
باكستان

2

يمثله

رقم العقد الموحد:

باكستان

1

0

مالحظه: ال يكون هذا العقد نافذاً اال بوجود الرقم الموحد الخاص بهذا العقد وعلى هذه الصفحة.                                والله ولي التوفيق,,

تفاصيل الغرف:

تاريخ العقد:

الدفعات:

1109610

01/07/2019

تاريخ نهاية العقد:

رقم الهوية:

االسم

86,723.00

منظم

4511

نوع الهوية:

18/06/2019 تاريخ بداية العقد:

دولة المنظم:

المدينة:

نوع المسكن:

السادة م المحافظ للخدمات الحج

رقم الهوية:

الفتـــــــــرات

الجنسية:

رقم المسكن:

رحمة سعد يحي العمري

منور حسين

01/07/2019

المملكة العربية السعودية

تاريخ الهوية:

1. يقر (الطرفان) بأنھما أطلعا ووافقا وھما بكامل أھليتھما الشرعية على كامل البنود الورادة في ملحق عقد اإلسكان الموحد (١) وأنھ جزء اليتجزأ من ھذا العقد.
2. ال يكون ھذا العقد نافذاً إال بعد أن يتم (توقيعھ وتوقيع ملحقھ المكون من ثالث صفحات) من (الطرف األول) و(الطرف الثاني) وبعد التصديق عليھ من قبل مؤسسة الطوافة وبعد توثيقھا

الكترونيا من فرع الوزارة بمكة المكرمة.
3. يلتزم (الطرف الثاني) بدفع قيمة العقد كاملة أو وفق الدفعات المتفق عليھا للطرف األول دون أي تأخير أو مماطلة أو تسويف، وعدم مغادرة المملكة إال بعد إنھاء كافة التزاماتھ المالية تجاه

(الطرف األول).
4. يلتزم (الطرف األول) بتأمين الخدمات الموضحة أدناع للطرف الثاني، علما بأن قيمة ھذه الخدمات وضعت في اإلعتبار عند االتفاق على قيمة اإليجار للدار وھي

he6893354

تاريخ ووقت االعتماد

تاريخ الهوية:

(الطرف الثاني) المستأجر

01/07/2019

جواز سفر

التوقيع

منور حسين

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة

رقمها:

93

التوقيع

عدد الحجاج:

ويمثله في الوقيع:

الجهة

1440101514/09/2019

بعد المسكن عن الحرم:

رحمھ سعيد يحيى العمري

الجنسية:

معتمد آلياً

التوقيع

14401028

رحمة سعد يحي العمري

البيانات االساسية:

رحمھ سعيد يحيى العمري

ھوية وطنية

مكة المكرمة

ويمثله في الوقيع:

الطرف االول المؤجر:

14410115

نوع المنظم:

(الطرف االول) المؤجر

االسم

رحمة سعد يحي العمري

نوع الهوية:

دفعة واحدة (كامل المبلغ)

م

الطرف الثاني المستأجر:

قيمة العقد:

االعتمادات االلكترونية

1016142

عمائر

1009316447

معتمد آلياً

العددنوع الغرفة

3ثالثية

21رباعية

عقد اسكان الحجاج
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النسبة

رقم عداد الكهرباء:

تاريخه

البيانات التفصيلية لعنوان المؤجر

الطرف الثاني

الرمز البريدي:

عدد الحجاج:

الجوال:

المبلغ

عنوانه:

ويمثله في التوقيع:

فاكس المسكن:

عنوان سكنه الدائم:

الجوال:

رقم تصريح لجنة الكشف على المساكن/

اسم المسكن:

الجنسية:

العنوان:

قيمة العقد:

رقم المسكن:

البيانات التفصيلية لعنوان المستأجر

الرمز البريدي:

التأمين / الدفعة

الفاكس:

نوع المسكن:

الطرف االول (المؤجر):

البريد االلكتروني:

الطرف الثاني (المستأجر):

رقم السجل التجاري:

البريد االلكتروني:

ملحق عقد االسكان الموحد (1)

تاريخه:

الفاكس:

رقم الشيك / المستند

رقم العقد الموحد:

ويمثله في التوقيع:

الطرف االول

بيانات التأمين والدفعات

البيانات التفصيلية لعنوان السكن

هاتف المسكن:

البنك او المالحظات

110961086,723.0093

عمائررحمة سعد يحي العمري1016142

00

1034725/04/2019

555512867null

gfdgfdsfd@gmail.com

رحمة سعد يحي العمري

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة4511

رحمھ سعيد يحيى العمري

باكستانمنور حسين

554512242null

AL.MUHAFIZ@HOTMAIL.COM

13,008.4514401028 null الضمانات البنكية% 100الضمانات البنكية

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة
الخاصة

رحمھ سعيد يحيى العمري

رحمة سعد يحي العمري

منور حسين
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باكستان

2

يمثله

رقم العقد الموحد:

باكستان

1

مالحظه: ال يكون هذا العقد نافذاً اال بوجود الرقم الموحد الخاص بهذا العقد وعلى هذه الصفحة.                                والله ولي التوفيق,,

تفاصيل الغرف:

تاريخ العقد:

الدفعات:

1086600

18/06/2019

تاريخ نهاية العقد:

رقم الهوية:

االسم

167,403.60

منظم

4511

نوع الهوية:

28/07/2019 تاريخ بداية العقد:

دولة المنظم:

المدينة:

نوع المسكن:

السادة م المحافظ للخدمات الحج

رقم الهوية:

الفتـــــــــرات

الجنسية:

رقم المسكن:

فندق سبال

منور حسين

18/06/2019

المملكة العربية السعودية

تاريخ الهوية:

1. يقر (الطرفان) بأنھما أطلعا ووافقا وھما بكامل أھليتھما الشرعية على كامل البنود الورادة في ملحق عقد اإلسكان الموحد (١) وأنھ جزء اليتجزأ من ھذا العقد.
2. ال يكون ھذا العقد نافذاً إال بعد أن يتم (توقيعھ وتوقيع ملحقھ المكون من ثالث صفحات) من (الطرف األول) و(الطرف الثاني) وبعد التصديق عليھ من قبل مؤسسة الطوافة وبعد توثيقھا

الكترونيا من فرع الوزارة بمكة المكرمة.
3. يلتزم (الطرف الثاني) بدفع قيمة العقد كاملة أو وفق الدفعات المتفق عليھا للطرف األول دون أي تأخير أو مماطلة أو تسويف، وعدم مغادرة المملكة إال بعد إنھاء كافة التزاماتھ المالية تجاه

(الطرف األول).
4. يلتزم (الطرف األول) بتأمين الخدمات الموضحة أدناع للطرف الثاني، علما بأن قيمة ھذه الخدمات وضعت في اإلعتبار عند االتفاق على قيمة اإليجار للدار وھي

he6893354

تاريخ ووقت االعتماد

تاريخ الهوية:

(الطرف الثاني) المستأجر

18/06/2019

جواز سفر

التوقيع

منور حسين

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة

رقمها:

93

التوقيع

عدد الحجاج:

ويمثله في الوقيع:

الجهة

1440112506/08/2019

بعد المسكن عن الحرم:

منصور محمود

الجنسية:

معتمد آلياً

التوقيع

14401015

فندق سبال

البيانات االساسية:

منصور محمود

ھوية وطنية

المدينة المنورة

ويمثله في الوقيع:

الطرف االول المؤجر:

14401205

نوع المنظم:

(الطرف االول) المؤجر

االسم

فندق سبال

نوع الهوية:

دفعة واحدة (كامل المبلغ)

م

الطرف الثاني المستأجر:

قيمة العقد:

االعتمادات االلكترونية

1036499

عمائر

1031520081

معتمد آلياً

العددنوع الغرفة

5مزدوج

1ثالثية

20رباعية

عقد اسكان الحجاج

Page 1 of 4



النسبة

رقم عداد الكهرباء:

تاريخه

البيانات التفصيلية لعنوان المؤجر

الطرف الثاني

الرمز البريدي:

عدد الحجاج:

الجوال:

المبلغ

عنوانه:

ويمثله في التوقيع:

فاكس المسكن:

عنوان سكنه الدائم:

الجوال:

رقم تصريح لجنة الكشف على المساكن/

اسم المسكن:

الجنسية:

العنوان:

قيمة العقد:

رقم المسكن:

البيانات التفصيلية لعنوان المستأجر

الرمز البريدي:

التأمين / الدفعة

الفاكس:

نوع المسكن:

الطرف االول (المؤجر):

البريد االلكتروني:

الطرف الثاني (المستأجر):

رقم السجل التجاري:

البريد االلكتروني:

ملحق عقد االسكان الموحد (1)

تاريخه:

الفاكس:

رقم الشيك / المستند

رقم العقد الموحد:

ويمثله في التوقيع:

الطرف االول

بيانات التأمين والدفعات

البيانات التفصيلية لعنوان السكن

هاتف المسكن:

البنك او المالحظات

1086600167,403.6093

عمائرفندق سبال1036499

199014/04/2019

530757333null

mno-737@hotmail.comالمدينة

فندق سبال

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة4511

منصور محمود

باكستانمنور حسين

554512242null

AL.MUHAFIZ@HOTMAIL.COM

25,110.5414401018 null الضمانات البنكية% 100الضمانات البنكية

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة
الخاصة

منصور محمود

فندق سبال

منور حسين
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باكستان

2

يمثله

رقم العقد الموحد:

باكستان

1

مالحظه: ال يكون هذا العقد نافذاً اال بوجود الرقم الموحد الخاص بهذا العقد وعلى هذه الصفحة.                                والله ولي التوفيق,,

تفاصيل الغرف:

تاريخ العقد:

الدفعات:

1113764

03/07/2019

تاريخ نهاية العقد:

رقم الهوية:

االسم

51,708.00

منظم

4511

نوع الهوية:

06/07/2019 تاريخ بداية العقد:

دولة المنظم:

المدينة:

نوع المسكن:

السادة م المحافظ للخدمات الحج

رقم الهوية:

الفتـــــــــرات

الجنسية:

رقم المسكن:

فندق النسور المهاجرين

منور حسين

03/07/2019

المملكة العربية السعودية

تاريخ الهوية:

1. يقر (الطرفان) بأنهما أطلعا ووافقا وھما بكامل أھليتهما الشرعية على كامل البنود الورادة في ملحق عقد اإلسكان الموحد (١) وأنھ جزء اليتجزأ من ھذا العقد.
2. ال يكون ھذا العقد نافذاً إال بعد أن يتم (توقيعھ وتوقيع ملحقھ المكون من ثالث صفحات) من (الطرف األول) و(الطرف الثاني) وبعد التصديق عليھ من قبل مؤسسة الطوافة وبعد توثيقھا

الكترونيا من فرع الوزارة بمكة المكرمة.
3. يلتزم (الطرف الثاني) بدفع قيمة العقد كاملة أو وفق الدفعات المتفق عليها للطرف األول دون أي تأخير أو مماطلة أو تسويف، وعدم مغادرة المملكة إال بعد إنهاء كافة التزاماتھ المالية تجاه

(الطرف األول).
4. يلتزم (الطرف األول) بتأمين الخدمات الموضحة أدناع للطرف الثاني، علما بأن قيمة ھذه الخدمات وضعت في اإلعتبار عند االتفاق على قيمة اإليجار للدار وھي

he6893354

تاريخ ووقت االعتماد

تاريخ الهوية:

(الطرف الثاني) المستأجر

03/07/2019

جواز سفر

التوقيع

منور حسين

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة

رقمها:

93

التوقيع

عدد الحجاج:

ويمثله في الوقيع:

الجهة

1440110327/07/2019

بعد المسكن عن الحرم:

فواز عبد العزيز علي فقيها

الجنسية:

معتمد آلياً

التوقيع

14401030

فندق النسور المهاجرين

البيانات االساسية:

فواز عبد العزيز علي فقيها

ھوية وطنية

مكة المكرمة

ويمثله في الوقيع:

الطرف االول المؤجر:

14401124

نوع المنظم:

(الطرف االول) المؤجر

االسم

فندق النسور المهاجرين

نوع الهوية:

دفعة واحدة (كامل المبلغ)

م

الطرف الثاني المستأجر:

قيمة العقد:

االعتمادات االلكترونية

1083515

فنادق

1020689012

معتمد آلياً

العددنوع الغرفة

1مزدوج

1ثالثية

22رباعية

عقد اسكان الحجاج

Page 1 of 4



النسبة

رقم عداد الكهرباء:

تاريخه

البيانات التفصيلية لعنوان المؤجر

الطرف الثاني

الرمز البريدي:

عدد الحجاج:

الجوال:

المبلغ

عنوانه:

ويمثله في التوقيع:

فاكس المسكن:

عنوان سكنه الدائم:

الجوال:

رقم تصريح لجنة الكشف على المساكن/

اسم المسكن:

الجنسية:

العنوان:

قيمة العقد:

رقم المسكن:

البيانات التفصيلية لعنوان المستأجر

الرمز البريدي:

التأمين / الدفعة

الفاكس:

نوع المسكن:

الطرف االول (المؤجر):

البريد االلكتروني:

الطرف الثاني (المستأجر):

رقم السجل التجاري:

البريد االلكتروني:

ملحق عقد االسكان الموحد (1)

تاريخه:

الفاكس:

رقم الشيك / المستند

رقم العقد الموحد:

ويمثله في التوقيع:

الطرف االول

بيانات التأمين والدفعات

البيانات التفصيلية لعنوان السكن

هاتف المسكن:

البنك او المالحظات

111376451,708.0093

فنادقفندق النسور المهاجرين1083515

0126390635

4100359025/05/2017

553910688null

fawaz@crossingeagles.com

فندق النسور المهاجرين

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة4511

فواز عبد العزيز علي فقيها

باكستانمنور حسين

554512242null

AL.MUHAFIZ@HOTMAIL.COM

7,756.2014401101 null الضمانات البنكية% 100الضمانات البنكية

السادة م المحافظ للخدمات الحج و عمرة المحدودة
الخاصة

فواز عبد العزيز علي فقيها

فندق النسور المهاجرين

منور حسين
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