
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدليل اإلجرائي لتقديم خدمات التغذية في مكة 

املكرمة، املدينة املنورة، املشاعر املقدسة ومحافظة 

 جدة، للحجاج والزوار القادمين من الخارج
  



 

 

 

 

 املادة األولى: تعريفات

 وزير الحج والعمرة. الوزير: -1-1

 وزارة الحج والعمرة. الوزارة: -1-2

إحدى املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف التي يتبع لها الحجاج املتعاقد على تقديم خدمات التغذية  املؤسسة: -1-3

 لصالحهم.

وكالة الوزارة لشؤون الزيارة : فرع الوزارة بمكة املكرمة و الجهة املختصة بالوزارة وفق النطاق املكاني لتقديم الخدمة -1-4

 باملدينة املنورة وفرع الوزارة بمحافظة جدة.

)النظام الخاص بتسجيل حصص الدول املعتمدة من الحجاج ودفع  النظام االلكتروني املوحد لخدمات الحجاج: -1-5

املراحل بداية من  الضمانات وإجراء التعاقدات )سكن، نقل، وتغذية( وربطها بحزم الخدمات ومتابعة الحجاج لجميع

 االستقبال في املنافذ وحتى مغادرتهم وعودتهم لبالدهم.

 مكتب شؤون الحجاج، الشركات والوكاالت السياحية والجمعيات. ممثل الحجاج: -1-6

شركات ومؤسسات تقديم خدمات التغذية املصنفة، واملرخص لها بتقديم خدمات التغذية  املتعهد )مقدم الخدمة(: -1-7

 وفًقا للحجاج م
ً
ن الجهة املختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية أو أي جهة أخرى يناط بها هذا االختصاص مستقبال

 لألنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة لعمل متعهدي التغذية.

هي الخدمات التي تقدم من قبل إحدى املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف وتشمل كافة  الخدمات املصاحبة: -1-8

 لخدمات اللوجستية لضمان تقديم التغذية للحجاج والزوار التابعين لها.ا

 لجان املراقبة واملتابعة امليدانية املختصة بالوزارة. جهة الضبط: -1-9

مخالفات ضوابط تقديم خدمات التغذية للحجاج والزوار والتحقق  اللجنة املختصة بمباشرة النظر فيلجنة النظر:  -1-10

 دمة في هذا الشأن، وإصدار التوصيات الالزمة حيالها.من الشكاوى املق

هو عقد يبرم عبر النظام االلكتروني املوحد لخدمات الحجاج بين متعهد التغذية وبين ممثل الحجاج  العقد املوحد: -1-11

 وفق النموذج الذي يتم إعداده من قبل الوزارة.

 مكة املكرمة، املدينة املنورة، املشاعر املقدسة، محافظة جدة. النطاق املكاني لتقديم الخدمة: -1-12

( من قيمة عقد التغذية يتم حجزه آلًيا في النظام اإللكتروني املوحد لخدمات %30هو مبلغ يعادل ) مبلغ التأمين: -1-13

  الحجاج ملعالجة تقصير املتعهد.
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 دة الثانية: التزامات املتعهد:املا

 يلتزم املتعهد لتقديم خدمات التغذية للحجاج والزوار بما يلي:

 أن يكون مرخًصا له من قبل الجهة املختصة وفًقا لألنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها. -1-1

 االلكتروني املوحد لخدمات الحجاج.استيفاء كامل املتطلبات التشغيلية املطلوبة لتقديم الخدمة عبر النظام  -2-2

 االلتزام باشتراطات الدفاع املدني والحصول على املوافقة الالزمة لتقديم الخدمة وفق النطاق املكاني. -2-3

االلتزام بتأمين التجهيزات واملعدات الالزمة وكذلك تأمين العمالة النظامية الالزمة لتنفيذ مقتضيات العقد املبرم بينه  -2-4

ممثلي الحجاج على الوجه األكمل واستخراج شهادات أو بطائق صحية ملن له عالقة مباشرة بطهي وتجهيز وتقديم  وبين

 األطعمة وعليه التنسيق ومخاطبة الوزارة والجهات الحكومية املختصة في هذا الشأن.

يتحمل كامل املسؤولية في حالة وجود االلتزام باملحافظة على النظافة وجودة وصحة األطعمة املقدمة للحجاج والزوار و  -2-5

 أي أضرار على الصحة العامة للحجاج والزوار تكون سببها تلك األطعمة.

االلتزام بإبرام جميع تعاقداته عبر النظام االلكتروني املوحد لخدمات الحجاج وال يعتد بأي اتفاقيات ثنائية بين متعهد  -2-6

 وني. ويجوز االستثناء من ذلك في حاالت تقدرها الوزارة.التغذية وممثل الحجاج خارج النظام االلكتر

االلتزام بالوفاء بجميع التزاماته التعاقدية على الوجه األمثل وفق صيغة عقد التغذية املوحد عبر النظام االلكتروني  -2-7

 سالمة وصحة الحجاج. املوحد لخدمات الحجاج وكافة مالحقه، وااللتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات وبما يضمن

 االلتزام بالتعاون مع مؤسسة الطوافة املعنية في كافة اإلجراءات املتعلقة بخدمات التغذية. -2-8

 االلتزام بعدم فسخ العقد إال بموافقة الطرفين وإشعار الوزارة وفق النطاق املكاني لتقديم الخدمة بذلك. 2-9

وال يجوز له تحويل أو تجيير تنفيذ العقد املبرم مع ممثل الحجاج أو أي  االلتزام بتقديم خدمة التغذية عن طريقه -2-10

 جزء من العقد إلى أي طرف آخر إال بعد موافقة الوزارة.

