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الجمعة  12شوال 1443هـ  13مايو 2022م

استـثمار مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة الطائف عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع كويف �شوب مبجمع امللك في�صل الطبي املبنى الإداري

272243116

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

2

كويف �شوب مب�ست�شفي الأطفال

272243117

 1000ريال

1443/ 10/ 28هــ

1443/10/29هـ

3

كويف �شوب مع بوفية مب�ست�شفى رنية العام

272243118

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

4

كويف �شوب مب�ست�شفى قيا العام

272243119

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

5

بوفية وجبات �سريعة مب�ست�شفى الأطفال

271943120

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

6

بوفية مع كويف �شوب مب�ست�شفى اخلرمة العام

271943121

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

7

بوفية مع كويف �شوب مبجمع �إرادة وال�صحة النف�سية

271943122

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

8

مكائن بيع ذاتي مب�ست�شفى الأطفال عدد ( )2موقع

272443123

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

9

مكائن البيع الذاتي مركز طب الأ�سنان عدد ( )2موقع

272443124

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

10

مكائن بيع ذاتي مب�ست�شفى قيا العام عدد ( )2موقع

272443125

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

11

�صراف بنكي مب�ست�شفى الأطفال

272343126

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

12

�صراف بنكي مبجمع امللك في�صل الطبي

272343127

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

13

�صراف بنكي مب�ست�شفى قيا العام

272343128

 1000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

14

م�شروع البوليفارد مبجمع امللك في�صل الطبي

271643129

 6000ريال

1443/10/ 28هــ

1443/10/29هـ

تعلن جامعة بي�شة عن طرح املناف�سة املو�ضحة بياناتها �أدناه للعام املايل 1444/1443هـ:

املناف�سة

رقمها

قيمتها

�آخر موعد لتلقي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

مكان تقدمي العرو�ض

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة

11

 500ريال

الثالثاء
1443/11/1هـ

اخلمي�س
1443/11/3هـ
ال�ساعة (� )10صباحاً

حمافظة بي�شة جامعة بي�شة مبنى ()25

تباع وثائق املناف�سة يف �إدارة العقود وامل�شرتيات مبنى ( )25جامعة بي�شة حمافظة بي�شة لال�ستف�سار 0176238063 /
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الجمعة  12شوال 1443هـ  13مايو 2022م

استـثمار مواقع
تعلن جامعة امللك �سعود للعلوم ال�صحية عن طرح املناف�سات التالية:

م

املدينة

رقم املناف�سة

املناف�سة

الن�شاط

ا�ستالم العرو�ض وفتح املظاريف

1

الريا�ض

BD-R-01/2022

ت�أجري �سوبر ماركت يف املجمع ال�سكني

مواد غذائية

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

2

الريا�ض

BD-R-02/2022

ت�أجري خمزن يف املجمع ال�سكني

خمزن

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

3

الريا�ض

BD-R-03/2022

ت�أجري املطعم الرئي�سي يف املبنى الإداري

مطعم

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

4

الريا�ض

BD-R-04/2022

ت�أجري ميني ماركت – كلية طب الأ�سنان الدور الثاين /طالبات

مواد غذائية

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

5

الريا�ض

BD-R-05/2022

ت�أجري كويف �شوب – كلية العلوم واملهن ال�صحية /طالبات

قهوة وم�أكوالت خفيفة

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

6

الريا�ض

BD-R-06/2022

ت�أجري ميني ماركت يف مركز امللك عبد اهلل للأبحاث

مواد غذائية

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

7

الريا�ض

BD-R-07/2022

ت�أجري مركز جتميل (�صالون ن�سائي) يف �صالة الطالبات الكربى

�صالون ن�سائي

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

8

الريا�ض

BD-R-08/2022

ت�أجري كويف �شوب يف �صالة الطالبات الكربى

قهوة وم�أكوالت خفيفة

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

9

جدة

BD-J-01/2022

ت�أجري مطعم – كلية الطب  /طلبات

مطعم

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

10

جدة

BD-J-02/2022

ت�أجري كويف �شوب – عمادة الدرا�سات العليا الدور الأر�ضي

قهوة وم�أكوالت خفيفة

2022 /5/18م
1443/10/17هـ

علمًا �أن مكان تقدمي العرو�ض وفتح املظاريف �سيكون يف مدينة الريا�ض -املبنى الإداري بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�صحية وال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات (جما ًنا) ،وملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية.)https://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/BusinessDevelopment/Pages/default.aspx( .
مالحظة :مت ن�شره �إلكرتونياً بتاريخ 2022 /5/6م.

