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السنة  100العدد 4931

إعالنات حكومية

الجمعة  21رمضان 1443هـ  22إبريل 2022م

استـثمار مواقع
تعلن الهيئة امللكية للجبيل وينبع عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

رقم الفر�صة

الفر�صة

املوقع

مدة الت�أجري

1

72

�إن�شاء وت�شغيل منتجع خيام بانورامية
2
 21911.03م

الواجهة البحرية

� 10سنوات

2

73

�إن�شاء وت�شغيل مركز جتاري
2
 9876.96م

حي البثنة

� 30سنة

3

74

�إن�شاء وت�شغيل مركز جتاري حملي
2
 8719.48م

حي عني النوى

� 30سنة

4

57

ت�شغيل عدد ( )3عمائر �سكنية خا�صة ب�سكن العازبات
2
 4260.41م

حي العزيزية

� 10سنوات

5

75

�إن�شاء وت�شغيل عامل الرتفيه �(wصالة بولنج و�ألعاب خمتلفة)
2
 7207.12م

الواجهة البحرية

� 30سنة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

اخلمي�س
 22ذو احلجة 1443هـ
 21يوليو 2022م
�إدارة عالقات امل�ستثمرين
مدينة ينبع ال�صناعية
966143216929 \ 966143216987
ird@rcyanbu.gov.sa

تعلن جامعة امللك في�صل عن طرح املناق�صة التالية:

املناق�صة

قيمة الكرا�سة

ت�أجري مغ�سلة مالب�س بحي اخلزامى يف �إ�سكان جامعة امللك في�صل

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف
الإثنني
1443/10/29هـ

الثالثاء
1443/11/1هـ

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار “�سارد” عن طرح املناق�صة التالية:

املناق�صة

رقم املناق�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع حت�سينات كهرومكانيكية و�أعمال التكييف والعزل مل�ستودع الأثاث باملجمع ال�سكني بجدة

2022/11

 3.450ريال
�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة

الإثنني
1443/10/22هـ
2022/5/23م

الثالثاء
1443/10/23هـ
2022/5/24م
(� )11:00صباحاً

تعلن الأكادميية املالية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�إتفاقية �إطارية مل�شروع ا�ستئجار �سيارات للأكادميية
املالية بنظام الت�أجري طويل الأجل

R/6/FA/2022

جماناً

مكان ت�سليم وثائق املناف�سة معلومات التوا�صل
الأكادميية املالية� /إدارة املوارد
امل�ؤ�س�سية
الريا�ض -حي امل�ؤمترات � -شارع
�أم �سلمة الأن�صاري

مكان تقدمي العرو�ض الأكادميية املالية� :إدارة املوارد امل�ؤ�س�سية الريا�ض -حي امل�ؤمترات � -شارع �أم �سلمة الأن�صاري.
الربيد الإلكرتوين لطلب وثائق املناف�سة (.)Procurement@fa.gov.sa

هاتف118261228 /

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
1443/10/17هـ
2022/5/18م
( )3:00ظهر ًا

اخلمي�س
1443/10/18هـ
2022/5/19م
( )2:00ظهر ًا
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح املناف�ستني التاليتني:

م
1

2

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

قيمة الكرا�سة

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري مبحافظة �سمرياء

1443/11/27هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

1443/11/28هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

 300ريال

ت�شغيل و�صيانة املركز احل�ضاري مبحافظة �سمرياء

1443/10/24هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

1443/10/25هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

 300ريال

فعلــــى ال�شركــــــات وامل�ؤ�س�سات والأفراد الراغبة الدخول يف هذه املزايدة التقدم على موقع «بلدي» (� )www.balady.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (بلدي ا�ستثمار).
لال�ستف�سار هاتف :ـ ( )0165210076حتويلة ( . )159

تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز – �إدارة �صندوق الطالب  -عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مبنى جتاري
( مكاتب/معار�ض /حمالت جتارية )
الواقع بحي املغرزات مبدينة الريا�ض

43/2/2

 2000ريال

الإثنني
1443/11/7هـ
ال�ساعة  1:00ظهر ًا

الثالثاء
1443/11/8هـ
ال�ساعة � 11:00صباحاً

•يتم ا�ستالم الكرا�سة ب�إدارة �صندوق الطالب باملدينة اجلامعية (مبنى  ) 20/18باخلرج.
•مكان ت�سليم العرو�ض ب�إدارة �صندوق الطالب باملدينة اجلامعية (مبنى  )20/18على �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية.
•�أن يكون عطاء املتناف�س م�ساوياً لدرجة الت�صنيف و�أن يكون م�صنفاً يف املجال الذي تقدم فيه.
ً
•�أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من قيمة الإيجار ال�سنوي ملدة ال تقل عن ت�سعون يوما من تاريخ فتح املظاريف.