يجب على متعهد التغذية استكمال شروط التأهيل لتفعيل النظام االلكتروني املوحد لخدمات الحجاج والتي على  2-11

اته ملمثلي الحجاج. والتي يتم تحديثها بشكل سنوي من خالل وثيقة يتم إقرارها من أساسها يوفر مقدم الخدمة عروض خدم

 قبل الوزارة وتعميمها عبر موقع الوزارة االلكتروني.
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 دة الثالثة: التزامات مثل الحجاج:املا

االلتزام بإبرام جميع تعاقداته عبر النظام االلكتروني املوحد لخدمات الحجاج وال يعتد بأي اتفاقيات ثنائية بين متعهد  -3-1

 التغذية وممثل الحجاج خارج النظام االلكتروني، ويجوز االستثناء من ذلك في حاالت تقدرها الوزارة.

 بالوقوف على استعداد املتعهد والتأكد من جاهزيته لتقديم الخدمة بالشكل املطلوب. االلتزام -3-2

االلتزام بإيداع كامل قيمة العقد في النظام االلكتروني املوحد لخدمات الحجاج، ويتم اقتطاع الدفعات آلًيا في الوقت  -3-3

رة، ويحق للوزارة إيقاف كامل الدفعات أو جزء املحدد لكل دفعة ما لم يكن هناك اعتراض مقدم من ممثل الحجاج للوزا

 منها في حال إخالل متعهد التغذية بالتزاماته.

االلتزام بكافة بنود العقود املبرمة عبر النظام االلكتروني املوحد لخدمات الحجاج وال يجوز فسخها إال بموافقة الطرفين  -3-4

 عار الوزارة وفق النطاق املكاني لتقديم الخدمة.أو في حال عدم وفاء املتعهد بالتزاماته التعاقدية وإش

االلتزام بعدم االزدواجية في التعاقد عن ذات الخدمة أو ذات فئة الحجاج، أو إبرام أي عقود مخالفة للعقود املعتمدة  -3-5

 من قبل الوزارة.

ات املصاحبة لخدمات التغذية. يلتزم ممثل حجاج الخارج بالتعاقد مع املؤسسة التابع لها حجاجه على تنفيذ الخدم -3-6

 ووفًقا للصيغة املعتمدة من الوزارة.

 االلتزام بالتعاون مع مؤسسة الطوافة املعنية في كافة اإلجراءات املتعلقة بخدمات التغذية. -3-7

 التعاقدية. االلتزام بالتنسيق مع الوزارة وفق النطاق املكاني ملعالجة أي نقص أو خلل في تنفيذ املتعهد اللتزاماته -3-8

 املادة الرابعة: التزامات مؤسسات أرباح الطوائف األهلية

القيام بالتأكد من صحة البيانات املسجلة عن طريق متعهد خدمة التغذية أثناء مرحلة التأهيل في النظام االلكتروني  -4-1

 املوحد لخدمات الحجاج قبل تفعيله على النظام.

 لتأمين تصاريح دخول سيارات نقل التغذية لتقديم خدمات التغذية باملشاعر املقدسة.التنسيق مع متعهد التغذية  -4-2

اإلشراف على كافة خدمات التغذية املقدمة للحجاج والزوار ومتابعتها والتنسيق فوًرا مع فرع الوزارة املختص ووكالة  4-3

لخدمة في حال حدوث أي قصور في تقديم الخدمة الوزارة لشئون الزيارة باملدينة املنورة بحسب النطاق املكاني لتقديم ا

 الستكمال إجراءات ضبط املخالفة ومعالجتها.

االلتزام بتنفيذ تعاقدها مع ممثل الحجاج على تقديم كافة الخدمات املصاحبة لخدمات التغذية على الوجه األمثل  -4-4

 وفق صيغة العقد املوحد للخدمات املصاحبة.
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 دة الخامسة: مواعيد إبرام عقود تقديم خدمات التغذية وعقود الخدمات املصاحبة لهااملا

يبدأ التعاقد على تقديم خدمات التغذية اعتباًرا من تاريخ توقيع االتفاقية الثنائية بين الوزارة وممثل الحجاج )مكاتب  -5-1

 سب فئة الحجاج.شؤون الحجاج( أو في التاريخ الذي تحدده الجهة املختصة بالوزارة ح

يبدأ التعاقد على تقديم الخدمات املصاحبة للتغذية اعتباًرا من تاريخ توقيع االتفاقية الثنائية بين الوزارة وممثل  -5-2

 الحجاج )مكاتب شؤون الحجاج( أو في التاريخ الذي تحدده الجهة املختصة بالوزارة حسب فئة الحجاج.

 تعهداملادة السادسة: إجراءات إخالء طرف امل

عند انتهاء املتعهد من تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل كامل. وعدم وجود أي مالحظة أو مخالفة يتم إخالء طرفه آلًيا في 

 التاريخ املحدد من قبل الوزارة.

 املادة السابعة: إجراءات الضبط

زام املتعبد بتقديم خدمات التغذية تتولى جهة الضبط متابعة التزام املؤسسة بتقديم الخدمات املصاحبة وكذلك الت -7-1

 للحجاج وفق العقد املبرم معه.

 إعداد االستمارات الالزمة ومحاضر إثبات الحالة عن أي قصور في تقديم الخدمة. -7-2

فور ورود بالغ أًيا كان مصدره تقوم جهات الضبط بالوزارة بالوقوف امليداني على املالحظة وتوثيقها بمحضر إثبات حالة  -7-3

 موثق بصور فوتوغرافية ما أمكن ذلك.

تقوم الوزارة وفق النطاق املكاني بالرجوع للعقود املبرمة بين متعهد الخدمة وممثل الحجاج لتحديد مسئولية عدم  -7-4

 االلتزام بما تم االتفاق عليه.