تعلن الهيئة العامة للموانئ  -ميناء امللك فهد ال�صناعي باجلبيل عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

قيمة الكرا�سة

مزايدة ت�أجري ر�صيف (  ) 12وال�ساحة اخللفية للر�صيف مبيناء امللك
فهد ال�صناعي باجلبيل مب�ساحة �إجمالية قدرها (14,785م)2

 500ريال

مكان بيع وثائق املناف�سة �آخر موعد لتقدمي العرو�ض

ميناء امللك فهد ال�صناعي
باجلبيل
مبنى الإدارة

الأحد
1443/10/28هـ
2022/5/29م
� 10:30صباحاً

مكان تقدمي العرو�ض

موعد فتح العرو�ض

ميناء امللك فهد ال�صناعي باجلبيل
مبنى الإدارة
�إدارة امل�شرتيات
ق�سم املناف�سات
الدرو الثالث
مكتب ()305

الأحد
1443/10/28هـ
2022/5/29م
� 11:00صباحاً

تعلن جامعة اللك في�صل عن متديد موعد املناف�سة التالية:

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري لوحات �إعالنية ل�شوارع اجلامعة وميدانها ومباين الكليات الداخلية

 1000ريال

الثالثاء
1443/11/08هـ

الأربعاء
1443/11/09هـ

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى الدرعية بالتجمع ال�صحي الثالث مبحافظة الدرعية عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة امل�ساحة

1

ا�ستثمار موقع
�سوبر ماركت
(�إن�شاء)

DH-1

 256م

2

ت�أجري موقع
كافترييا /وجبة خفيفة
( املبنى الرئي�سي)

DH-2

2

3

ت�أجري موقع
�صراف �آيل داخلي
( املبنى الرئي�سي)

DH-3

4م

4

ت�أجري موقع
مني ماركت
( املبنى الرئي�سي)

DH-4

 11م

5

2

قيمة الكرا�سة
(�شامل ال�ضريبة)

مدة العقد

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف موقع ت�سليم وفتح املظاريف

�سبع �سنوات ميالدية

 20م

2

2

 2022/5/29م
ال�ساعة ( )3م�سا ًء

 1150ريال �سعودي
ت�أجري مواقع
مكائن البيع الذاتي
( 10مواقع)

DH-5

2م

2

6

ت�أجري موقع
كويف �شوب
(العيادات اخلارجية)

DH-6

8م

2

7

ت�أجري موقع
كويف �شوب
( املبنى الرئي�سي)

DH-7

 20م

8

ت�أجري موقع
حمل ورود وهدايا
( املبنى الرئي�سي)

DH-8

2022/5/30م
ال�ساعة (� )11صباحاً

�إدارة تنمية الإيرادات  /جتمع
الريا�ض ال�صحي الثالث  /م�ست�شفى
الدرعية

ثالث �سنوات ميالدية

2

2

 10م

ميكن احل�صول على كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات من �إدارة تنمية الإيرادات  /جتمع الريا�ض ال�صحي الثالث/م�ست�شفى الدرعية خالل �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة ( )2:30( – )09:30من تاريخ ن�شر الإعالن وذلك وفقاً للتايل:
� -1إيداع ر�سوم احل�صول على الكرا�سة على رقم ح�ساب (البنك الأهلي ال�سعودي)  /با�سم �إيرادات �إ�ستثمار ممتلكات وزارة ال�صحة رقم (.)SA0310000020100000267406
� -2إر�سال �إي�صال الدفع وبيانات التوا�صل على الربيد الإلكرتوين ( (R3-fin@moh.gov.saفور الإيداع مبا�شرة ،مع ذكر رقم املناف�سة وا�سم امل�شروع.
 -3تقدم العطاءات مكتملة وم�شتملة عل كافة م�سوغات املناف�سة يف مظاريف مغلقة وخمتومة بال�شمع الأحمر ويكتب عليها من اخلارج رقم وا�سم املناف�سة فقط دون �أن يكتب على املظروف ا�سم مقدم العطاء �أو ما ي�شري �إليه.
 -4تقدم العطاءات لدى �إدارة تنمية الإيرادات  /جتمع الريا�ض ال�صحي الثالث  /م�ست�شفى الدرعية خالل �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة ( )2:30( – )09:30يف املوعد املحدد �أعاله ولن ينظر يف العطاء املخالف.

