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المادة : 01
يحدد هذا الدفتر ،شروط وتدابير تنظيم العمرة ملوسم 1438ه ،ـ ويضبط العالقة بين الديوان الوطني للحج والعمرة من
جهة ووكاالت السياحة واألسفار من جهة أخرى في هذا الشأن.
المادة : 02
تسحب نسختين ( )02من دفتر الشروط امل ـ َعد من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة ،وذلك من املوقع اإللكتروني
 ، www.onpo.dzمقابل دفع مبلغ خمسة آالف دينار جزائري ( 5.000دج) يودع في حساب الديوان الوطني للحج والعمرة
رقم  001006210300000088/64للبنك الوطني الجزائري (.)BNA
المادة : 03
ال يـسمح ألي وكالة سياحة وأسفار بتنظيم العمرة إال بعد حصولها على الترخيص السنوي الذي يمنحه الديوان الوطني للحج
والعمرة.
المادة : 04
للحصول على الترخيص السنوي لتنظيم العمرة ،ي ـشترط على الوكالة تقديم ما يلي:
 .1ثالث ( )3نسخ أصلية من عقد تجاري مبرم مع متعامل سعودي معتمد ،مصادق عليه من طرف الجهات املختصة
الجزائرية والسعودية (الغرفة التجارية السعودية ،املديرية الوالئية للسياحة ،وزارة الشؤون الخارجية).
 .2نسخة من رخصة استغالل وكالة سياحة وأسفار مسلمة من طرف الوزارة املكلفة بالسياحة.
 .3نسخة من القيد في السجل التجاري ساري املفعول.
 .4الوضعية الجبائية للوكالة تجاه مصلحة الضرائب سارية املفعول (أقل من  03ثالثة أشهر).
 .5كشوف دفع اشتراكات الضمان االجتماعي للثالثيات األربعة األخيرة خاصة بثالثة ( )03مستخدمين دائمين على األقل،
باستثناء الوكاالت الجديدة (من تاريخ بداية النشاط).
 .6السيرة الذاتية لكل املرشدين السياحيين (دائمين أو مؤقتين) إلثبات الكفاءة والخبرة في هذا املجال (امللحقات) مرفقة
بشهادة ميالد و صورتان شمسيتان.
 .7قائمة املرشدين الدينيين( مرخصين من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف).
 .8وصل الدفع الخاص بدفتر الشروط (املشار إليه في املادة .)02
 .9وثيقة تثبت عدم مخالفة القانون الخاص بوكاالت السياحة واألسفار (تسلم من طرف املديرية الوالئية للسياحة).
 .10كشف يتضمن العدد الفعلي للمعتمرين الذين تكفلت بهم الوكالة خالل املوسم املنصرم مسلم من طرف وزارة الحج
السعودية باستثناء الوكاالت الجديدة (امللحقات).
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 .11نسخة من االتفاقية املبرمة مع شركة تأمين ،تغطي املسؤولية املهنية واملدنية تجاه املعتمرين مدة السفر.
 .12عقد سفر نموذجي يجسد العالقة بين الوكالة من جهة واملعتمر من جهة أخرى ،مطبوع على ورق معنون باسم الوكالة
تراعى فيه جميع أحكام هذا الدفتر (امللحقات).
 .13نسختان ( )02من دفتر الشروط بختم وتوقيع صاحب الوكالة.
مالحظة  :ال تمى العقود في حالة عدم قبول امللف من طرف لجنة التراخيص.
المادة : 05
كل ملف تنقصه وثيقة من الوثائق املذكورة في املادة  ،04لن يتم استالمه من طرف مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة.
المادة : 06
آخر أجل إليداع امللف املذكور في املادة  ،04لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة على مستوى مديرية نشاط العمرة،
والكائن بشارع محمد عليالت ،بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس – القبة  /الجزائر ،يكون بتاريخ 2016/12 /31م إلى غاية
الساعة 16سا 00د مساء.
المادة : 07
بعد دراسة امللف واملصادقة عليه من طرف لجنة ترخيص الوكاالت لتنظيم العمرة على مستوى الديوان الوطني للحج
والعمرة ،و بعد إمضاء العقود من طرف كل الجهات املختصة الجزائرية و السعودية ،يتم ترخيص وكالة السياحة واألسفار
وتسلم نسخة أصلية ونسخة مصادق عليها لصاحب الوكالة.
المادة : 08
يجدد ترخيص تنظيم العمرة سنويا ،لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة ،حت إذا كانت مدة صالحية عقد الشراكة
الخاص بالعمرة املبرم مع الشريك السعودي ،تفوق السنة الواحدة.
المادة : 09
يسحب ترخيص تنظيم العمرة من كل وكالة سياحة وأسفار لم تنظم العمرة خالل ( )03ثالثة أشهر من تاريخ اإلشعار
بإمضاء الترخيص تلقائيا.
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المادة : 10
تلتزم الوكالة بتقديم الوثائق التالية من أجل االستفادة من املصادقة على طلبات التأشيرات ): (CODES A BARRES
 1نسخة أصلية من عقد تجاري مبرم مع متعامل سعودي معتمد ،مصادق عليه من طرف كافة الجهات املختصة
الجزائرية والسعودية (الغرفة التجارية السعودية ،املديرية الوالئية للسياحة ،الديوان الوطني للحج والعمرة ،وزارة الشؤون
الخارجية ،القنصلية السعودية ،وزارة الحج السعودية).
1

