
 مكتب شؤون حجاج باكستان

 قنصلية باكستان العامة جده
 

 دعوة لتقديم العروض والمناقصات
 السكن:  -1

إن مكتب شؤون حجاج باكستان يدعو أصحاب العمائر أو ممن يمثلهم وأصحاب المجموعات السكنية المسجلة ولديهم 
الموافق  2018الباكستانيين خالل موسم حج عام تصاريح سارية أو الراغبين في تأجيرعمائرهم بالمدينة المنورة للحجاج 

 هـ . 1440هجري بتقديم العروض/المناقصات وفقاً للتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية لحج عام  1440

 % في المنقطة المركزية . 100العرض يشماللتسكين  –أ 

مؤسسة األهلية لألدالء والجهات المعنية األخرى المجموعة السكنية ال بد أن تكون مسجلة لدى وزارة الحج وال –ب 
 حسب المتبع في النظام.

 المتقدم يمكنه تقديم فندق من النوع الجيد والنظيف خارج المركزية لكامل موسم الحج .  -جـ 

 الوجبات الترحيبية :  -2
المواد الجافة والمعبأة في إن مكتب شؤون حجاج باكستان  يدعو الشركات المسجلة والتي يمكنها جلب وتخزين وتوزيع 

مناطق وساحات مطار المدينة المنورة وتقديم وجباب ترحيبية للحجاج الكرام أثناء وصولهم مطار المدينة المنورة  أن 
 تقدمعرضها.حيث أن تشمل الوجبة بالمواد التالية من الصناعات المعروفة والمعبأة بشكل صحي في حزمة واحدة: 

  غم(  70-60)ساندوتش كروسينا بالجبن 
 ( 60-50بسكويت مالح  ) غم 

 ( 90-70كيك حلو / االنجليزي  )غم 

 ( المراعي / سن توب / ربيع  250عصير )ملم 

 ( 80-75تمر من النوع الجيد  )غم 
 ( 330قارورة ماء  ) مل 

  )منديل مبلل )غير معطر 

 مالحظة : البد على المتقدم بعرض نموذج معبأ لهذه المواد . 

  يجب تقديم العروض مكتملة من جميع النواحية من قبل المواطنين السعوديينالمالك أو الوكالء الشرعيون
مساءاً  1600صباحاً وحتى  0900الممثلون وذلك مباشرة لمكتب شؤون حجاج باكستان أثناء ساعات الدوام من 

 )من االحد إلى الخميس( . 
  ويتم فتح العروض/المناقصات في  1100تى الساعة ح 2019أبريل  7آخر تاريخ لتقديم العروض هو ً صباحا

ً بمكتب شؤون حجاج باكستان بمبنى باكستان هاؤس بالمدينة المنورة أثناء  1130نفس التاريخ الساعة  صباحا
 تواجد أصحاب العروض أو من يمثلهم. 

 ا . يحتفظ مكتب شؤون حجاج باكستان الحق في إلغاء ورفض جميع  العروض أو أي عرض منه 

  . السماسرة والوسطاء غير مؤهةن في التقديم 

( أو التواصل على البريد  www.hajjinfo.orgللمزيد من المعلوماتللشروط والضوابط , يرجى زيارة الموقع )
أو زيارة  0148267660/  6670980-012أو االتصال على األرقام  dghajjjeddah@gamil.comااللكتروني 

جده  182مكتب شؤون حجاج باكستان بمنبى باكستان هاؤس بالمدينة المنورة أو قنصلية باكستان العامة ص ب 
21411 
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