه سالمت جسمی و
روانی زائر میباشد.
3ه4ه ح ور شخص زائر در تمامی جلسات و کالسزهای آموزشهی (قبهل و در طهی سهفر) کهه جههت توجیهه ،آمهوزش و
آمادهسازی وی برای سفر حج و اناام اعمال و مناسك توس کاروان برگيار میشود و مطالعه دقیق مطالب نشریات و
بروشورزای ارائه شده و رعایت موضوعاتی که جنبه تعهدی دارد.
4ه4ه زمازنری با مدیر کاروان جهت تعیین زماتاقیزای محل اقامت در طی سفر از بین زائرین کاروان به تناسب اتاقههای
موجود.
 -4-5زمراه داشتن داروزای ضروری مورد نیاز در صورت ابتال به بیماری خاص و ممهور نمهودن نسهخه مربوطهه بهه مههر
پيشك معالج به زبان انرلیسی و با زمازنری پيشك معریی شده کاروان برای حداقل چهل روز.
 -4-6ح ور به موقع در یرودگاه و یا محل اعالم شده توس کاروان جهت عيیمت به یرودگاه.
 -4-7رعایت حااب اسالمی (پوشش چادر برای بانوان اليامی است) و احترام و پایبندی به شهوون اخالقهی و اجتمهاعی در
طول سفر.
 -4-8رعایت مقررات و قوانین مربوط به سفر حج تمتع که از سوی جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی وضع شهده
است.
 -4-9به زمراه داشتن کارت شناسایی یا مچ بند رازنما در طول سفر که توس کاروان به زائر تحویل میشود.
 -4-10درصورت تصمیم به انصراف از تشرف به سفر حج تمتع پس از پرداخت مابه التفاوت ،زائر متعهد بهه اعهالم مراتهب
انصراف به کاروان ،تکمیل یرم انصراف در موعد مقرر و بازگرداندن ارز زمراه بهه بانهك عامهل ،پرداخهت خسهارتزای
احتمالی که ویق دستورالعملهای مربوطه از محل وجوه پرداخت شده توس زائر برداشت خوازد شهد و نهایتها پایهدار
نمودن سند سپردهگذاری خود در بانك برای تشرف در سنوات بعدی با زمازنری کاروان خوازد بود.
 -4-11پرداخت زيینه عوارض خروج از کشور قبل از اعيام به عهده زائر میباشد.
 -4-12باتوجه به مقررات و محدودیتهای کشور عربستان در صدور روادید ،امکان اعيام بانوان زیر  45سال بدون محرم بهه
حج تمتع وجود ندارد و این ایراد میبایست زنرام ثبتنام سرپرست یا خویشاوند محرم خود را از بهین زائهرین زمهان
کاروان به مدیرکاروان معریی تا در سامانه درج شود .بدیهی است درصورت عدم وجود سرپرست یا خویشهاوند محهرم،
سازمان با اطالع و زمازنری زائر حتی المقدور تمهیدات الزم را در خصوص امکان تشرف زائر به عمل خوازد آورد.
-4-13پذیرش ضواب و دستورالعملهای مربوط به بار و اضایه بار و تعهد درخصوص پایبندی بدان .ضمناً بهار زائهرین تهابع
مقررات شرکتهای زواپیمایی طرف قرارداد بوده و در این زمینه سازمان زیچرونه دخل و تصریی نداشته و صریاً ابعهاد
چمدان به زائرین اعالم خوازد شد که رعایت آن به عهده زائر خوازد بود.
 -4-14رعایت قوانین کشور عربستان و التيام به عدم ارتکاب اعمال مارمانه در طول سفر و عدم اناام زر عملی که مخالف
شأن و منيلت زائرین ایرانی بوده و یا طبق قانون عربستان جرم محسوب میشود.
تبصره :بدیهی است در صورت ارتکاب اعمال مارمانه توس زائر ،سازمان در بازگرداندن وی به کشور مااز میباشهد ضهمناً
چنانچه زائری توس کشور عربستان سعودی بازدداشت شود زيینه بلی برگشت و نیي جرایم احتمالی با زائهر خوازهد
بود و زائر مذکور در این خصوص اعتراضی نخوازد داشت.