بيع رجيع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

بيع الأثاث الغري طبي م�ست�شفى الوالدة والأطفال بجدة

%2

1443/10/10هـ

1443/10/11هـ

تقدم العرو�ض �إىل :جلنة الرجيع مب�ست�شفى الوالدة والأطفال بجدة وتقدم العرو�ض وال�ضمان البنكي قبل يومني من تاريخ املزايدة ح�سب تقومي �أم القرى وفتح املظاريف ال�ساعة ( )2م�ساء .مكان املزايدة – ( م�ست�شفى الوالدة والأطفال بجدة).
ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة – �إدارة امل�شرتيات (�ص.ب  )12493جدة (.)21176

مزاد علني
بالبلدية بق�سم اال�ستثمار و�سيتم فتح املظاريف يف نف�س اليوم ال�ساعة
تعلن بلدية العيينة واجلبيلة عن �إقامة مزاد علني لبيع رجيع �سكراب
( )12ظهر ًا.
وحديد وبطاريات و�سيارات م�سحوبة من ال�شوارع والطرقات ولها �أكرث من
-6ميكن االطالع على ك�شوفات ال�سيارات التالفة لدى �إدارة الت�شغيل
ثالث �شهور ومل يقم �أ�صحابها باملراجعة .وذلك بال�شروط التالية:
وال�صيانة بالبلدية.
 -1ال�سيارات املراد بيعها باملزاد جميعها تالفة وتباع كرجيع.
 -2وجود �سجل جتاري �أو رخ�صة ت�شليح �سيارات ملن �أراد الدخول يف -7يتم ا�سقاط جميع بيانات املركبات التالفة من قبل امل�شرتي لدى اجلهات
املعنية ويتم �إح�ضار برنت يفيد بذلك.
املزاد.
-3طريقة الدفع �شيك م�صدق با�سم بلدية العيينة واجلبيلة  /البنك � -8إخالء م�س�ؤولية البلدية من فقدان �أي �صنف بعد البيع.
ال�سعودي املركزي.
�-4إخالء املوقع خالل ( )20يوم عمل من تاريخ تر�سية البيع ويف حال عدم
�إخالء املوقع البلدية غري م�س�ؤولة و�سيتم اتخاذ الالزم.
تعلن �شرطة العا�صمة املقد�سة� -شعبة الأمن الوقائي ق�سم احلجوزات
اخلمي�س
حتى
-5موعد املعاينة من يوم الأحد املوافق 1443/11/6هـ
ب�أنه تقرر مب�شيئة اهلل �إقامة مزاد علني لبيع عدد من املركبات املحجوزة
ً
1443/11/10هـ من ال�ساعة (� )8صباحاً حتى ال�ساعة ( )12ظهرا بحجز �شرطة العا�صمة املقد�سة يف حجز العكي�شية وذلك يف يوم الأحد
علماً ب�أن موعد تقدمي العطاءات يوم الأحد 1443/11/13هـ من املوافق 1443/10/21هـ بعد �صالة الع�صر مبا�شرة .
ال�ساعة (� )8صباحاً �إىل ال�ساعة (� )10صباحاً لدى جلنة فتح العرو�ض علماً �أن ال�سعي على امل�شرتي بن�سبة (. ) %2.05

نزع ملكية

تعلن �أمانة منطقة الريا�ض عن �صدور قرار معايل وزير ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان رقم ( )4300577563/1وتاريخ 1443/8/6هـ،
باملوافقة على البدء ب�إجراءات نزع ملكية العقار الواقع على تقاطع �شارع
�أبي جعفر الغرناطي �شر ًقا مع �شارع حممد بن وهيب جنوبًا بحي الديرة،
وف ًقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على
العقار ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )٣١وتاريخ 1424/2/5هـ
امل�صادق عليه باملر�سوم امللكي رقم (م  )15/يف 1424/3/11هـ .ف�إن
الأمانة تدعو مالك العقار املو�ضح بياناته �أعاله مراجعة وكالة الأمانة
للأرا�ضي وامل�ساحة مبوقعها الكائن باملجمع الإداري بحي ال�سلي خمرج
(.)16
مع �إح�ضار امل�ستندات التالية عند املراجعة:
� -1أ�صل �صك امللكية و�صورة منه وا�ضحة� -2 .صورة من الهوية
الوطنية -٣ .وكالة �سارية املفعول يف حال وجود وكيل -٤ .يف حال �أن
املالك متويف �صك ح�صر ورثة و�صورة منه وا�ضحة  +وكاالت من الورثة.