تعلن �إدارة �إ�سكان قوى الأمن بالظهران عن طرح املناق�صة التالية:

املناق�صة

رقم املناق�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري ال�سوق املركزي واملحالت التجارية مبجمع �إ�سكان قوى الأمن بالظهران

1

 500ريال

الإثنني
1443/11/14هـ
قبل ال�ساعة � 10:00صباحاً

الإثنني
1443/11/14هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

وللراغبني من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة ا�ستئجار وت�شغيل هذه املرافق التقدم �إىل الإدارة للح�صول على ن�سخة من وثائق املناف�سة ومعاينة املوقع ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن وملدة �شهر ،على �أن يتم �إرفاق ما يلي:
 .1خطاب يت�ضمن رغبة امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ا�ستثمار املوقع.
� .2أ�صل خطاب �ضمان بنكي ( )%15من الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول ملدة ( )120يوماً.
� .3صورة من ال�سجل التجاري (�ساري املفعول).
� .4صورة من �شهادة ت�سديد الزكاة وال�ضريبة (�سارية املفعول).
� .5شهادة ت�سجيل املن�ش�أة يف امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية (�سارية املفعول).
� .6صورة من �شهادة االنت�ساب للغرفة التجارية (�سارية املفعول).
� .7شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف (�سارية املفعول).
 .8يف حالة التفوي�ض ،يجب �أن يكون التفوي�ض م�صدقاً من الغرفة التجارية.
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث (م�ؤ�س�سة عامة) فرع جدة عن متديد موعد املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع لبيع امل�أكوالت وامل�شروبات ال�ساخنة والباردة بالفيال
مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث “م�ؤ�س�سة عامة” فرع
جدة

1443/58

( )500ريال �سعودي يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى
رقم
( )SA95 8000 0358 6080 1002 0020
التابع لبنك الراجحي

الأربعاء
1443/10/25هـ
2022/5/26م
ال�ساعة � 9:00صباحاً

الأربعاء
1443/10/25هـ
2022/5/26م
ال�ساعة � 10:00صباحاً فى جل�سة علنية بغرفة
االجتماعات بالدور الثاين باملبنى الإداري الغربي

امل�ستندات املطلوب �إرفاقها:
(� )1شهادة ت�سديد الزكاة �أو �ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك فى الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
(� )5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية مو�ضحاً بها عدد امل�شرتكني وت�صنيفهم.
( )6خطاب �ضمان �إبتدائي ي�ساوي (( )%15خم�سة ع�شر باملائة) من قيمة الإيجار ال�سنوي و�ساري املفعول ملدة ( )90ت�سعون يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.
مالحظـــات :
على مقدم العطاء �أن يراعي عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الفردية لكل بند بالأرقام واحلروف.
يقدم العطاء من �أ�صل و�صورتني وذلك يف مظروف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة وكذلك ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�شراء
م�ستندات املزايدة.
ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان �إبتدائي �أو غري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث (م�ؤ�س�سة عامة) فرع جدة عن متديد موعد املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات الليموزين مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث “م�ؤ�س�سة عامة” فرع جدة

1443/59

( )500ريال �سعودي يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA95 8000 0358 6080 1002 0020
التابع لبنك الراجحي

اخلمي�س
1443/10/25هـ
2022/5/26م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

اخلمي�س
1443/10/25هـ
2022/05/26م
ال�ساعة � 11:00صباحاً
يف جل�سة علنية بغرفة االجتماعات باملبنى
الإداري الغربي (الدور الثالث)

امل�ستندات املطلوب �إرفاقها:
(� )1شهادة ت�سديد الزكاة �أو �ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك فى الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
ً
(� )5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحا بها عدد امل�شرتكني وت�صنيفهم.
( )6خطاب �ضمان �إبتدائي ي�ساوي (( )%15خم�سة ع�شر باملائة) من قيمة الإيجار ال�سنوي و�ساري املفعول ملدة ( )90ت�سعون يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.
مالحظـــات:
على مقدم العطاء �أن يراعي عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الفردية لكل بند بالأرقام واحلروف.
يقدم العطاء من �أ�صل و�صورتني وذلك يف مظروف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة وكذلك ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�شراء
م�ستندات املزايدة.
ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان �إبتدائي �أو غري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.

