CONSULATE GENERAL OF INDIA, JEDDAH
HIRING OF TRANSPORATION FOR HAJ 1441 H - (2020)

For the forthcoming Haj 2020 we intend to hire the below
mentioned vehicles for the period indicated against each.
(a)
10 Buses (45-49) seater – 2018 & above model (viz. Golden
Dragon, Higer, King Long or Yong Tong) with Indian drivers (gasoline,
comprehensive insurance) for use by its officials/officers during Haj
Week 7-14th Zul Hijjah 1441 H corresponding to 28th July to 4th August,
2020 (on this Consulate’s disposal) from the Registered Pilgrim
Transport Companies having valid entry permits issued by the General
Cars Syndicate, Makkah to ply in Mashaier Region and Inter-city route
for use by officials of the Indian Haj Mission deputed by Government
of India for Haj duty.
(b) 12 Coaster Buses (29-30) seater – 2018 - model with two Indian
drivers on each bus and on 12 hrs duty (including gasoline, free
mileage, comprehensive insurance, round the clock service for use
by its officials/officers for the period 20th Shawwal, 1441 to
20th Moharram, 1442 H corresponding to 12th June, 2020 to
8th September, 2020 (on this Consulate’s disposal) from the Registered
Pilgrim Transport Companies and having entry permits issued by the
General Cars Syndicate, Makkah to ply between Jeddah-MakkahMadinah including the core Haj period 1-12th Zulhijjah, 1441 H.
(c)
07 Sedan cars (For Coordinators) latest model (viz. Toyota
Corolla, Yaris) with Indian drivers (minimum 15 hrs duty per day per
vehicle) with valid comprehensive insurance, gasoline and free
mileage for use by its officers for the period 20 th Shawwal, 1441 to
20th Moharram, 1442 H corresponding to 12th June, 2020 to
8th September, 2020 from the Registered Car Rental Companies
based in Jeddah/Makkah which have necessary permits issued by
Jawazat to ply between Jeddah-Makkah-Madinah (including during
core Haj week between 1-12th Zul Hijjah, 1441 H).

(d)
10 Sedan cars (For various desks) latest model (viz. Toyota
Corolla, Yaris) with Indian drivers (minimum 15 hrs duty per day per
vehicle) with valid comprehensive insurance, gasoline and free
mileage for use by its officers for the period 20 th Shawwal, 1441 to
20th Moharram, 1442 H corresponding to 12th June, 2020 to
8th September, 2020 from the Registered Car Rental Companies
based in Jeddah/Makkah which have necessary permits issued by
Jawazat to ply between Jeddah-Makkah-Madinah (including during
core Haj week between 1-12th Zul Hijjah, 1442 H).
Only those companies which are registered with General Cars
Syndicate, Makkah along with the proof of Registration of General
Cars Syndicate and Indian drivers i.r.o (a) & (b) above and Registered
Car Rental Companies along with the proof of registration of the car
rental company and Indian drivers i.r.o. (c & d) above may please
submit their sealed quotations to Vice Consul (Haj), Consulate
General of India, Behind National Commercial Bank, Tahaliya Street,
Jeddah by 15th December, 2019 by 17:00 hrs.
More details are available at the website of the Consulate General of
India, Jeddah www.cgijeddah.com-‘Haj News’

القنصلية العامة للهند بجــــدة
استئجار خدمات المواصالت لموسم حج 1441هـ (0202م)
لموسم الحج القادم 1441هـ (0202م) نود أن نستأجر المركبات المذكورة فيما أدناه
للفترة المذكورة مقابل كل صنف من المركبات.
(أ)

عدد  12حافالت ذات  44-44مقعدا -موديل  8102فما فوق(تكون من نوع
غولدن دراغون أو هيجر أو كنج النج أو يونج تونج) مع سواقين هنود (مع
البنزين والتأمين الشامل) الستخدام موظفيها /مسؤوليها خالل أسبوع الحج من -7
 01ذي الحجة 0110هـ الموافق لـ /82يوليو/1-أغسطس ( 8181تحت تصرف
هذه القنصلية) من شركات نقل الحجاج المسجلة مع تصريح دخول المشاعر
الصادرة من النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة للتنقل بين المشاعر المقدسة
والمسار فيما بين المدن الستخدام مسؤولي مكتب شؤون حجاج الهند المنتدبين من
قبل حكومة الهند لمهمة الحج.