 -4-15زائر متعهد میشود از ابتدا تا پایان سفر به زمراه کاروان بوده و به زیچ وجه به صورت انفرادی به مکه ،مدینه و جده
تردد ننماید و کلیه ترددزای وی به زمراه کاروان باشد ،ضمن اینکه ورود زائر به عربستان و نیي خروج از آناا نیهي بهه
زیچ عنوان خارج از برنامه کاروان امکانپذیر نخوازد بود.

 -4-16ویق قوانین اخیر عریستان سعودی کلیه زائرینی که قبالً سابقه تشرف به حج تمتع و عمره مفرده را دارند ،مشمول
پرداخت  2000ریال سعودی عوارض ورود خوازند بود بدیهی است چنانچه زائری مشمول این بند گردد پرداخت وجه
مذکور برعهده وی میباشد که به صورت جداگانه قبل از پرواز از وی اخذ خوازد شد.
 -4-17باتوجه قوانین گمرکی کشور میيبان سقف وجوه نقد زمراه زائر مبلغ پنج زيار دالر یا معادل ریالی سعودی آن بوده
و زائر متعهد به رعایت آن است.
ماده( )5تعهدات کاروان:
1ه5ه اعالم تقریبی تاریخ ،ساعت و شرای پرواز به زائر حداقل سه روز قبل از پرواز.
2ه5ه کنترل و ثبت دقیق اطالعات زائر در سامانه ثبتنام زائرین.
3ه5ه دریایت و کنترل مدارک مورد نیاز و ارائه رسید تحویل گذرنامه به زائرین.
4ه5ه اخذ روادید و بلی زواپیما برای زائر و کنترل و بررسی و احراز صحّت مفاد آنها.
5ه5ه انتخاب روحانیون ،معاون و نیي عوامل اجرایی کاروان با توجه به دستورالعملزای ابالغی از سوی سازمان حج و زیارت.
6ه5ه تنظیم و اجرای برنامه جلسات آموزشی و توجیهی کاروان در ایران و عربستان برابر دستورالعملزای ابالغهی سهازمان
حج و زیارت.
7ه5ه تهیه و توزیع کارت شناسایی و سایر مدارک زائرین برای سفر حج تمتع.
8ه5ه توزیع کتابچهزا ،بروشورزا ،نشریات و زر گونه مطالب و مکتوبات ویژه زائر در زمان تعیین شده.
9ه5ه تکمیل پالن اسکان زائرین و اعالم شماره اتاق و تلفن زتل به زائر در موعد مقرر و قبل از عيیمت کاروان به عربستان.
ماده( )6تسهيالت و خدمات سفر حج تمتع:
1ه6ه پوشش بیمهای زائر و بار زمراه وی درطول مدت قرارداد و به تناسب حق بیمه پرداختی به شرکت بیمه که زائر قبهل
از سفر از مفاد آن مطلع خوازد شد.
تبصره  :1چنانچه زائر پوشش بیمهای یوقالذکر را کایی نداند میتواند راساً با پرداخت حق بیمه تکمیلهی مربوطهه ،از
سقف تعهدات بیشتری در زر زمینه برخوردار گردد..
تبصره  :2وجوه نقد ،اوراق بهادار ،مدارک شناسایی ،طال و جوازرات و سایر سنرهای قیمتی و زینتهی ،گوشهی تلفهن
زمراه ،سمعك ،عینك آیتابی و طبی ،ویلچر ،تاهیيات پيشکی ،دندان مصهنوعی ،خودکهار و خودنهویس ،دارو و مهواد
غذایی ،ساعت ،انرشتر ،عطر و ادوکلن ،اکو و آمپلی یایر و بلندگو ،له تهاو و تبلهت و تاهیهيات جهانبی آنهها ،یلهش
مموری و زارد اکسترنال ،ام پی تری پلیر و موارد مشابه آن ،کالسکه و زرآنچه عنوان بار بدان اطالق نرهردد مشهمول
پوشش بیمهای نمیباشد.