24
مبـان
استئجار
ٍ

تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن رغبتها با�ستئجار مبنى ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة مبحافظة
اخلرمة وفق ال�شروط التالية:
� -1أن يكون موقع املبنى يف حمافظة اخلرمة.
� -2أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي وال توجد عليه منازعات منظورة �أمام اجلهات الق�ضائية.
� -3أن يكون املبنى حديثاً ومنفذ ًا من اخلر�سانة امل�سلحة.
� -4أن يكون املبنى على طريق رئي�سي ي�سهل و�صول امل�ستفيدين �إليه.
� -5أن ال يقل عدد الغرف يف املبنى عن ( )25خم�سة وع�شرون غرفة.
�-6أن يكون باملبنى فناء مب�ساحة ال تقل عن (800م )2ويوجد به كراج لل�سيارات عبارة عن مظالت تت�سع لعدد ال
يقل عن (� )15سيارة وحفرة ل�صيانة ال�سيارات ،ويحتوي على عدد ( )5غرف ت�ستخدم كاالتي:
*غرفة حلار�س الأمن مكيفة* .غرفة للعيادة البيطرية مكيفة* .غرفة للعمليات البيطرية مكيفة* .غرفة مل�ستودع
املبيدات الكيميائية ،متوفر بها التهوية والنوافذ وو�سائل ال�سالمة الالزمة* .غرفة مل�ستودع املكاتب والأدوات
املكتبية والأجهزة.
� -7أن يتوفر باملبنى خدمات الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي والهاتف والإنرتنت.
�-8أن يكون املبنى جمهز ًا ب�أنظمة الأمن وال�سالمة (ح�سب �إ�شرتاطات الدفاع املدين) ومزود بكامريات مراقبة
داخلية وخارجية.
ً
� -9أن يكون املبنى جمهزا خلدمة ذوي الإعاقة.
 -10توفري �أجهزة التكييف جلميع مرافق املبنى و�صيانتها خالل املدة.
�-11أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن ا�ستعداده لإجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات �أو �إ�صالحات
قبل �إبرام العقد دون املطالبة ب�أي تعوي�ض.
�-12إقرار املالك بعدم وجود مطالبات مالية �أو �إلتزامات عليه لدى �شركة الكهرباء و�شركة املياه الوطنية و�شركات
االت�صاالت (مت�أخرات  -خمالفات – غرامات) .
 -13وجود �إقرار موافقة املجاورين على �إ�شغال مكتب الوزارة بجانبهم.
� -14أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
� -15أن ال يكون املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية وطالب املالك �إخالئه بنا ًء على طلبه �أو طمعاً يف
زيادة الأجرة .ويف حالة �أن املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية يجب �إرفاق �إفادة من اجلهة عن
�سبب االخالء.
� -16أن ال يكون املبنى م�أهو ًال بال�سكان �أو م�ؤجر بالكامل جلهات اخرى �أو �أفراد.
فمن يتوفـر لديه مبنى بال�شـروط واملـوا�صفـات �أعاله يتقدم ملقـر فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقـة مكة
املكرمة (جدة – طريق مكة القدمي -كيلو  )10لدى ق�سم ال�ش�ؤون املالية بعر�ضه داخل ظرف خمتوم مو�ضحاً به
مقدار الأجرة املطلوبة �سـنوياً رقماً وكتابة وموا�صفات املبنى و�صورة من الهوية الوطنية و�إثبات امللكية واملخطط
الهند�سي للمبنى ،مع الإلتزام مبـا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته التنفيذية والعقد املـوحد..
ولالطـالع على النظــام يرجـى زيـارة املوقـع الإلكتـروين لـوزارة املـالية (الأنظمة) .www.mof.gov.sa