نسخة من رخصة تثبت مزاولة الشريك السعودي لنشاطه ،سارية املفعول.

1

نسخة من السجل التجاري للشريك السعودي ،ساري املفعول.

1

شهادة مخالصة مقدمة من طرف املتعامل السعودي آلخر نشاط عن املوسم املنصرم باستثناء الوكاالت الجديدة.

المادة : 11
من أجل املصادقة على طلبات التأشيرة يدفع صاحب الوكالة مبلغ ألفين وخمس مائة دينار جزائري ( 2.500دج) عن كل
معتمر لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة (املذكور في املادة  ،)02دون احتساب املرافقين واألطفال األقل من  12سنة،
ويدفع املبلغ اإلجمالي عن طريق تحويل بنكي او صك مصادق عليه ،مقابل فاتورة.
المادة : 12
تلتزم الوكالة بعد حصولها على الترخيص ،بما يلي:
1

إشهار الترخيص بتنظيم العمرة في لوحة اإلعالنات بمقر الوكالة وفروعها.

 1اإلعالن عن مختلف أسعار العمرة حسب الصنف وإظهارها للزبائن في لوحة اإلعالنات ومطبوعات التسويق ،مع
توضيح الخدمات املعروضة.
 1القيام بإجراءات تأشير جوازات سفر املعتمرين ،لدى املصالح القنصلية للمملكة العربية السعودية بالجزائر ،في
اآلجال املناسبة وفق اإلجراءات السارية املفعول مع وضع ملصقة باسم الوكالة على جوازات السفر.
1

ضمان تذكرة السفر جوا ،مؤكدة الحجز ذهابا وإيابا لكل معتمر.

 1التأكد من قيام املعتمرين بكافة التطعيمات الالزمة والفحوصات الطبية املطلوبة للسفر والتأكد من الصحة
والسالمة العقلية والبدنية لهم.
 1وضع سجل للشكاوى واالقتراحات مرقم ومختوم من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة تحت تصرف املعتمرين في
إقامتهم بالبقاع املقدسة ( مكة املكرمة و املدينة املنورة)
1

إعالم املعتمرين بواجباتهم أثناء تواجدهم بالبقاع املقدسة ،السيما:

1

احترام القوانين واألنظمة السارية املفعول باململكة العربية السعودية طوال فترة إقامتهم بها.

1

ضرورة مغادرة اململكة العربية السعودية فور انتهاء إقامتهم بها.
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المادة : 13
يلتزم صاحب الوكالة بإبرام "عقد سفر" ) (CONTRAT DE VOYAGEبين الوكالة واملعتمر يوقع من الطرفين ،يوضح
بالتفصيل الخدمات املتفق عليها (امللحقات) ،تسلم نسخة منه للمعتمر إجباريا ،نسخة لدى الوكالة و نسخة ثالثة تقدم للجنة
املعاينة في كل من املطارات و في البقاع املقدسة يتضمن البنود التالية:
1

حقوق وواجبات الطرفين.

1

سعر العمرة حسب الصنف.

 1تاريخ الذهاب و العودة وتوقيت الرحلة (مباشرة أو غير مباشرة) ،ومدة االنتظار بمطارات العبور بالنسبة للرحالت
الغير املباشرة.
1

نوعية الفنادق وتصنيفها وبعدها عن الحرم بمكة املكرمة واملدينة املنورة.

1

نوعية الغ َرف (فردية-ثنائية-ثالثية-رباعية-خماسية).

1

طبيعة اإلعاشة (كاملة أو نصف كاملة) مع تفصيل مكونات الوجبات.

1

الخدمات والتأطير (اإلرشاد الديني ،التكفل الصحي)...،

1

برنامج الرحلة والزيارات بمكة املكرمة واملدينة املنورة.