 -6-2تامین حمل و نقل زوایی زائر از ایران به عربستان و بالعکس و حمل و نقل زمینی و بین شهری زائهر در مسهیرزای
جده ،مدینه ،مکه و پذیرایی در مسیرزا و زمچنین حمل و نقل درون شهری زائر در مسیرزای مکه به مشاعر مقدسه
عریات ،مشعرالحرام و منا و بالعکس .الزم به ذکر است که از روز پنام تا سیيدزم ذیالحاه سرویسهای حمل و نقهل
درون شهری در مکه مکرمه تعطیل میباشد
3ه 6ه تامین محل اسکان زائر در مدینه منوره و مکه مکرمه بر اساس گروه قیمتی انتخاب شده توسه زائهر ،الزم بهه ذکهر
است زتلها باتوجه به کیفیت و موقعیت جغراییایی ،گروه قیمتی متفاوتی خوازند داشت کهه برحسهب زمهازنری بهه
عمل آمده سرانه ی ای اشغال اتاق در مکه مکرمه و مدینه منوره حدوداً برای زر نفر  4متر مربع تعیین شده اسهت و
زائر براساس شرای مربوطه در اتاقهای دارای سه تا شش تخت اسکان خوازد یایت؛ ضمناً سهرانه زهر زائهر در مشهاعر
مقدسه نیي(عریات و منا) ،پس از تعیین و جانمایی دقیق مشخص خوازد شد (حدود یك متر مربع).

تبصره  :1مسکن زائر در شهرزای مکه و مدینه صریاً بر اساس گروه قیمتی کاروان تعیین میگردد و درجه بندی زتل
زا ،با توجه به مقررات مبادی مربوطه در کشور عربستان بوده که قبل از عيیمت به اطالع زائرین سرزمین وحهی
رسانده خوازد شد.
تبصره  :2در سفر حج تمتع اتاقهای آقایان و بانوان در مکه مکرمه جدا از یکدیرر میباشد لکن براساس گهروه قیمتهی
کاروان ،ممکن است در مدینه منوره از زم جدا نباشد.
4ه6ه تامین وعدهزای غذایی صبحانه ،نازار و شام زائر که در آشپيخانهزای متمرکي طبخ میگردد ،تامین میوه و آب شرب
بهداشتی و قند و چای زائر در عربستان طبق نظر مرکي پيشکی حج و زیارت و تصویب کمیسهیون تغذیهه و تهدارکات
سازمان حج و زیارت.
5ه6ه ارائه امکانات اولیه پيشکی به زائر با بهرهگیری از خدمات مرکهي پيشهکی حهج و زیهارت در عربسهتان و حتیاالمکهان
بهرهگیری از خدمات پيشکی سعودی
ماده( )7موارد غير مترقبه:
علیرغم این که برنامهریيی جامعی به منظور اجرای دقیق تمامی مراحل اجرایی حج تمتع اناام شده است و بهه خواسهت
خداوند متعال و با تالش و زمت تمامی دستاندرکاران حج تمتع طبق برنامه اناام خوازد شد ،بها ایهن حهال ممکهن
است عواملی خارج از اراده و حوزه اختیارات و کنترل سازمان حج و زیارت و شرکتزای ماری حهج تمتّهع از جملهه
بحرانزای منطقهای و پیامدزای ناشی از آن ،بر برخی از برنامهزا تاثیر زر چند ناچیي داشته باشد و بهه زهر حهال در
روند اجرای عملیات حج تاثیرگذار باشد ،لذا در ادامه به برخی از احتماالت و رازکارزای اجرایی آن اشاره میشود و به
زر صورت در صورت بروز این گونه موارد ، ،سازمان حج و زیارت رأساً میتواند باتوجه به شرای پیش آمده نسبت بهه
تغییر برنامهزای اعيام و موارد دیرر اقدام نموده و زائر از این بابت اعتراضی نخوازد داشت.
1ه7ه احتمال عدم امکان پرواز از ایستراه پروازی مورد نظر و انتقال ناگيیر زائر به ایستراهزای مااور پروازی.