خصوًصا الحاالت التي تتولى جهة الضبط اتخاد اإلجراءات الالزمة حيال ما يتكشف لها من مخالفات أو قصور و  -7-5

 تستدعي التدخل املباشر لتأمين الخدمة.

يجب على املؤسسة ومجموعات الخدمة امليدانية وممثل الحجاج إشعار جهة الضبط بحاالت التسمم أو حاالت  -7-6

هذا  اإلخالل أو التقصير في تقديم الخدمة في حينه وخالل املوسم ليتسنى لجهة الضبط ممارسة ما لها من اختصاص في

 الشأن دون املساس باالختصاصات املناطة بالجهات األخرى.

تقوم الوزارة وفق النطاق املكاني لتقديم الخدمة باستيفاء تكاليف تقصير املتعهد من املبلغ املحجوز من قيمة العقد  -7-7

 في النظام املوحد.

ج أو املؤسسة لضوابط تقديم خدمات إحالة كافة محاضر الضبط الناجمة عن مخالفة املتعهد أو ممثل الحجا -7-8

التغذية للجنة املختصة بنظر مخالفات ضوابط تقديم خدمات التغذية للحجاج املنصوص عليها في املادة التاسعة من هذا 

 الدليل.
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 دة الثامنة: إجراءات تسييل مبلغ التأميناملا

 عند حدوث أي قصور أو خلل في تقديم الخدمة يتم تسييل التأمين بعد موافقة صاحب الصالحية وفق اإلجراءات التالية:

يقها في حال تخلي متعهد التغذية عن التزاماته التعاقدية أو إذا كان الخلل موجًبا لالستغناء عنه تتولى الوزارة عن طر  -8-1

مباشرة أو عن طريق تعميد مؤسسة الطوافة املعنية بتأمين تغذية الحجاج فوًرا عبر أي وسيلة متاحة، وفق جداول كميات 

ومواعيد محددة، وتحسم التكاليف من قيمة مبلغ التأمين، ويتم التأكد من االلتزام بذلك بموجب محاضرة موثقة من جهة 

 الضبط.

 مخالفات ضوابط تقديم خدمات التغذية للحجاج  املادة التاسعة: لجنة النظر في

تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في مخالفات ضوابط تقديم خدمات التغذية والشكاوى املقدمة بشأنها. وتكون تحت  -9-1

 إشراف سعادة وكيل الوزارة لشئون الحج، كما 

 د في القرار مقدار املكافأة املعتمدة لكل منهم.يخصص للجنة أمانة سر وسكرتارية وعدد من الباحثين القانونيين ويحد

تتولى اللجنة النظر في الشكاوى واملخالفات والتحقيق فيما يرفع لها من جهة الضبط. وإصدار القرارات الالزمة ورفعها  -9-2

 ملعالي الوزير العتمادها، وللجنة الحق في اتخاذ ما تراه مناسًبا من اإلجراءات الالزمة للتحقيق.

تكون للجنة صالحيات الدخول للنظام االلكتروني بغرض االطالع على كافة املعلومات والعقود واملستندات املدخلة عبر  -9-3

 النظام.

 للجنة الحق في اتخاذ اإلجراءات التالية: -9-4

م الالزمة حيالها استدعاء من ترى من ذوي الشأن للحضور أمام اللجنة ملناقشتهم في القضايا املحالة لها وتقديم دفوعاته• 

 متى استدعى األمر ذلك.

إحالة املتعهد في حال ثبوت مخالفته إلى الجهة املختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية أو أي جهة يناط بها هذا • 

، لتقرير محاسبته نظاًما.
ً
 االختصاص مستقبال

 بالوزارة التخاذ الالزم بحقه نظاًما. في حال ثبوت مخالفة املؤسسة أو ممثل الحجاج فيحال إلى الجهة املختصة• 

 املادة الحادية عشرة: أحكام عامة

تسري أحكام هذا الدليل على جميع عقود تقديم خدمات التغذية في مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة  -11-1

 ومحافظة جدة، للحجاج والزوار القادمين من خارج اململكة.

متعهد التغذية بتجيير العقد أو تحويله أو أي جزء منه لطرف آخر دون أخذ املوافقة الخطية من الطرف في حال قيام  -11-2

األول وموافقة الجهة املختصة بالوزارة، يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة وإحالة مخالفته للجنة النظر املنصوص عليها في املادة 

 التاسعة من هذا الدليل.
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فة متعهدي التغذية وفق ما يتحصل عليه من نقاط في موسم الحج حسب أدائه اللتزاماته في تقديم يتم تقييم أداء كا -11-3

الخدمة وما يصدر بحقه من اللجنة املختصة املشار إليها في املادة التاسعة من هذا الدليل، على أن يتم أخذ نتائج التقييم 

اللكتروني املوحد لخدمات الحجاج في كل موسم من مواسم في االعتبار قبل تأهيل متعهدي التغذية للدخول في النظام ا

 الحج.

يجب أن يتضمن العقد املبرم بين الطرفين عبر النظام اإللكتروني املوحد لخدمات الحجاج في ملحقاته توصيف نوعية  -11-4

طلوب تقديم الخدمة فيها، الوجبات ومكوناتها وكميتها والقوائم املعتمدة ومواعيد تسليم الوجبات مجدولة زمنًيا لأليام امل

 ومواقع تنفيذ الخدمة.

تزود الجهة املختصة في الوزارة بتقييم أداء متعهدي التغذية بنسخة من قرارات اللجنة ألخذها في االعتبار عند  -11-5

 التقييم.