* �آخر موعد لتقدمي العرو�ض يوم الأربعاءاملوافق 1443/9/19هـ .

تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن رغبتها با�ستئجار مبنى ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة مبحافظة
خلي�ص وفق ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى مبحافظة خلي�ص.
� -2أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي وال توجد عليه منازعات منظورة �أمام اجلهات الق�ضائية.
� -3أن يكون املبنى حديثاً ومنفذ ًا من اخلر�سانة امل�سلحة.
� -4أن يكون املبنى على طريق رئي�سي ي�سهل و�صول امل�ستفيدين �إليه.
� -5أن ال يقل عدد الغرف عن ( )20غرفة.
�-6أن يكون باملبنى فناء مب�ساحة ال تقل عن (600م )2ويوجد به غرفة خا�صة للعيادة البيطرية ال تقل م�ساحتها
عن (6*5م) وم�ستودعاً وكراج لل�سيارات عبارة عن مظالت تت�سع لعدد ال يقل عن (� )10سيارات وحفرة ل�صيانة
ال�سيارات.
� -7أن يتوفر باملبنى خدمات الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي والهاتف والإنرتنت.
�-8أن يكون املبنى جمهز ًا ب�أنظمة الأمن وال�سالمة (ح�سب �إ�شرتاطات الدفاع املدين) ومزود بكامريات مراقبة
داخلية وخارجية.
ً
� -9أن يكون املبنى جمهزا خلدمة ذوي الإعاقة.
 -10توفري �أجهزة التكييف جلميع مرافق املبنى و�صيانتها خالل املدة.
�-11أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن ا�ستعداده لإجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات �أو �إ�صالحات
قبل �إبرام العقد دون املطالبة ب�أي تعوي�ض.
�-12إقرار املالك بعدم وجود مطالبات مالية �أو �إلتزامات عليه لدى �شركة الكهرباء و�شركة املياه الوطنية و�شركات
االت�صاالت (مت�أخرات  -خمالفات – غرامات).
 -13وجود �إقرار موافقة املجاورين على �إ�شغال مكتب الوزارة بجانبهم.
� -14أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة .
ً
�-15أن ال يكون املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية وطالب املالك �إخالئه بنا ًء على طلبه �أو طمعا يف
زيادة الأجرة.
ً
 -16يف حالة �أن املبنى م�ؤجر �سابقا على �إحدى اجلهات احلكومية يجب �إرفاق �إفادة من اجلهة عن �سبب االخالء
� -17أن ال يكون املبنى م�أهو ًال بال�سكان �أو م�ؤجر بالكامل جلهات �أخرى �أو افراد.
فمن يتوفـر لديه مبنى بال�شـروط واملـوا�صفـات �أعاله يتقدم ملقـر فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقـة مكة
املكرمة (جدة – طريق مكة القدمي -كيلو  )10لدى ق�سم ال�ش�ؤون املالية بعر�ضه داخل ظرف خمتوم مو�ضحاً به
مقدار االجرة املطلوبة �سـنوياً رقما وكتابة وموا�صفات املبنى و�صورة من الهوية الوطنية و�إثبات امللكية واملخطط
الهند�سي للمبنى ،مع الإلتزام مبـا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته التنفيذية والعقد املـوحد.
ولالطـالع على النظــام  .يرجـى زيـارة املوقـع الإلكتـروين لـوزارة املـالية (الأنظمة) www.mof.gov.sa
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض يوم الأربعاء املوافق 1443/9/19هـ .