2ه7ه احتمال طوالنیتر شدن زمان پرواز به دلیل ایااد امنیت پروازی.
3ه7ه احتمال ایااد وقفه ،تغییر و یا تاخیر در عملیات اعيام یا اناام پرواززا.
4ه7ه احتمال تغییر زتل محل اقامت و نوع و گروه قیمتی کاروان و نیي احتمال تغییر در مدت اقامت زائر در مکه یا مدینه
5ه7ه احتمال ایااد اختالل در روند صدور ویيا و در نتیاه به زم خوردن جداول زمانبندی پرواززا و اعيام زائر.
6ه7ه احتمال عدم امکان اناام پرواز به مقصد ذکر شده در ابتدای سفر و تغییر مقصد از مدینه به جده و یا بالعکس.
 -7-7احتمال اختالل یا تغییر برنامهزای حمل و نقل درون شهری حااج در عربستان.
ماده( )8سایر شرایط قرارداد:
1ه8ه در صورتی که در زر مرحله از ثبتنام و اعيام ،عدم اولویت و یا وجود اشکال در ییش زائر اثبات گردد ،ثبتنام و اعيام
وی کانلمیکن تلقی شده و زائر ضمن تعهد به پرداخت خسارت مربوط ،حق زر گونه ادعایی را از خود سلب میکند.
2ه8ه چنانچه در زنرام عيیمت به عربستان ،زائر به زر دلیلی مهن جملهه ممنهوعالخروج بهودن ،از پهرواز جها بمانهد تمهام
مسوولیت ،عواقب و خسارات احتمالی مترتب بر آن صریاٌ متوجه زائر است.
3ه8ه بعد از اخذ روادید برای زائر ،امکان جاباایی و انتقال به سایر کاروانزا وجود ندارد ،زمچنین تغییر در زمهان عيیمهت
(تعایل یا تأخیر در ریت و یا برگشت) به عربستان نیي امکانپذیر نبوده و زائر میبایسهت صهریاً بها کهاروان خهود بهه
سرزمین وحی عيیمت نموده و به کشور بازگردد.
4ه 8ه امکان اقامت بیش از برنامه زمانی تعیین شده در شهرزای مدینه و مکه برای زائر وجود ندارد .لذا زمرازی با کهاروان
در زمه مراحل سفر خصوصاً در زمان عيیمت به مدینه و مکه و یرودگاه برای بازگشت به کشور الزم و ضروری است.

5ه8ه تعیین تاریخ و ساعت حرکت از یرودگاه مبداء ،نوع پرواز(ایرانی ه سعودی) و مقصد پروازی(مدینه ه جده) ،مدتی قبل
از سفر از طرف سازمان حج و زیارت تعیین و ابالغ میگردد.
6ه8ه طول مدت اقامت زائر در سرزمین وحی جهت اناام یری ه حج ،از  28تا  41روز متغیر خوازد بود.
7ه8ه بر اساس جدول پروازی ،زمواره احتمال عيیمت دو مرحلهای کاروان در دو پرواز جداگانه به سرزمین وحی و یا زنرام
بازگشت به کشور و دو قسمت شدن پرواز کاروان وجود دارد که در این صورت الزم است زائر در این خصوص زمکاری
الزم را داشته باشد.
8ه8ه زمرازی زائر با کاروان برای ح ور در میقات ،اناام عمره تمتع و ح هور در مشهاعر مقدسهه عریهات ،مشهعرالحرام و
منا،تأکید مینماید اناام اعمال و مناسك حج و اقدامات انفرادی از سوی زائر به زیچ وجه مااز نمیباشد.
9ه8ه در صورت عدم رعایت حااب اسالمی(پوشش چادر برای بانوان) و زمچنین عدم رعایت شوونات اخالقی و تایید آن از
سوی ایراد مسوول ،سازمان حج و زیارت این اختیار را دارد که زائر مورد نظر را در زهر مرحلههای از سهفر ،بهه کشهور
بازگرداند که در اینصورت زیچرونه حقی برای زائر برای تشرف جدید با استفاده از قبض قبلی وجود نخوازهد داشهت.