جدة وفق النطاق املكاني متابعة تتولى وكالة الوزارة لشئون الزيارة باملدينة املنورة وفروع الوزارة بمكة املكرمة ومحافظة  -11-6

ما يصدر بحق متعهدي التغذية من قبل اإلدارة املختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية أو أي جهة يناط بها هذا 

، وإبالغه للجهة املختصة في الوزارة بتقييم أداء متعهدي التغذية.
ً
 االختصاص مستقبال

( من قيمة عقد تقديم خدمة التغذية %30ا بحجز مبلغ تأمين يعادل )يقوم النظام املوحد لخدمات الحجاج آليً  -11-7

 لصالح الوزارة كضمان لوفاء املتعهد بتنفيذ االلتزامات التعاقدية.

 املادة الثانية عشرة

 يعمل بهذا الدليل اعتباًرا من تاريخ صدوره.

 هـ 1439عقد تنفيذ تغذية الحجاج ملوسم حج عام 

م، تم االتفاق بين كل  2018هـ املوافق .../../ 1439في مدينة مكة املكرمة وفي يوم ....... تاريخ .../../بعون هللا تعالى وتوفيقه 

 من:

. ........................ املختص بتنظيم شؤون وخدمات الحجاج القادمين من دولة .............. وممثله عنهم، وتحمل رقم املنظم 1

ا خدمتهم )......( حاج، وعنوانها باململكة العربية السعودية ................. هاتف: ..............: ص ب )......( وعدد الحجاج املقرر له

. بموجب جواز ................ ويمثلها في توقيع هذا العقد السيد .................. بصفته .................. ويحمل الجنسية .................

 البعثة أو املنظم(. –....... جوال: ....................... بريد الكتروني: .................... ويشار إليها )الطرف األول السفر رقم ......

قديم . ........................... )مقدم التغذية(، سجل تجاري/ ترخيص رقم .................. بتاريخ .......... ولها حق ممارسة نشاط ت2

........ التغذية وعنوانها: ...................... هاتف: ............. ص ب ................ ويمثلها في توقيع هذا العقد السيد ..........خدمة 

..... ويشار إليها )الطرف بصفته .................. ويحمل الهوية رقم: .................. جوال: ....................... بريد الكتروني: ...............

  املتعهد(. –الثاني 
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 تمهيد

حيث أن الطرف األول مصرح له نظاًما ومن قبل وزارة الحج والعمرة باململكة العربية السعودية بتنظيم قدوم ورعاية شؤون 

الحجاج القادمين عن طريقه ويحملون الجنسية ..................... ويحتاج إلى من يقوم بإعداد وتنفيذ خدمات التغذية 

سم الحج عام ................. وحيث أن الطرف األول قد تحقق وتأكد من واقع املستندات )اإلعاشة( للحجاج التابعين له في مو 

 الرسمية والتي حصل على نسخة مطابقة منها، من الطرف الثاني بأن لديه 

الالزمة التصنيف الالزم ملمارسة هذا النشاط ولديه الخبرة الكافية والقدرة املالية والقدرة التشغيلية والتأهيل والتراخيص 

لتنفيذ وتقديم الخدمة، وحيث أن الطرف الثاني أقر بقدرته وامتالكه للخبرات وكافة اإلمكانيات املادية واإلدارية والفنية 

والبشرية والتراخيص الالزمة لتقديم هذه الخدمة ورغب في التعاقد مع الطرف األول لتنفيذ خدمة التغذية للحجاج التابعين 

 للطرف األول.

 ة ونطاق تنفيذ العقدموضوع ومد

1 
ً
. يعد التمهيد السابق واملالحق ونسخ املستندات املرفقة وكافة البيانات املدونة بالعقد جزء ال يتجزأ من هذا العقد ومتممة

 له ويؤخذ بها عند تفسير أو تطبيق أي بند من بنوده.

عدد )...( حاج. وفق أماكن تقديم الخدمة في . يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ خدمات التغذية لحجاج الطرف األول بإجمالي 2

مواقع إقامتهم في مدينة مكة املكرمة، وكذلك باملشاعر املقدسة بمخيمات املؤسسة األهلية التي يتبع لها الحجاج، 

 وحسب بيانات وتفاصيل وأماكن تقديم الخدمة التي يحددها الطرفان الحًقا )امللحق نسختها بهذا العقد(.

م، وانتهاًء 2018هـ املوافق ......./..../1439. اتفق الطرفان على أن تكون مدة تنفيذ هذا العقد ابتداًء من يوم ............ ../../3

 م.2018هـ املوافق ......./..../1439بتقديم وجبة ......... يوم ............ ../../

 التزامات طرفي العقد

قد عن طريق النظام اإللكتروني املوحد وال يعتد بأي اتفاقيات تبرم خارج النظام اإللكتروني، . يلتزم طرفي العقد بإبرام الع1

 إال بموافقة وزارة الحج والعمرة.

 . يلتزم طرفي العقد بالتعاون مع مؤسسة الطوافة التي يتبع لها الحجاج في كافة اإلجراءات املتعلقة بخدمة التغذية.2

 عاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة أو طرف آخر بشأن تنفيذ أي من بنود هذا العقد.. يلتزم طرفي العقد بعدم الت3

. يلتزم الطرف األول وقبل التوقيع على هذا العقد بتسليم الطرف الثاني قوائم الواجبات مجدولة زمنًيا لأليام املطلوب 4

جبة ومواصفاتها وكميتها املطلوبة، باإلضافة إلى تقديم الخدمة فيها تحتوي كل منها على بيانات مفصلة بمكونات كل و 

 بيانات النطاق املكاني لتقديم الخدمة على أن تلحق تلك القوائم بالعقد.