1

مدة اإلقامة بمكة املكرمة واملدينة املنورة.

1

الخدمات اإلضافية املتميزة التي يطلبها املعتمر:
0

تذكرة سفر :درجة أولى ،درجة أعمال.

0

توفير سيارات خاصة للتنقل بين جدة-مكة-املدينة.

0

اإلقامة في فنادق خمس نجوم .......،إلخ

المادة : 14
يلتزم صاحب الوكالة قبل إيداع طلبات تأشيرات العمرة لدى املصالح القنصلية بسفارة اململكة العربية السعودية بما يلي:
 1تقديم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية ترسل عبر االميل لـ"قائمة املعتمرين" ) (MANIFESTEلكل رحلة للمصادقة عليها
من طرف مكتب التصديقات بالديوان الوطني للحج والعمرة مرفقة بوصل دفع املبلغ املشار إليه في (املادة  )11باللغتين
العربية و الفرنسية.
 1تقديم "رزنامة الرحلة" مؤرخة ،مختومة وموقعة من طرف صاحب الوكالة متضمنة كل البيانات املفصلة في امللحق
املرفق بهذا الدفتر والتي يمكن تحميلها مباشرة من املوقع اإللكتروني للديوان الوطني للحج والعمرة .www.onpo.dz
1

تقديم "السيرة الذاتية " لكل مرافق أو مرشد إضافي خالل املوسم (امللحقات).

1

اعتماد مندوب أو أكثر مكلف بالتواصل مع مختلف مصالح الديوان يحمل شارة الوكالة مؤشر عليها من طرف الديوان.
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المادة : 15
يمنع على صاحب الوكالة تسويق التأشيرة في صيغتها "الحرة" (تأشيرة لوحدها أو تأشيرة مع تذكرة السفر) وعن "املتاجرة"
بالتأشيرات مع وكاالت سياحية أخرى ،وكل مخالف لذلك يسحب منه الترخيص فورا وتمنع كلتا الوكالتين من تنظيم العمرة
والحج من سنة إلى سنتين.
المادة : 16
يمكن للوكالة املرخصة لتنظيم العمرة إبرام "اتفاقيات شراكة موثقة" مع وكاالت سياحية أخرى باستثناء املعاقبة منها ،على
أن يكون نشاط العمرة تحت اإلشراف املباشر واملسؤولية الكاملة لها ،مع إيداع نسخة لدى مصالح الديوان الوطني للحج و
العمرة حين إمضاءها لزوما لكل من :
1

نسخة من اتفاقية شراكة موثقة.

1

رخصة استغالل وكالة سياحة وأسفار املناولة سارية املفعول.

1

شهادة حسن السيرة مسلمة من طرف مديرية السياحة خاصة بالوكاالت املناولة.

المادة : 17
يلتزم صاحب الوكالة باتخاذ التدابير الالزمة لضمان سفر املعتمرين في أحسن الظروف ،وذلك في كل من:
أ  -أرض الوطن:
0

ضمان استقبال ومرافقة املعتمرين أثناء سفرهم وعودتهم.

0

التكفل الكامل باملعتمرين في حال إلغاء أو تأخر الرحلة الجوية.

0

ارتداء مندوبو الوكالة لصدريات باسم وشعار الوكالة وحمل الشارة.

0

توفير مرشد ديني لكل رحلة ومرافق مؤهل لكل  47معتمر.

0

إصدار بطاقة املعتمر التي تحمل:
0

صورته ومعلوماته الشخصية.

0

اسم وعنوان الفندق في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة.

0

اسم ورقم الجوال السعودي للمرافق.

0

عنوان ورقم هاتف القنصلية العامة الجزائرية بجدة وأرقام ممثلي الديوان بمكة واملدينة (ملحق)

0

اسم ورقم هاتف الوكالة بالجزائر.
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ب  -البقاع المقدسة:
0
0

ضمان مرافقة املعتمرين عند الدخول إلى التراب السعودي والخروج منه ،بالتنسيق مع الوكيل السعودي.
االحتفاظ بجوازات السفر وتذاكر الطائرة و عقود السفر للمعتمرين حين وصولهم إلى املطار باململكة العربية
السعودية ضمانا لعودتهم في الوقت املحدد إلى أرض الوطن ،وتمنع الوكالة من تنظيم العمرة والحج من سنة إلى
سنتين في حالة مخالفة هذا اإلجراء.

0

التكفل بنقل املعتمرين في حافالت مريحة.

0

ضمان تنفيذ املتعامل السعودي لبنود العقد املبرم ،فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمعتمرين.