ضمناً زيینه سفر نیي به وی مسترد نخوازد شد.
10ه8ه در صورتی که زائر دارای بیماری خاص اعم از جسمی ،روحهی و روانهی بهوده و امکهان درمهان یها نرههداری وی در
عربستان مقدور نباشد ،سازمان حج و زیارت اختیار دارد زائر را در زر مرحلهای از سفر به کشور بازگرداند و مسوولیت
دیرری متوجه سازمان نخوازد بود و بهرحال تشرف آتی اینرونه زائرین منوط به پرداخت مادد زيینه سهفر در سهال
مربوطه خوازد بود.
11ه8ه زائر در طول سفر حج تمتّع حق مطالبه گذرنامه را از کاروان نداشته و گذرنامه وی صریاً در مبادی خروج و ورود به
کشور و زمچنین مبادی ورود و خروج از کشور میيبان و برای اناام تشریفات اداری و گذرنامهای در اختیار زائهر قهرار
خوازد گریت.
12ه8ه با عنایت به این که نرهداری و حمل مواد مخدر و نیي اعتیاد به آن بهه موجهب قهوانین جمههوری اسهالمی ایهران و
عربستان سعودی ممنوع میباشد ،چنانچه از زائری مواد مخدر کشف شود و یا به تشخیص پيشك معتمد حج و زیارت
ابتالء وی به مواد مخدر احراز گردد ،سازمان حج و زیارت میتواند اجرای تعهدات خود در قبال زائر به ویژه اعهيام وی
را بدواً به حالت تعلیق درآورده و عندالليوم و بدون آن که نیازمند به مراجعه به مقامات ق ایی باشد ،قرارداد را یسهخ
نموده و اقدامات الزم را جهت ابطال ویيای زیارتی وی به عمل آورد و از این بابت زائر زیچگونه ادعایی نداشته و حهق
زرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساق مینماید و سهازمان حهق دارد کلیهه خسهارات ناشهی از عهدم تشهرف را بهه
تشخیص خود از محل وجوه پرداختی وی به نفع خود برداشت نماید.
13ه8ه باتوجه به ممنوعیت حمل داروزای جایريین مواد مخدر مانند قرص و شربت متادون در کشور عربستان ،زائر اجهازه
حمل این داروزا را نداشته و درصورت کشف آن در مبادی خروجی کشور و عدم ارائه ماوز پيشکی و یا تأییدیه مراکي
ترک اعتیاد دال بر مصرف آن ،امکان اعيام این زائر میسر نبوده و با ایشان زمانند حاملین مواد مخدر برخورد خوازهد
شد .لکن در صورت دارا بودن ماوز پيشکی و زمراه داشتن آن ،پلیس یرودگاه ضمن توقیف داروی ممنوعه بها اعهيام
زائر بدون داروی مذکور موایقت خوازد نمود.
14ه8ه این قرارداد تابع قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران میباشد.
 -8-15ایناانب  ....................................................................................با ام ای این قرارداد اعالم مینمایم که مطالب و مندرج در
این قرارداد را به دقت مطالعه نموده و درموارد ابهام ،چرونری موضوع به ایناانب تفهیم و با عنایت به مراتهب یهوق و
قبول تمامی شرای قرارداد را ام اء نموده و خود را مکلف به رعایت آن میدانم.
ضمناً به سازمان اجازه می دزم تا نمونه اثر انرشت ایناانب را از سازمان ثبت احوال جهت ارایهه بهه مقامهات
گذرنامه عربستان سعودی اخذ نماید.

16ه8ه این قرارداد در تاریخ  139 / /در  8ماده ( ….صفحه) و در دو نسخه تنظیم و به ام اء طریین رسیده و زهر
نسخه حکم واحد را دارد .که یك نسخه آن تحویل زایر گردیده است.
نام و نام خانوادگی زائر
ام اء و اثرانرشت

نام و نام خانوادگی مدیرکاروان
مهر و ام اء کاروان