هـ، بزيارة مواقع الطرف الثاني لالطالع على التجهيزات واملعدات الخاصة  1439. يلتزم الطرف األول ابتداًء من تاريخ ../../5

ستخدم لتنفيذ هذا العقد، وفي حالة عدم جاهزية الطرف الثاني بذلك فإنه يحق للطرف بالطرف الثاني والتي سوف ت

  .من قيمة العقد فوًرا %30ثل نسبة األول إلغاء العقد واسترداد مبلغ الدفعة األولى والتي تم
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الخدمات املصاحبة . يلتزم الطرف األول ما إذا كان نطاق تطبيق هذا العقد يشمل املشاعر املقدسة بإبرام عقد تقديم 6

 لخدمات التغذية مع املؤسسة األهلية التي يتبع لها الحجاج.

. يقوم الطرف الثاني بتأمين التصاريح الالزمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية الالزمة كشرط أساس ي لتنفيذ هذا 7

 العقد. وذلك بالتنسيق مع املؤسسة األهلية املعنية بخدمة الحجاج.

ف الثاني باملحافظة على سريان جميع التصاريح املمنوحة له لغرض تقديم خدمة التغذية للحجاج أثناء تنفيذ . يلتزم الطر 8

العقد وكذلك استمرار توفير اإلمكانيات املادية والكوادر البشرية واالشتراطات الصحية للمنشأة لتقديم التغذية 

 للحجاج حتى نهاية مدة تنفيذ العقد.

بااللتزام بإحضار الخطابات والتصاريح الالزمة من الدفاع املدني للسماح له بالطهي في كل مشعر  . يقوم الطرف الثاني9

هـ، وذلك بالتنسيق مع املؤسسة 13/12/1439هـ، وحتى تاريخ  8/12/1439عرفة ومشعر منى خالل الفترة من تاريخ 

 األهلية 

التصاريح الالزمة بعد استخراجها كشرط أساس ي لتنفيذ  املدنية بخدمة الحجاج على أن يتم تزويد الطرف األول بصور من

 هذا العقد.

. يلتزم الطرف الثاني بتأمين العمالة الالزمة لتنفيذ مقتضيات هذا العقد على الوجه األكمل وعليه التنسيق ومخاطبة 10

 وزارة الحج والعمرة والجهات الحكومية املختصة في هذا الشأن.

بتجهيز جميع املواد واآلالت واملعدات الصالحة لالستعمال واملطلوبة لتنفيذ وتقديم خدمة التغذية . يقوم الطرف الثاني 11

 والوسائل الالزمة لذلك.

. يقوم الطرف الثاني بتحضير وتجهيز التوابل واملكونات الغذائية املطلوبة لتنفيذ قائمة الطعام لكافة الوجبات املطلوب 12

 تقديمها لحجاج الطرف األول.

. يلتزم الطرف الثاني وإذا ما كنت التغذية تقدم للحجاج على نظام البوفيه بتجهيز ثالجة كهربائية مبردة لكل مائدة بوفيه 13

مليئة بالعصائر واملياه املعدنية طوال فترة إقامة الحجاج وتجهيز غالية ماء كهربائية من الحجم الكبير لكل مائدة بوفية 

 ( أربع وعشرين ساعة.24بيض والسكر على مدار )مع الشاي والقهوة والحليب وامل

. يلتزم الطرف الثاني باملحافظة على جودة وصحية األطعمة املقدمة للحجاج ويتحمل كامل املسئولية في حالة وجود أي 14

 أضرار على الصحة العامة للحجاج تكون سببها تلك األطعمة.

 ة الوجبات املسلمة له من قبل الطرف األول.. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الجدول اليومي لقائم15

 . يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بما يلي:16

سداد كافة قيمة التلفيات الناجمة عن سوء تنفيذ مهامه وكذلك التلفيات الناتجة عن تصرفات عمالته داخل  -أ

  املخيمات سواء في املطبخ أو املمرات أو املخيمات وذلك في مشعري )عرفة، منى(.
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 سداد قيمة الوقود )كيروسين( الالزمة لعملية الطبخ داخل مشعري )عرفة، منى(. -ب

 سداد قيمة استهالك الكهرباء داخل مشعري )عرفة، منى(. -ت

. يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بعدم استعمال مخصصات الحجاج التي توفرها مؤسسة الطوافة أو الطرف األول للحجاج 17

 ش وخالفه.في املخيم مثل الثلج والفر 

 . يتحمل الطرف الثاني كامل املسؤولية عن كافة عمالته وما يصدر منهم من مخالفات داخل املخيمات.18

( اثنين 2. يلتزم الطرف الثاني )ما إذا كان نطاق تطبيق هذا العقد يشمل املشاعر املقدسة( بتوفير ما ال يقل عن عدد )19

ذوي الخبرة العالية في مجال التغذية واملتوفرة فيهم االشتراطات الصحية طباخين باملشاعر املقدسة )عرفه، منى( من 

والنظامية بكل موقع من املواقع التي يعينها الطرف األول للطرف الثاني حسب توزيع الحجاج على املواقع كما يجب أن 

ني والذين تتوفر فيهم الشروط يرافق هؤالء الطباخين العدد الكافي من املساعدين املؤهلين اللذين يختارهم الطرف الثا

 الصحية والنظامية الالزمة ملباشرة الخدمة.

 . يلتزم الطرف الثاني بدفع أي تكاليف ترتبت على التقصير في تقديم الخدمة ولم يكف مبلغ التأمين لتغطيتها.20

 قيمة العقد

عن كل حاج للطرف الثاني. مقابل إعداد وتقديم عدد . يلتزم الطرف األول بدفع مبلغ وقدره .................. ريال فقط ال غير 1

م وانتهاء بوجبة ......... يوم .............، 2018هـ املوافق ../../1439.......... وجبة، خالل الفترة من يوم .............، .../../

 م.2018هـ املوافق ../../1439.../../

 ............. ريال فقط ال غير.. يبلغ إجمالي قيمة هذا العقد مبلغ وقدره .....2

. يتم توزيع الوجبات على الحجاج )وفق البيانات والجداول املرفقة بالعقد واملوقعة من طرفي العقد والتي توضح الطريقة 3

 والكميات ومحتويات كل وجبة.