0

التكفل بالجانب الصحي للمعتمرين في حدود االشتراطات املطلوبة من السلطات الصحية السعودية.

السهر على متابعة املرض من املعتمرين املنومين باملستشفيات السعودية بالتنسيق مع مصالح القنصلية العامة الجزائرية
بجدة و إبالغ مديرية نشاط العمرة عبر اإلميل عن أي حالة في حينها.
التكفل بإجراءات تسفير املرض ودفن املوتى من املعتمرين بالتنسيق مع مصالح القنصلية العامة الجزائرية بجدة و إبالغ
مديرية نشاط العمرة عبر اإلميل عن أي حالة في حينها.
المادة : 18
يلتزم صاحب الوكالة بنقل املعتمرين من وإلى البقاع املقدسة وجوبا عن طريق الجو ،وكل مخالف لذلك يمنع من تنظيم
العمرة والحج من سنة إلى سنتين.
المادة : 19
يجب أن تكون املواصفـات األساسية ألماكن اإلي ــواء كما يلي:
أ-اإليواء بمكة المكرمة والمدينة المنورة:

يلتزم صاحب وكالة السياحة واألسفار بـضمان إيواء املعتمرين بإقامات مصرح لها مع وجود َم َرافق الطبخ إن أمكن.
ب -تجهيزات اإلقامة:

بهو االستقبال :يجب أن يتوفر بهو االستقبال على كراس ي أو أرائك ،مكتب لالستقبال واإلرشاد ،الهاتف ،التكييف ،صندوق
األمانات.
ممرات الطوابق :يجب أن تكون متوفرة على نوافذ التهوية ،برادات ماء ،أجهزة إطفاء الحريق ،سلل النفايات ومنافذ النجدة.
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الغ َرف :يجب أن تسمح مساحة الغرفة بإيواء يتناسب وعدد األشخاص ،وفقا ملا تنص عليه تنظيمات ولوائح اإليواء باململكة
العربية السعودية ،على أن تكون مجهزة بأسرة فردية ،أفرشة،إزارات ،أغطية ،وسـائد ،طـاولة لألكل ،ثالجة كافية ،جهاز تلفاز،
تكييف ،نافذة تهوية ،إنارة كافية.
الحمامات :يجب تخصيص حمام مجهز بمرشات ،حوض غسل األيدي ،مرحاض ،مرآة ،منفذ التهوية ،املناشف ،مواد
الغسل.
اإلعاشة :على الوكالة املتعاقدة على اإلعاشة مراعات شروط الصحة و السالمة في األطعمة املقدمة و التي يستحسن أن تكون
وفق ما أعتاد عليه املعتمر تناوله في الجزائر.
وسائل السالمة :يجب أن تتوفر اإلقامة على وسائل السالمة الكافية املعمول بها دوليا ،ضمانا ألمن وسالمة املعتمرين السيما:
 منافذ اإلغاثة ،على أن تكون مفرغة تماما من كل ما من شأنه أن يعيق نزول املعتمرين في حال وقوع حادث. أجهزة إطفاء الحريق صالحة لالستعمال.الخدمات المطلوبة:

 خدمة االستقبال وضمان املداومة والصيانة  24/24سا. تنظيف الغرف مع تغيير املناشف واإلزارات عند الطلب مع توفير املنظفين بعدد كاف.المرافق:

 مصاعد كافية في اإلقامة حسب طاقتها اإليوائية.المادة : 20
يلتزم صاحب الوكالة ،أثناء إقامة املعتمرين بالبقاع املقدسة ،بتوفير مرشد ديني لكل رحلة ،مرخص من طرف وزارة الشؤون
الدينية واألوقاف ،يؤطر املعتمرين دينيا وفق املرجعية الدينية الوطنية ،ويمنع منعا باتا االستعانة باملقيمين بالسعودية في هذا
املجال وكل مخالف لذلك يعرض نفسه للعقوبة.
المادة : 21
يلتزم صاحب الوكالة أثناء تواجد املعتمرين بالفندق بما يلي:
 1وضع الفتة إشهارية خاصة بالوكالة أمام املدخل أو بأروقة الطوابق حسب ما يسمح به نضام الخدمات في الفنادق
املصنفة.
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1

وضع مكتب مداومة ببهو الفندق حسب اإلمكان.

1

وضع السجل الخاص بالشكاوى واالقتراحات تحت تصرف املعتمرين (املذكور في املادة .)13

1

وضع لوحة ببهو الفندق تبين صور وهواتف املرافقين واملؤطرين وأرقام غرفهم.

