
 

 مكتب شؤون حجاج باكستان

 قنصلية باكستان العامة جده

 

 دعوة لتقديم العروض والمناقصات

 

 لالهتمام العطاءات من النقابة السياراتدعوتإن مكتب شؤون حجاج باكستان 

أصحاب شركات النقل المعتمدين الذين يرغبون في استئجار حافالتهم الجديدة من طراز 

سيتم هـ ، 1440 هولهجذ 13هـ إلى 1440حج ذول 7، من لل مشا ئر المقدسة  ي ,وأعل 2016

 التي ستكون خارج منطقة القطار تنقل الحجاج الباكستانيين 19رقم  بتمكتخصيص الحافالت لـ

ردين عال كل ريم المكرمة  مكة ني ,فة ، وملعرفات ، مزد,مني , من مكة  و اياب  ذهاب

 سعوديةاله الحكوم وطحسب الشر حافاله
 

يجب تقديم العروض مكتملة من جميع النواحية من قبل المواطنين السعوديين 

مباشرة لمكتب شؤون حجاج  المالك أو الوكالء الشرعيون الممثلون وذلك

مساءاً )من االحد  16:00صباحاً وحتى  09:00باكستان أثناء ساعات الدوام من 

 إلى الخميس( .

ً  11:00حتى الساعة  2019 يوليو17آخر تاريخ لتقديم العروض هو  • ويتم فتح  صباحا

ً 11:30في نفس التاريخ الساعة  /ظروفال  بجده بمكتب شؤون حجاج باكستان  صباحا

تفظ مكتب شؤون حجاج باكستان بحق إلغاء ورفض جميع  العروض أو أي عرض يح •

 منها .

 السماسرة والوسطاء غير مؤهلون في التقديم .  •

( أو التواصل على البريد  www.hajjinfo.orgللمزيد من المعلومات والشروط , يرجى زيارة الموقع )

 /012-6670980أو االتصال على األرقام  dghajjjeddah@gmail.comااللكتروني 

 21411جده  182قنصلية باكستان العامة ص ب  
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Office of Pilgrim’s Affairs (OPAP), 
Consulate General of Pakistan, Jeddah  

 
Invitation to submit  Expressions of Interest / Bids 

 
  OPAP invites Expressions of Interest (EoI)/Bids from Naqaba Tu Siyaraat 

approved transport company owners who are interested in renting out their new 

buses of model 2016 and upward for Mashaair Days i.e. from 7th Dhullhajj 1440H 

till 13th Dhullhajj 1440H. The buses will be allocated to 19 Makatab that will be 

outside the train zone for transporting Pakistan Government pilgrims from Makkah-

Mina-Arafat-Muzdallfah-Mina-Makkah. The buses will be deployed for double 

trip (Raddain) as per Saudi Government policy.  

Only Saudi nationals being owners or legally authorized Saudi representatives are 

advised to visit/submit EOIs/applications which are complete in all respects to 

OPAP, Jeddah till 17th July 2019 on working days from 0900 to 1600hrs. 

 For detailed terms and conditions, please visit www.hajjinfo.org or contact OPAP.  

Jeddah.   Tel:012-6670980                 E-mail:     dghajjjeddah@gmail.com. 
All applicants must apply directly to the OPAP. Agents or middlemen are not 

eligible. All EOIs/Bids must reach OPAP, Consulate General of Pakistan, P.O. 
Box 182 Jeddah 21411 till 1100hrs, 17th July 2019. The bids will be opened at 
1130hrs on 17-07-2019 in the presence of bidders or their representatives who 

may choose to be present. 
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