 سداد قيمة العقد

د عند إبرام العقد ويتم اقتطاع الدفعات آلًيا على . يلتزم الطرف األول بإيداع كامل قيمة العقد في النظام اإللكتروني املوح1

 النحو التالي:

 من إجمالي قيمة العقد عند اعتماد العقد بالنظام اإللكتروني. %30الدفعة األولى: مبلغ يساوي  -أ

ع الطرف هـ )بعد زيارة الطرف األول ملوق 1439من إجمالي قيمة العقد بتاريخ ../../ %40الدفعة الثانية: مبلغ يساوي  -ب

 الثاني لالطالع والتأكد من استكمال األدوات الالزمة لتنفيذ العمل(.

من إجمالي قيمة العقد وذلك عند االنتهاء من تنفيذ العقد، وعدم وجود أي  %30الدفعة الثالثة: مبلغ يساوي  -ت

 مالحظات على تقديم خدمة التغذية.
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الثاني واستالمة كامل حقوقه املالية وعمل مخالصة نهائية بينه وبين . بعد انتهاء مدة العقد واملهمة املكلف بها الطرف 2

الطرف األول، يتم إخالء طرفه آلًيا وليس ألي من الطرفين الحق في إقامة أي دعوى أو مطالبة مالية على الطرف اآلخر 

 ة.لدى أي جهة حكومية وتعتبر دعواه كيدية باطلة بعد مض ي شهر من تاريخ عمل املخالصة النهائي

 مبلغ التأمين

من قيمة العقد، في النظام اإللكتروني املوحد ملعالجة تقصير مقدم خدمة  %30. تقوم الوزارة باحتجاز مبلغ يعادل 1

 التغذية، وال يحق لطرفي العقد استرجاع املبلغ املستخدم من مبلغ التأمين في معالجة قصور مقدم الخدمة.

 فوًرا في حال وجود أي قصور في تقديم الخدمة.. يجب على الطرف األول إشعار الوزارة 2

 الخالفات والجزاءات

. ال يجوز فسخ العقد إال بموافقة الطرفين، وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية فإنه يجوز للطرف 1

مطالبة الطرف الثاني بالتعويض األول فسخ العقد مع االلتزام بإشعار وزارة الحج والعمرة بذلك، ويحق للطرف األول 

 املادي واملعنوي عن األضرار الناتجة عن تقصير الطرف الثاني في تنفيذ بنود هذا العقد.

بسبب التغذية املقدمة من الطرف الثاني فإن الطرف الثاني  -ال قدر هللا–. في حالة حدوث تسمم أو أي أضرار صحية 2

 يتحمل كامل املسؤولية املترتبة على ذلك.

. في حالة وجود خالف بين الطرفين ال قدر هللا فيتم التشاور بشكل ودي للتوصل للحل األمثل الذي يرض ي الطرفين فإن 3

لم يتم الوصول للحل املرض ي للطرفين فيتم حله عن طريق جهة االختصاص القضائي وفًقا لألنظمة املعمول بها في 

 اململكة العربية السعودية.

باملحافظة التامة على األماكن التي تسلم له عن طريق الطرف األول أو عن طريق مؤسسة الطوافة  . يلتزم الطرف الثاني4

 بهدف تمكين الطرف الثاني وتابعيه من القيام بالتزاماته ويلتزم كذلك بإعادتها على الحالة التي كانت عليها عند استالمها.

 أحكام عامة

ة واللوائح والتعليمات والشروط واملواصفات الصادرة من وزارة الحج والعمرة . اتفق الطرفان على االلتزام التام باألنظم1

 والجهات الرسمية األخرى ذات العالقة.

. ال يحق للطرف الثاني تحويل أو تجيير تنفيذ بنود هذا العقد أو أي جزء منه إلى أي طرف آخر إال بعد أخذ موافقة وزارة 2

 الحج والعمرة.
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 هـ 1439املصاحبة لخدمات تغذية الحجاج واإلشراف على متعهد التغذية ملوسم حج عام عقد تنفيذ الخدمات 

، تم االتفاق على إبرام هذا العقد بين  2018هـ، املوافق     /    /1439بعون هللا تعالى وتوفيقه وفي مدينة ........... بتاريخ     /   /

 من:
ً
 كال

م شؤون وخدمات الحجاج القادمين من دولة ............ وممثله عنهم، وتحمل رقم املنظم . ........................ املختص بتنظي1

         ..: ).......( وعدد الحجاج املقرر لها خدمتهم )....( حاج، وعنوانها باململكة العربية السعودية ................... هاتف: ............

توقيع هذا العقد السيد ..................... بصفته ............... ويحمل الجنسية ..................  ص ب .....................، ويمثلها في

 –طرف األول بموجب جواز السفر رقم ................ جوال: ........................ بريد الكتروني: ......................... ويشار إليها )ال

 املنظم(. مكتب شئون الحجاج أو

ملختار وعنوانها . املؤسسة األهلية ................................ املخولة نظاًما بخدمة الحجاج القادمين من ......................... ومحلها ا2

البريدي .................. هاتف  الرئيس ي اململكة العربية السعودية، مكة املكرمة، حي ..................... ص ب ...................... الرمز

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ......................  ريد إلكتروني ....................................... فاكس ....................... ب

 املؤسسة(. –لطرف الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ...................... ويشار إليها )با

 تمهيد

حيث أن الطرف األول رغب في التعاقد مع الطرف الثاني لتغطية كافة ما يلزم من خدمات مصاحبة لتقديم خدمات 