1

وضع لوحة ببهو الفندق خاصة باإلعالنات املختلفة (زيارات ،دروس ،مواعيد اإلطعام ،مغادرة).

1

ارتداء املرافقين للصدريات باسم وشعار الوكالة.

المادة : 22
يلتزم صاحب الوكالة بـمراسلة مصالح القنصلية العامة بجدة ومصالح الديوان الوطني للحج والعمرة عبر الوسائل املتاحة
(الهاتف ،الفاكس أو البريد اإللكتروني) فور وقوع الحاالت التالية:
1

فقدان أحد املعتمرين.

1

دخول أحد املعتمرين إلى املستشفى.

1

وفاة أحد املعتمرين.

1

ضياع وثائق رسمية للمعتمرين.

1

تعرض أحد املعتمرين أو املرافقين ملتابعات من السلطات السعودية.

1

إخالل الشريك السعودي بالتزاماته التعاقدية.

1

تخلف أحد املعتمرين عن رحلة العودة.

المادة : 23
يمنع منعا باتا على كل وكالة مرخصة لتنظيم العمرة التعاقد مع أي متعامل سعودي ،موجود ضمن القائمة السوداء ،أخل
بالتزاماته تجاه الطرف الجزائري خالل موسم العمرة والحج.
المادة : 24
يخضع صاحب الوكالة لرقابة أعوان لجنة املتابعة واملراقبة للديوان الوطني للحج والعمرة مع ضرورة تسهيل أداء مهمتهم،
سواء داخل الوطن أو باململكة العربية السعودية.
المادة : 25
يلتزم صاحب الوكالة بتقديم تقرير سنوي مفصل حول النشاط إلى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة ،إلى غاية نهاية شهر
شوال كآخر أجل.

9

المادة : 26
إن توقيع صاحب وكالة السياحة واألسفار على هذا الدفتر يعتبر تعهدا بقبول ما جاء فيه ،وأي إخالل بمادة من املواد
املذكورة أعاله يحمل صاحب الوكالة املسؤولية الكاملة ،فضال عن تعرضه للعقوبات املنصوص عليها في التشريعات
والتنظيمات السارية املفعول.
تم التوقيع في الجزائر ،بتاريخ _____________________________

وتوقيع

ختم وتوقيع ختم

المدير العــام

صـاحب وكالة السياحة واألسفار

للديوان الوطني للحج والعمرة
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عقد السفر رقم  / :موسم عمرة  1438هـ
الطرف األول ( وكالة السياحة واألسفار )
العنوان
إسم الوكالة
رقم الجوال
رقم الهاتف الثابت
الطرف الثاني ( الزبون  /املعتمر )
اللقب
اإلسم
العنوان
أنث
الجنس ذكر
تاريخ اإلصدار
رقم الجواز
تكلفة وصنف العمرة
الصنف
سعر العمرة (دج) .............................دج
الدفعة األولى

...........................دج

البريد اإللكتروني
مكان امليالد
رقم الجوال
مكان اإلصدار

تاريخ امليالد
تاريخ االنتهاء
إقتصادية

الدفعة الثانية

نصف مميزة

.......................دج

مميزة VIP
.......................دج

الدفعة الثالثة

بيانات خاصة برحلة الذهاب
التوقيت

تاريخ الرحلة
الشركة الناقلة

نوع الرحلة

رقم الرحلة
مطار الوصول

مطار اإلقالع

بيانات خاصة برحلة العودة
التوقيت
تاريخ الرحلة
مطار اإلقالع
بيانات خاصة باإلقامة في البقاع املقدسة
مكة املكرمة

مدة االنتظار

رقم الرحلة
مطار الوصول

إسم الفندق

العنوان

فترة اإلقامة  :من إلى

برنامج الزيارات

املدينة املنورة
إسم الفندق
فترة اإلقامة  :من إلى
نوعية الغرف

العنوان
برنامج الزيارات
فردية

مباشرة غير مباشرة

التصنيف

ثنائية

البعد عن الحرم

التصنيف

رباعية

ثالثية

البعد عن الحرم

خماسية

طبيعة اإلطعام
كامل (فطور الصباح+غداء+عشاء)

نصف كامل (فطور الصباح+عشاء)

ال يوجد

الخدمات والتأطير
املرافق
الخدمات اإلضافية :

املرشد الديني
يوجد

الطبيب
ال يوجد

إطعام مميز
نقل مميز
تذكرة سفرة درجة أعمال
تذكر سفر درجة أولى
خدمات أخرى................................................................................................................................. .
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إقامة مميزة ( 5نجوم)

 ................م

 ................م
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