السنة  100العدد 4931

الجمعة  21رمضان 1443هـ  22إبريل 2022م

إعالنات حكومية

تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن رغبتها با�ستئجار مبنى ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة ببني مالك
وفق ال�شروط التالية:
�-1أن يكون موقع املبنى داخل حدود مركز حداد بني مالك.
�-2أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي وال توجد عليه منازعات منظورة �أمام اجلهات الق�ضائية.
�-3أن يكون املبنى حديثاً ومنفذ ًا من اخلر�سانة امل�سلحة.
�-4أن يكون املبنى على طريق رئي�سي ي�سهل و�صول امل�ستفيدين �إليه.
�-5أن ال يقل عدد الغرف يف املبنى عن ( )20ع�شرون غرفة.
�-6أن يكون باملبنى فناء مب�ساحة ال تقل عن (20×20م )2ويوجد به كراج لل�سيارات عبارة عن مظالت (بوائك)
وحفرة زيت ل�صيانة ال�سيارات ،ويحتوي على عدد ( )5غرف ت�ستخدم كالآتي:
*غرفة حلار�س الأمن مكيفة * .غرفة ملكتب ق�سم البيطرة مكيفة * .غرفة (بن�ش) للعمليات البيطرية مكيفة.
* غرفة مل�ستودع املبيدات احل�شرية ،متوفر بها التهوية والنوافذ وو�سائل ال�سالمة الالزمة *غرفة للميكانيكا.
�-7أن يتوفر باملبنى خدمات الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي والهاتف والإنرتنت .ويحتوي على خزان �أر�ضي
م�ستقل وخزان علوي.
ً
�-8أن يكون املبنى جمهزا ب�أنظمة الأمن وال�سالمة (ح�سب �إ�شرتاطات الدفاع املدين) ومزود بكامريات مراقبة داخلية
وخارجية.
ً
�-9أن يكون املبنى جمهزا خلدمة ذوي الإعاقة.
-10توفري �أجهزة التكييف جلميع مرافق املبنى و�صيانتها خالل املدة.
�-11أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن ا�ستعداده لإجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات �أو �إ�صالحات
قبل �إبرام العقد دون املطالبة ب�أي تعوي�ض.
� -12إقرار املالك بعدم وجود مطالبات مالية �أو �إلتزامات عليه لدى �شركة الكهرباء و�شركة املياه الوطنية و�شركات
االت�صاالت (مت�أخرات  -خمالفات – غرامات).
-13وجود �إقرار موافقة املجاورين على �إ�شغال مكتب الوزارة بجانبهم.
�-14أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
�-15أن ال يكون املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية وطالب املالك �إخالئه بناء على طلبه �أو طمعاً يف
زيادة االجرة .ويف حالة �أن املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية يجب �إرفاق �إفادة من اجلهة عن
�سبب الإخالء.
�-16أن ال يكون املبنى م�أهو ًال بال�سكان �أو م�ؤجر بالكامل جلهات �أخرى �أو �أفراد.
من يتوفر لديه مبنى بال�شروط واملوا�صفات �أعاله يتقدم ملقر مكتب الوزارة مبحافظة الطائف (ال�شفا – حي ال�سداد)
بعر�ضه داخل ظرف خمتوم مو�ضحاً به مقدار الأجرة املطلوبة �سنوياً رقماً وكتابة وموا�صفات املبنى و�صورة من
الهوية الوطنية و�إثبات امللكية واملخطط الهند�سي للمبنى ،.مع الإلتزام مبـا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار
و�إخالئه الئحته التنفيذية والعقد املـوحد.
ولالطـالع على النظــام والئحته التنفيذية يرجـى زيـارة املوقـع االلكتـروين لـوزارة املـالية (الأنظمة)
.www.mof.gov.sa
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض يوم الأحد املوافق 1443/9/23هـ .
تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن رغبتها با�ستئجار مبنى ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة مبحافظة
اجلموم وفق ال�شروط التالية:
�-1أن يكون موقع املبنى يف حمافظة اجلموم.
�-2أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي وال توجد عليه منازعات منظورة �أمام اجلهات الق�ضائية.
�-3أن يكون املبنى حديثاً ومنفذ ًا من اخلر�سانة امل�سلحة.
�-4أن يكون املبنى على طريق رئي�سي ي�سهل و�صول امل�ستفيدين �إليه.
�-5أن ال يقل عدد الغرف يف املبنى عن ( )20ع�شرون غرفة.
�-6أن يكون باملبنى فناء مب�ساحة ال تقل عن (400م )2ويوجد به عدد (� )2إثنان غرفة خارجية للعيادة البيطرية
وكراج لل�سيارات عبارة عن مظالت تت�سع لعدد (� )25سيارة.
�-7أن يتوفر باملبنى خدمات الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي والهاتف والإنرتنت.
�-8أن يكون املبنى جمهز ًا ب�أنظمة الأمن وال�سالمة (ح�سب �إ�شرتاطات الدفاع املدين) ومزود بكامريات مراقبة داخلية
وخارجية.
ً
�-9أن يكون املبنى جمهزا خلدمة ذوي الإعاقة.
-10توفري �أجهزة التكييف جلميع مرافق املبنى و�صيانتها خالل املدة.
�-11أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن ا�ستعداده لإجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات �أو �إ�صالحات قبل
�إبرام العقد دون املطالبة ب�أي تعوي�ض.
� -12إقرار املالك بعدم وجود مطالبات مالية �أو �إلتزامات عليه لدى �شركة الكهرباء و�شركة املياه الوطنية و�شركات
االت�صاالت (مت�أخرات  -خمالفات – غرامات).
-13وجود �إقرار موافقة املجاورين على �إ�شغال مكتب الوزارة بجانبهم.
�-14أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
ً
�-15أن ال يكون املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية وطالب املالك �إخالئه بنا ًء على طلبه �أو طمعا يف
زيادة الأجرة .ويف حالة �أن املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية يجب �إرفاق �إفادة من اجلهة عن
�سبب الإخالء.
�-16أن ال يكون املبنى م�أهو ًال بال�سكان �أو م�ؤجر بالكامل جلهات �أخرى �أو �أفراد.
فمن يتوفـر لديه مبنى بال�شـروط واملـوا�صفـات �أعاله يتقدم ملقـر فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقـة مكة
املكرمة (جدة – طريق مكة القدمي -كيلو  )10لدى ق�سم ال�ش�ؤون املالية بعر�ضه داخل ظرف خمتوم مو�ضحاً به مقدار
الأجرة املطلوبة �سـنوياً رقماً وكتابة وموا�صفات املبنى و�صورة من الهوية الوطنية و�إثبات امللكية واملخطط
الهند�سي للمبنى ،مع الإلتزام مبـا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته التنفيذية والعقد
املـوحد .ولالطـالع على النظــام يرجـى زيـارة املوقـع الإلكتـروين لـوزارة املـالية (الأنظمة) www.mof.gov.sa
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض يوم الأربعاء املوافق 1443/9/19هـ .
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مبـان
استئجار
ٍ

تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن رغبتها با�ستئجار مبنى للوحدة البيطرية لوزارة البيئة واملياه والزراعة
مبحافظة الطائف وفق ال�شروط التالية:
� -1أن يكون موقع املبنى يف حمافظة الطائف.
� -2أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي وال توجد عليه منازعات منظورة �أمام اجلهات الق�ضائية.
� -3أن يكون املبنى حديثاً ومنفذ ًا من اخلر�سانة امل�سلحة.
� -4أن يكون املبنى على طريق رئي�سي ي�سهل و�صول امل�ستفيدين �إليه.
� -5أن ال يقل عدد الغرف يف املبنى عن ( )9ت�سعة غرف.
� -6أن يكون باملبنى فناء مب�ساحة ال تقل عن ( 200م )2يوجد به عدد ال يقل عن ( )3خا�صة بالعيادة البيطرية
للك�شف على املوا�شي وعالجها وال تقل م�ساحتها عن ()6×5م.
�-7أن يتوفر باملبنى خدمات الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي والهاتف والإنرتنت .ويحتوي على خزان �أر�ضي
م�ستقل وخزان علوي
�-8أن يكون املبنى جمهز ًا ب�أنظمة الأمن وال�سالمة (ح�سب �إ�شرتاطات الدفاع املدين)ومزود بكامريات مراقبة داخلية
وخارجية.
� -9أن يكون املبنى جمهز ًا خلدمة ذوي الإعاقة.
 -10توفري �أجهزة التكييف جلميع مرافق املبنى و�صيانتها خالل مدة اال�ستئجار.
�-11أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن ا�ستعداده لإجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات �أو �إ�صالحات
قبل �إبرام العقد دون املطالبة ب�أي تعوي�ض.
�-12إقرار املالك بعدم وجود مطالبات مالية �أو �إلتزامات عليه لدى �شركة الكهرباء و�شركة املياه الوطنية و�شركات
االت�صاالت (مت�أخرات  -خمالفات – غرامات ) .
-13وجود �إقرار موافقة املجاورين على ا�شغال مكتب الوزارة بجانبهم..
�-14أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة .
ً
�-15أن ال يكون املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية وطالب املالك اخالئه بنا ًء على طلبه �أو طمعا يف
زيادة الأجرة .ويف حالة �أن املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية يجب �إرفاق �إفادة من اجلهة عن
�سبب الإخالء.
ً
�-16أن ال يكون املبنى م�أهوال بال�سكان �أو م�ؤجر بالكامل جلهات �أخرى �أو �أفراد.
من يتوفر لديه مبنى بال�شروط واملوا�صفات �أعاله يتقدم ملقر مكتب الوزارة مبحافظة الطائف (ال�شفا – حي ال�سداد)
بعر�ضه داخل ظرف خمتوم مو�ضحاً به مقدار الأجرة املطلوبة �سنوياً رقماً وكتابة وموا�صفات املبنى و�صورة من
الهوية الوطنية و�إثبات امللكية واملخطط الهند�سي للمبنى ،.مع االلتزام مبـا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار
و�إخالئه الئحته التنفيذية والعقد املـوحد.
ولالطـالع على النظــام والئحته التنفيذية يرجـى زيـارة املوقـع الإلكتـروين لـوزارة املـالية (الأنظمة)
www.mof.gov.sa
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض الأحد 1443/9/23هـ .

تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن رغبتها با�ستئجار مبنى ملكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة مبحافظة
الطائف وفق ال�شروط التالية:
� -1أن يكون موقع املبنى مبحافظة الطائف.
� -2أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي وال توجد عليه منازعات منظورة �أمام اجلهات الق�ضائية.
� -3أن يكون املبنى حديثاً ومنفذ ًا من اخلر�سانة امل�سلحة.
� -4أن يكون املبنى على طريق رئي�سي ي�سهل و�صول امل�ستفيدين �إليه.
� -5أن ال يقل عدد الغرف عن ( )75خم�سة و�سبعون غرفة.
� -6أن يكون باملبنى فناء مب�ساحة ال تقل عن (30*20م) ليكون كراج لل�سيارات.
� -7أن يتوفر باملبنى خدمات الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي والهاتف والإنرتنت.
 -8توفر خزانات مياه �أر�ضي وعلوي.
 -9توفر م�صعد ملا زاد عن ثالثة طوابق.
�-10أن يكون املبنى جمهز ًا ب�أنظمة الأمن وال�سالمة (ح�سب �إ�شرتاطات الدفاع املدين) ومزود بكامريات مراقبة داخلية
وخارجية.
� -11أن يكون املبنى جمهز ًا خلدمة ذوي الإعاقة.
 -12توفري �أجهزة التكييف جلميع مرافق املبنى و�صيانتها خالل املدة.
�-13أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن ا�ستعداده لإجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات �أو �إ�صالحات قبل
�إبرام العقد دون املطالبة ب�أي تعوي�ض.
�-14إقرار املالك بعدم وجود مطالبات مالية �أو التزامات عليه لدى �شركة الكهرباء و�شركة املياه الوطنية و�شركات
االت�صاالت (مت�أخرات  -خمالفات – غرامات) .
 -15وجود �إقرار موافقة املجاورين على �إ�شغال مكتب الوزارة بجانبهم.
� -16أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
ً
�-17أن ال يكون املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية وطالب املالك �إخالئه بنا ًء على طلبه �أو طمعا يف زيادة
الأجرة .ويف حالة �أن املبنى م�ؤجر �سابقاً على �إحدى اجلهات احلكومية يجب �إرفاق افادة من اجلهة عن �سبب الإخالء.
� -18أن ال يكون املبنى م�أهو ًال بال�سكان �أو م�ؤجر بالكامل جلهات �أخرى �أو �أفراد.
من يتوفر لديه مبنى بال�شروط واملوا�صفات �أعاله يتقدم ملقر مكتب الوزارة مبحافظة الطائف (ال�شفا – حي ال�سداد)
بعر�ضه داخل ظرف خمتوم مو�ضحاً به مقدار الأجرة املطلوبة �سنوياً رقماً وكتابة وموا�صفات املبنى و�صورة من
الهوية الوطنية و�إثبات امللكية واملخطط الهند�سي للمبنى ،مع الإلتزام مبـا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار
و�إخالئه الئحته التنفيذية والعقد املـوحد .ولالطـالع على النظــام والئحته التنفيذية يرجـى زيـارة املوقـع الإلكتـروين
لـوزارة املـالية(الأنظمة) .www.mof.gov.sa
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض يوم الأربعاء املوافق 1443/9/19هـ .