التغذية للحجاج التابعين له والتي سبق وأن قام الطرف األول بالتعاقد عليها مع الجهات املصرح لها بتقديم تلك الخدمات 

 هـ، وحيث  1439بموسم حج عام 

أن الطرف الثاني يمتلك كل اإلمكانات اإلدارية والفنية والبشرية للقيام بتلك الخدمات باإلضافة إلى أنه املختص نظاًما 

في اململكة العربية السعودية بخدمة الحجاج التابعين للطرف األول وملا له من اختصاص مكاني يتيح له القدرة على القيام 

 قد بالشكل املطلوب.بتنفيذ بنود هذا الع

وبعد أن أقر كل طرف بكامل أهليته املعتبرة شرًعا ونظاًما إلبرام هذا التعاقد والتوقيع عليه وأقر بتوثيقه الصحيح 

وعلمه الكامل بكل ما يترتب على هذا التعاقد من التزامات وآثار وعلمه بكافة األنظمة والتعليمات ذات العالقة بموضوع 

 فيذ العقد، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:العقد وقدرته على تن

 موضوع العقد ومدته ونطاق تنفيذه

 له ويؤخذ بها عند تفسير 1
ً
. يعد التمهيد السابق واملالحق وكافة البيانات املدونة بالعقد جزء ال يتجزأ من هذا العقد ومتممة

 أو تطبيق أي بند من بنوده.

يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بتقديم الخدمات املصاحبة لخدمات تغذية الحجاج التابعين للطرف األول والبالغ . 2

إجمالي عددهم ).....................( حاج، وذلك في املواقع واملخيمات التابعة للطرف الثاني والتي يسكن فيها الحجاج 

  (.باملشاعر املقدسة )منى وعرفات ومزدلفة
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 التزامات طرفي العقد

وتابعيه باإلشراف على تقديم التغذية لحجاج الطرف األول املقدمة من قبل متعهد التغذية ومتابعة يقوم الطرف الثاني . 1

 عمل منسوبيه فيما له عالقة بحصول الحجاج على خدمة التغذية وتسهيل عمله إلنجاح الدور املناط به.

شاعر املقدسة والتي يحتاجها املتعهد الذي . يلتزم الطرف الثاني بتهيئة كافة األماكن املخصصة للطبخ وتناول الوجبات بامل2

 تعاقد معه الطرف األول لتنفيذ خدمات التغذية داخل مخيمات مجموعات الخدمة امليدانية التابعة للطرف الثاني.

 . يلتزم الطرف الثاني بنظافة مواقع الحجاج قبل وبعد تقديم الوجبات في مخيمات الطرف الثاني.3

( ستة عشرة عامل في كل مخيم مجموعة خدمة 16دارة وتأمين عمال نظافة ال يقل عددهم عن ). يلتزم الطرف الثاني بإ4

ميدانية يكون للطرف األول حجاج فيها، على أن يكون العمال على قدر كبير من الكفاءة لخدمة الحجاج بأفضل صورة 

 ممكنة.

مل مستودع ملتعهد التغذية لتخزين املواد الغذائية . يلتزم الطرف الثاني بتجهيز مساحة كافية داخل مخيمات عرفة ومنى لع5

 أو اللوازم الخاصة بها، بما ال يضر باملساحة املخصصة لسكن الحجاج باملخيم.

. يلتزم الطرف الثاني بتجهيز مساحة داخل مخيم مجموعة الخدمة امليدانية الستيعاب مواد تقديم التغذية للحجاج إذا 6

 بما ال يضر باملساحة املتخصصة لسكن الحجاج باملخيم. كانت بنظام )البوفيه املفتوح(

. يلتزم الطرف الثاني بتهيئة مساحة كافية داخل مخيم كل مجموعة خدمة ميدانية لسكن عمال التغذية في كل من عرفه 7

 ومنى قدر اإلمكان على أن تكون تلك املساحة خارج املساحة املخصصة لسكن الحجاج.

جهيز جميع وسائل األمن والسالمة املطلوبة من قبل الدفاع املدني في جميع مخيمات مجموعات . يلتزم الطرف الثاني بت8

 الخدمة امليدانية التابعة له في املشاعر املقدسة.

. يلتزم الطرف الثاني باإلشراف ومراقبة ومتابعة أداء تابعيه ومنسوبي مجموعات الخدمة امليدانية اللذين يتعاملون مع 9

ول. وإلزامهم بأداء واجباتهم بالشكل املطلوب وإلزامهم بالتنسيق مع الجهات املعنية لضمان نجاح حجاج الطرف األ 

 تنفيذ خدمة الحجاج في املشاعر املقدسة.

. يلتزم الطرف الثاني بالتنسيق مع متعهد التغذية لتأمين تصاريح دخول سيارات نقل التغذية لتقديم خدمات التغذية 10

 باملشاعر املقدسة.

. يلتزم الطرف األول بعدم التعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع أحد التابعين أو املوظفين لدى الطرف الثاني أو منسوبي 11

مجموعات الخدمة امليدانية أو مع أي جهة أو طرف بشأن تنفيذ أو تقديم أًيا من الخدمات املصاحبة لخدمة تغذية 

  الحجاج املتفق عليها مع الطرف الثاني.

 
12 



 

 

 

 

. يلتزم الطرف األول بعدم السماح ألي من تابعيه أو حجاجه املتعاقدين على خدمة التغذية بإدخال أي تجهيزات للمخيم 12

من مراتب أو سرر أو فرش وخالفه وكذلك األغذية واملشروبات واألطعمة أو التدخل في تخصصات ومهام الطرف الثاني 

 أو منسوبيه وتابعيه.