(ب)

عدد  10كوستر حافالت ذات ( )02-04مقعدا -موديل  8102مع سائقين هنديين
لكل حافلة دوام  08ساعة لكل سائق (مع البنزين والتأمين الشامل خدمات على
مدار الساعة) الستخدام موظفيها /مسؤوليها خالل الفترة من /81شوال 0110هـ
حتى /81محرم 0118هـ الموافق لـ /08يونيو  8181حتى /2سبتمبر 8181م
(تحت تصرف هذه القنصلية) من الشركات المعتمدة لنقل الحجاج مع تصريح دخول
المشاعر الصادرة من النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة للتنقل بين جدة -مكة
المكرمة – المدينة المنورة (بشمول أسبوع الحج األساسي بين /08-0ذي الحجة
0110هـ ).

(ت)

عدد 7سيارات سيدان أحدث موديل (للمنسقين) (من نوع تويوتا كروال ويارس)
مع سواقين هنود (دوام  01ساعة على األقل لكل سائق بكل سيارة) مع تأمين شامل
ساري المفعول والبنزين واألميال المجانية وذلك الستخدامها من قبل موظفيها
/مسؤوليها خالل الفترة من /81شوال 0110هـ حتى /81محرم 0118هـ الموافق
لـ /08يونيو  8181حتى /2سبتمبر 8181م (تحت تصرف هذه القنصلية) من
شركات تأجير السيارات المعتمدة التي تتخد من جدة/مكة المكرمة مقرا لها والتي
يوجد لديها تصاريح الزمة صادرة من الجوازات للتنقل بين جدة -مكة – المدينة
المنورة (بشمول أسبوع الحج األساسي بين /08-0ذي الحجة 0110هـ ).

(ث)

عدد 12سيارات سيدان أحدث موديل (لمختلف األقسام بالبعثة) (من نوع تويوتا
كروال ويارس) سواقين هنود (دوام  01ساعة على األقل لكل سائق بكل سيارة)
مع تأمين شامل ساري المفعول والبنزين واألميال المجانية وذلك الستخدامها من
قبل موظفيها /مسؤوليها خالل الفترة من /81شوال 0110هـ حتى /81محرم
0118هـ الموافق لـ /08يونيو  8181حتى /2سبتمبر 8181م (تحت تصرف
هذه القنصلية) من شركات تأجير السيارات المعتمدة التي تتخد من جدة/مكة المكرمة
مقرا لها والتي يوجد لديها تصاريح الزمة صادرة من الجوازات للتنقل بين جدة-
مكة – المدينة المنورة (بشمول أسبوع الحج األساسي بين /08-0ذي الحجة
0110هـ ).

(ج)
يرجى فقط من الشركات المسجلة لدى النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة مع ما
يثبت تسجيلها لدى النقابة العامة للسيارات وحيازتها للسواقين الهنود بالنسبة
للطلبات المذكورة في فقرتي (أ) و(ب) أعاله ،ومن الشركات المعتمدة لـتأجير
السيارات مع ثبوت حيازتها للسواقين الهنود بالنسبة للطلبات المذكورة في فقرة
(ت-ث) أعاله ،تقديم عروض أسعارهم في الظروف المختومة الى نائب القنصل
العام وقنصل (شؤون الحج) بالقنصلية العامة للهند ،بشارع التحلية خلف البنك
األهلي التجاري بجدة خالل مدة أقصاها /14ديسمبر 0214م حتى الساعة الـ
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ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع العنكبوتي للقنصلية العامة للهند بجدة على
" (www.cgijeddah.com" - Haj news).عنوانها