يعلن جممع امللك عبداهلل الطبي بجدة عن رغبته يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا ل�سكن التمري�ض مبجمع امللك عبداهلل
الطبي بجدة وذلك ح�سب املوا�صفات التالية:
 -1يجب �أن تتوفر باملبنى ا�شرتاطات ال�سالمة ومتطلبات الدفاع املدين.
 -2يف�ضل �أن التقل عدد الغرف عن ( )200مائتان غرفة مبنافعها.
 -3يف�ضل �أن تتوفر م�ساحات خ�ضراء وو�سائل ترفيهية باملبنى.
 -4يف�ضل �أن يكون قريباً من املجمع الطبي ( �شمال جدة ) واخلدمات العامة.
تر�سل (العرو�ض) ب�إ�سم (جممع امللك عبداهلل الطبي بجدة) �إدارة العقود وامل�شرتيات  /ق�سم العقود .
تعلن فرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد عن رغبتها با�ستئجار م�ستودع خا�ص يكون مقر ًا لرجيع
الفرع مبنطقة املدينة املنورة وفق ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الأ�سمنت امل�سلح ويقع داخل املحافظة.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي وتتوفر حوله �أماكن لوقوف �سيارات املوظفني واملراجعني.
� -3أن ال يقل م�ساحة امل�ستودع عن (2000مرت).
� -4أن يتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف.
� -5أن يكون مملوك ب�صك �شرعي.
� -6أن يلتزم �صاحب العقار بعمل �أي �إ�ضافات وتعديالت يف حالة املوافقة على ا�ستئجار العقار.
 -7يلتزم �صاحب العقار بعمل م�ضالت لعدد (� )3سيارات.
 -8مدة العقد �سنوي.
� -9إح�ضار تقرير من مكتب هند�سي ي�ضمن �سالمة املبنى.
�-10أن تتوفر و�سائل ال�سالمة يف املبنى و�شروط امل�ستودع من الدفاع املدين.
على الراغبني يف ت�أجري عقاراتهم و تتوفر لديهم ال�شروط املو�ضحة �أن يقدموا عرو�ضهم يف مظروف مغلق يو�ضح
فيه قيمة الأجرة ال�سنوية و�إرفاق امل�سوغات الثبوتية للعقار وذلك خالل �شهر من تاريخ 1443/9/20هـ ,و�أن يقدم
العر�ض لفرع الوزارة مبنطقة املدينة املنورة يف ظرف مغلق.
تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن ا�ستئجار �أربعة م�ستودعات ملدينة امللك �سعود الطبية وفق ال�شروط واملوا�صفات التالية:
� -1أن يكون املوقع بعيد ًا عن التجمعات ال�سكنية.
 -2امل�ساحة ال تقل عن ( 900مرت) للم�ستودع الواحد.
-3ال�سقف يكون من مادة غري قابلة لال�شتعال وت�سرب املياه وعازل للحرارة والرطوبة (الي�سمح ب�إ�ستخدام
الأ�سقف امل�ستعارة واجلدران امل�صنوعة من اجلب�س بورد).
 -4الأر�ضية واجلدران والأ�سقف بو�ضعية متما�سكة ومل�ساء قابلة للتنظيف.
 -5يجب �أن يكون املوقع واملخطط الهند�سي للم�ستودع مرخ�ص من البلدية �أو �أي جهة ترخي�ص حكومية.
� -6أن ال تكون �أر�ضية امل�ستودع منخف�ضة عن م�ستوى الطريق.
� -7أبواب امل�ستودع وا�سعة بحيث ت�سمح بدخول ال�شاحنات.
� -8أن تتوفر يف كل م�ستودع غرف مكاتب بعدد ( )1ودورات مياه ومغا�سل يدوية.
� -9أن تكون الأر�ضية من اخلر�سانة لكي تتحمل الرافعات ال�شوكية.
� -10أن تتوفر طفايات حريق حديثة.
 -11توفر تكييف مركزي عايل اجلودة وحديث ال�صنع.
� -12أن تكون يف موقع واحد (خمطط).
 -13مزود بكامريات مراقبة حديثة.
 -14الأر�ضية مطلية مبادة الأيبوك�سي.
 -15توفر ا�شرتاطات الدفاع املدين.
� -16أن تكون ملالك واحد.
 -17توفري غرفة للأمن خارجية مزودة بالتكييف و�شا�شة مراقبة للكامريات.
 -18تزويد كل م�ستودع ب�أرفف بجودة عالية وعدة م�سارات بحيث ال تقل عن ( )%60من م�ساحة كل م�ستودع.
 -19مدة الإيجار �سنة قابلة للتجديد ح�سب نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته التنفيذية.
يحق للطرف الأول مدينة امللك �سعود الطبية ف�سخ العقد عند الإخالل ب�إحدى اال�شرتاطات.
رقم املناق�صة ( )20/2022و�آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم الإثنني 2022/6/13م  ،ال�ساعة ( )12ظهر ًا ،وموعد
فتح املظاريف يوم الإثنني 2022/6/13م ال�ساعة ( )12ظهر ًا.
ملزيد من املعلومات التوا�صل.alabdullatif@ksmc.med.sa / m.alrashed@ksmc.med.sa :
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة حمايل ع�سري عن حاجتها �إىل ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا للمدر�سة املذكورة �أدناه:

م

ا�سم املدر�سة

1

االبتدائية اخلام�سة للبنات ورو�ضة حي احليلة (للمرة الأوىل)

2

الطفولة املبكرة باخلو�ش ببارق (للمرة الأوىل)

3

ابتدائية ال�شاطئ للبنني بالقحمة (للمرة الأوىل)

4

ابتدائية ومتو�سطة الفي�ض للبنات (للمرة ال�سابعة)

فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب يف ت�أجريه مراجعة الإدارة ق�سم الأجور ال�ستالم ال�شروط.
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إعالنات حكومية

مبـان
استئجار
ٍ

تعلن هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مباين لتكون مقار ًا ملباين فروع الهيئة ومباين ملراكز �إ�سعافية ومباين مل�ستودعات يف املواقع املحددة �أدناه:

ت

املراكز الإ�سعافية
املنطقة

املحافظة

جدة

1

مكة املكرمة

2

الريا�ض

املوقع املطلوب

ت

املراكز الإ�سعافية
املحافظة

املوقع املطلوب

مركز �إ�سعاف الرحاب

القطيف

مركز �إ�سعاف عنك

مركز �إ�سعاف �شمال جدة

حفر الباطن

مركز �إ�سعاف �ساموده

حفر الباطن

مركز �إ�سعاف طريق ال�سعرية

مركز �إ�سعاف وادي حجر

الأح�ساء

مركز �إ�سعاف املربز

مركز �إ�سعاف احلرازات

الأح�ساء

مركز �إ�سعاف ال�سلمانية

مركز �إ�سعاف ع�شرية

�أبها

مركز �إ�سعاف �أبها ()2

مركز �إ�سعاف اخلالدية

3

املنطقة

املنطقة ال�شرقية

مركز �إ�سعاف البلد
الطائف

خمي�س م�شيط

مركز �إ�سعاف خيرب اجلنوب

خمي�س م�شيط

مركز �إ�سعاف خمي�س م�شيط ( )3

مركز �إ�سعاف ر�ضوان

بلقرن

مركز �إ�سعاف الب�شائر

مركز �إ�سعاف الهدا

طريب

مركز �إ�سعاف طريب

مركز الفرعة

مركز �إ�سعاف الباحة ()2

احلجرة

مركز �إ�سعاف احلجرة
مركز �إ�سعاف هروب

مركز �إ�سعاف قروى

العا�صمة املقد�سة

مركز �إ�سعاف ال�شوقية

القنفذة

مركز �إ�سعاف القوز

مركز �إ�سعاف ال�سليمانية

4

ع�سري

5

الباحة

6

جازان

هروب

7

تبوك

�ضباء

مركز �إ�سعاف �ضباء

حائل

مركز �إ�سعاف دليهان

مركز �إ�سعاف الرو�ضة
8

ت

الريا�ض

حائل
بقعاء

مركز �إ�سعاف بقعاء

مركز �إ�سعاف امل�صيف
مركز �إ�سعاف الأمانة

9

اجلوف

�سكاكا

مركز �إ�سعاف قارا

مركز �إ�سعاف امللك في�صل

10

احلدود ال�شمالية

الفي�صلية

مركز �إ�سعاف الفي�صلية

مبنى �إدارات الفروع باملنطقة

مبنى م�ستودعات باملنطقة

ت

1

الريا�ض

مبنى فرع الهيئة مبنطقة الريا�ض

1

جازان

�إدارة التموين الطبي وامل�ستودعات

2

جازان

مبنى فرع الهيئة مبنطقة جازان

2

الباحة

�إدارة التموين الطبي وامل�ستودعات

3

الباحة

مبنى فرع الهيئة مبنطقة الباحة

3

تبوك

�إدارة التموين الطبي وامل�ستودعات

علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستالم العرو�ض يوم اخلمي�س 1443/11/3هـ ح�سب تقومي �أم القرى.
على �أن يتم تقدمي العرو�ض يف �إدارات فروع الهيئة باملناطق املذكورة �أعاله .وللإطالع على ال�شروط م�سح الباركود.