ف األول عدم حصول أي حاج من حجاجه على أي من الخدمات املتعاقد عليها بسبب تقصير أو . في حال ثبت لدى الطر 13

خطأ من جانب الطرف الثاني أو تابعيه فيجب عليه إعداد محضر إثبات حالة موقع من ممثلي الطرفين والحجاج 

لعمرة وإال لن يحق للطرف األول أو املتضررين في حينه إضافة إلى توقيع مندوب اللجنة امليدانية املختصة بوزارة الحج وا

 تابعيه املطالبة بمقابل ذلك الضرر.

. اتفق الطرفان على أن تكون وزارة الحج والعمرة هي الجهة املختصة بمتابعة تنفيذ هذا العقد ولها الحق في اتخاذ 14

حد طرفي العقد بسبب تنفيذ اإلجراءات الالزمة على أي إخالل أو ضرر يقع على الطرف اآلخر أو الحجاج أو الغير من أ

 بنود هذا العقد.

 . يلتزم الطرف الثاني بدفع أي تكاليف ترتبت على التقصير في تقديم الخدمة ولم يكف من التأمين لتغطيتها.15

 قيمة العقد وطريقة الدفع

اج. حيث اتفق الطرفان على أن . تبلغ قيمة هذا العقد مبلغ ).........( ريال سعودي فقط .............. ريال ال غير، عن كل ح1

يكون عدد الحجاج اللذين ستقدم لهم الخدمات املنصوص عليها بهذا العقد )................( حاج، ويكون بذلك إجمالي 

 العقد مبلغ وقدره )............( ريال فقط ال غير.

لخدمة الحجاج عند إبرام العقد، ويتم اقتطاع  . يلتزم الطرف األول بإيداع كامل مبلغ العقد في النظام االلكتروني املوحد2

 الدفعات آلًيا التالي:

 من إجمالي مبلغ العقد، وتدفع عند اعتماد العقد بالنظام االلكتروني. %50الدفعة األولى: مبلغ يساوي  -أ

 هـ.1439من إجمالي قيمة العقد وتدفع بتاريخ ../../ %20الدفعة الثانية: مبلغ يساوي نسبة  -ب

من إجمالي قيمة العقد، وتدفع بعد انتهاء تنفيذ العقد وعدم وجود أي مالحظات  %30الدفعة الثالثة: مبلغ يساوي  -ت

 على تنفيذه.

 مبلغ التأمين

من قيمة العقد، في النظام اإللكتروني املوحد ملعالجة تقصير الطرف الثاني. وال  %30. تقوم الوزارة باحتجاز مبلغ يعادل 1

 د استرجاع املبلغ املستخدم من مبلغ التأمين في معالجة قصور الطرف الثاني.يحق لطرفي العق

 . يحب على الطرف األول إشعار الوزارة فوًرا في حال وجود أي قصور في تنفيذ هذا العقد.2
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 أحكام عامة

والعمرة والجهات الرسمية  . اتفق الطرفان على عدم تجاوز أو مخالفة األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من وزارة الحج1

 األخرى ذات العالقة.

. لضمان جدية التعاقد اتفق الطرفان على أنه في حال تقديم الطرف األول للطرف الثاني طلب فسخ العقد خالل عشرة 2

أيام من تاريخ التوقيع عليه وبعد دفع مبلغ الدفعة األولى للطرف الثاني فيحق للطرف الثاني مقابل فسخ العقد خصم 

( من مبلغ الدفعة األولى املدفوع له عند اعتماد العقد أما إذا تقدم الطرف األول بطلب الفسخ %15مبلغ يساوي نسبة )

بعد انقضاء هذه الفترة فيسقط حق الطرف األول تلقائًيا ونهائًيا في املطالبة باسترداد مبلغ الدفعة األولى ويحق للطرف 

ف األول ومطالبته أمام الجهات املختصة باململكة العربية السعودية بأي أضرار الثاني في هذه الحالة الرجوع على الطر 

 أو خسائر مالية ومعنوية تكبدها بسبب فسخ العقد.

. اتفق الطرفان على أن كافة اإلخطارات واإلشعارات واملخاطبات الرسمية التي تتم بينهما ويعتد بها يجب أن تكون عبر 3

 طريق البريد الرسمي أو البريد اإللكتروني املدون في مقدمة العقد وباللغة العربية.عنوان مراسالت كل طرف أو عن 

. اتفق الطرفان على أن القوة القاهرة والكوارث الطبيعية والحوادث املفاجئة والظروف الطارئة التي قد تحدث في أثناء 4

بنود هذا العقد تكون محل تقدير من طرفي  تنفيذ بنود هذا العقد ويكون من شأنها تعطيل أو تأخير أو إلغاء بند من

 العقد، ويتوجب كتابة اتفاق موقع من طرفي العقد الستدراك ذلك الخد من آثاره.

. اتفق الطرفان على أنه في حالة نقد أي طرف منهما أو فقدانه ألهليته أو حدوث ظرف طارئ أدى إلى تغيير صفته فإن هذا 5

 كان املطالبة بفسخ هذا العقد أو العقد يظل سارًيا بكافة بنوده والت
ً
زاماته وأحكامه حتى نهاية مدته وال يحق للخلف أيا

 تغيير بنوده.

. يعتبر العقد سارًيا ومنتًجا آلثاره القانونية من تاريخ اعتماده وال يعتد بأي إضافة إلى شروطه أو بنود أو التزاماته إال إذا 6

 ها نظاًما وملحًقا بالعقد معتمًدا من وزارة الحج والعمرة.كان مكتوًبا وموقًعا من الطرفين أو من يمثل

. اتفق الطرفان على أنه في حال نشوب خالف في تفسير أو تنفيذ هذا العقد فيتم حله بالتراض ي وإذا تعذر ذلك فيتم حله 7

 عن طريق جهة االختصاص القضائي وفًقا لألنظمة املعمول بها باململكة العربية السعودية.
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