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****** 

 

  )ھـ 1432(2011  عاملموسم حجلحجاج باكستان  السكن استئجار 
 

 
  الشروط والمواصفات للسكن بالمدينة المنورة

  

 

 ليمكن له تكملة أيام 09 إلى 08 بالمدينة المنورة من كل حاج باكستاني قيام فترة يشمل -1 
  .ص$ة أربعين

 

  . لایر ويتم الدفع مقابل تسكين العدد الفعلى450/ - احد  مبلغ يكون سعر الحاج  الو -2 
تسكين ل الطاقة ا-ستيعابية في ضوءبين المنافسين ما  يتم ا-ختيار السعر ثابت، أنحيث  -3 

 نسبة تسكين الحجاج فى المنطقة والعرض المقدم بخصوصالحجاج لدى كل مجموعة، 
 .  خارج الستين الواقعةجودة العمائرب عتبار ا>خذ في ا-وكذلك) داخل الستين( المركزية،

 

 ع$نه منسيتم إ ذيجدول الطيران الكامل موسم الحج  في ظل  لقدم العروض  تأنيجب  -4 
   .>يام محددة فقطن يسكت عرض أي و- يتم قبول اDس$مية، حكومة جمھورية باكستان قبل

 

 ي فمن العمائر الواقعةلكل  يكون العرض مصحوب بكشف العمائر المقدمة أن يجب  -5 
 وكذلك على ا>ساسعلى ھذا ستتم  الموافقة الفنية للمجموعة .رجھاوخاالمنطقة المركزية 

 النقاط  ويتم اكتساب،10 إلى 1نقاط ما بين  عمارة كلويتم منح . أدناهخرى المدونة أ أسس
 .دناهأ المذكور حسب النمطالمتوسطة على 

) ص(إجمالي : نقطة ) س(عمارة +  نقطة 2عمارة  +  نقطة1عمارة :  داخل المركزية –أ 
  .نقاط المركزية= لعدد العمائر 

) ص(إجمالي : نقطة ) س(عمارة +  نقطة 2عمارة +  نقطة 1عمارة :  خارج المركزية - ب
  . نقاط خارج المركزية= لعدد العمائر 

 

   
   
   
  العناصر ا2خرى التي سوف يتم أخذھا في ا*عتبار 

  :التقييم الفني فھي على النحو ا5تيأثناء 

  

 

  . التي تم استئجارھا لفترات طويلةو ألمجموعة  اھا تملكالتيعدد العمائر   - أ  
خ$ل السنوات ) م جميع دول العالم( من قبل المجموعة م تم تسكينھالذين قدعدد الحجاج  - ب 

  المسجلةا-ستيعابيةالطاقة كما يجب على المجموعة تقديم اجمالى . الخمس ا>خيرة
 . العام الماضىفي سمھااب

 

السنوات الخمس  خ$ل) من قبل المجموعة (م تسكينھقد تم  الذينعدد الحجاج الباكستانيين -ج  
 . ا>خيرة

 

وعلى وجه الخصوص من قبل بعثة (  مجال الخدمات السابقة فيشكر والتقدير ال اتشھاد -د 
  .)الحج الباكستانية

 

، وعدم قبول العمارة  المرفقالكشفب العمائر المدونة ي فبالتسكينالمجموعة  إذا فشلت -6 
عن طريق  (يتم استئجار السكن الجديد من السوقفس بعثة الحج الباكستانية،قبل البديلة من 

لى فرض الغرامة إ وذلك على حساب المجموعة المقصرة، إضافة) خرىالمجموعات ا>
 .المناسبة

 

.  كانت داخل المركزية أو خارجھاأيماسيتم ترجيح جميع العمائر الواقعة بالمنطقة الشمالية  -7 
 .ويتم منح الدرجات ا-ضافية ال$زمة لھذه العمائر

 

 لPد-ء مسجلة لدى المؤسسة ا-ھلية ، المجموعات السكنيةأي يكون مقدم العرض، أنيجب  -8 
 باسم تكون العمائر المقدمة مسجلة أنيجب  وكما.  في ھذا المجال خبرة ث$ث سنواتولھا

 



 ).لPد-ء ا>ھلية المؤسسة لدى(المجموعة نفسھا 

ويرجى من الكل ا-تصال المباشر بمكتب بعثة .  وسيطأيليس لدى بعثة الحج الباكستانية  -9 
 .المذكورة في آخر اDع$نالحج الباكستانية على ا-رقام 

 

 200/-غير قابلة للنقاش بمبلغ ال فرض الغرامة ال$زمة ن بعثة الحج الباكستانية تستحقإ -10 
 المتفقعدم توفير السكن : ك$ الحالتينحالة مخالفة العقد فى  فيكل حاج عن V سعودى 

  من ضمن الكشف المقدم المتعھد بھاالعمائر  عدم توفير وأعليه داخل المنطقة المركزية 
 التأخير وما في وأ مقابل حصته اليومية في اYليةالعقود ب التزويد حالة عدم فيً يضاأو

 . خ$ف ذلك

 

العامة، اقتناء حقوق " قاعدة ًطبقا لما نص في نظام ظرفين في العروض جميع تقدم أنيجب  - 11 
نترنت  ا- يرجى زيارة موقعنا على المعلوماتلمزيد من ل و".حكومة باكستان

pk.org.ppra.www بعثة الحج ه بمقر نائبأوتفضل بمخاطبة المدير العام ال أو 
ف$ بد أن يشمل ,  وعلى وجه ا-ختصار. >ي استفسارات أخرىالباكستانية بالمدينة المنورة

وبعد ذلك تفتح . ًأو- لعمل التقييم ال$زم العمائر ويتم فتحه كشف على ا>ولالظرف 
 .خارج المركزية/ سكين الحجاج فى المنطقة المركزية المناقصات المالية يذكر فيھا نسبة ت

 

. وديةعحكومة الباكستانية وتعليمات الحج السبال "لخطة الحج "ً تكون العروض وفقاأنيجب   - 12 
. ا>حكام الشروط وه من ھذًأو تقليص شيئا بإضافة  الحق التامبعثة الحج الباكستانيةول

 . تغييراتد التقييم الفني المبدئي عن أية إط$ع كل مقدم نجح بع سوف يتم و-سيما أنه

 

ًتتم المخاطبة خطيا .  يوم من تاريخ نشر ھذا ا-ع$ن15تقديم العروض ھو لآخر موعد ن إ  -13 
 . >ي نوع من ا-ستفسارات و- يؤخذ في ا-عتبار أي استفسار شفوي

 

شروط وا>حكام  العربية أو ا>وردية للالترجمةبو تعريف أ ً معنىيغموض ففي حالة أي  - 14 
 . المذكورة أع$ه فإن اللغة اDنجليزية النص المعتمد ويتم العمل بموجبه

 

 

  0504517632: الجوال 02- 6670980: جدة الھاتف- المدير العامة للحج 

 

 

 04-8222723:   الفاكس04-8250782: الھاتف, نائب مدير الحج بالمدينة المنورة 

 

 

   
 