يعلن الأمن العام الإدارة العامة للم�شرتيات والعقود عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العرو�ض موعد فتح العرو�ض

ت�أجري مواقع لك ًال من �صالون حالقة – كفرتيا – املغ�سلة – خياط بدل ع�سكرية – �سوبرماركت مبركز التدريب التخ�ص�صي
باملدينة الأمنية مبحافظة اجلموم (قابلة للتجزئة )

1444/1443/4

الإثنني
1443/11/7هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

 200ريال

الإثنني
1443/11/7هـ
ال�ساعة � 9:00صباحاً
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يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث (م�ؤ�س�سة عامة) فرع جدة عن متديد موعد املزايدة العامة:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات ال�سفر وال�سياحة مل�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث “م�ؤ�س�سة عامة” – جدة

1443/64

( )500خم�سمائة ريال �سعودي يتم �سدادها يف ح�ساب
امل�ست�شفى رقم
)( SA95 8000 0358 6080 1002 0020
التابع لبنك الراجحي

الأحد
1443/11/06هـ
2022/6/5م
ال�ساعة � 9:00صباحاً

الأحد
1443/11/6هـ
2022/6/5م
ال�ساعة � 10:00صباحاً يف غرفة الإجتماعات
باملبنى الإداري الغربي الدور الثالث

امل�ستندات املطلوب �إرفاقها:
(� )1شهادة ت�سديد الزكاة �أو �ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك فى الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
ً
(� )5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحا بها عدد امل�شرتكني وت�صنيفهم.
( )6خطاب �ضمان �إبتدائي ي�ساوي (( )%15خم�سة ع�شر باملائة) من قيمة الإيجار ال�سنوي و�ساري املفعول ملدة ( )90ت�سعون يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.
مالحظـــات:
على مقدم العطاء �أن يراعي عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الفردية لكل بند بالأرقام واحلروف.
يقدم العطاء من �أ�صل و�صورتني وذلك يف مظروف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة وكذلك �إ�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�شراء
م�ستندات املزايدة.
ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أو غري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.

تعلن بلدية العيدابي عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

تـ�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل
منتجع �سياحي

01-22-009708-8

 500ريال

2

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل
ك�شك بجوار حديقة امل�شاف

01-22-009708-5

 500ريال

3

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل
ك�شك بجوار م�ست�شفى
العيدابي

01-22-009708-6

 500ريال

4

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل
و�صيانة �صراف �آيل �سيارات
بجوار م�ست�شفى العيدابي

01-22-009708-7

 500ريال

5

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل
و�صيانة جممع جتاري �سكني

01-22-009708-9

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الأربعاء
1443/11/30هـ
ال�ساعة � 9:00صباحاً

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
1443/11/30هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً

مالحظة:
 -1فعلى من لديه الرغبة الدخول يف املزايدات باالطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وت�سديد قيمتها وا�ستالم الن�سخة من خالل املوقع الإلكرتوين (فر�ص)
(� )www.Furas.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية ( فر�ص).
 -2يتم تقدمي العطاءات �إلكرتونياً عن طريق من�صة (فر�ص).

تعلن الهيئة العامة للموانئ  -ميناء امللك فهد ال�صناعي باجلبيل عن متديد املناف�سة التالية:

املناف�سة

قيمة
الكرا�سة

ت�أجري قطعة �أر�ض م�ساحتها
( )30,176مرت مربع لإدارتها
وت�شغيلها كمنطقة تخزين
م�ؤقتة للمثقالت التي يتم
مناولتها عن طريق امليناء

 500ريال

مكان بيع
وثائق
املناف�سة

اخر موعد لتقدمي
العرو�ض

ميناء امللك
فهد ال�صناعي
باجلبيل
مبنى الإدارة

الأحد
1443/11/6هـ
2022/6/5م
ال�ساعة � 10:30صباحاً

مكان تقدمي العرو�ض

موعد فتح العرو�ض

الأحد
ميناء امللك فهد ال�صناعي باجلبيل
1443/11/6هـ
مبنى الإدارة � -إدارة امل�شرتيات
2022/6/5م
 ق�سم املناف�سات -الدرو الثالثال�ساعة � 11:00صباحاً
مكتب ()305

تعلن هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك عن طرح مناف�سة عامة
لت�أجري حمطة وقود يف منفذ حالة عمار احلدودي  ،وفقاً لل�شروط
املعدة لذلك ولنظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية اخلا�ص
بت�أجري العقارات وا�ستثمارها.
الرقم املرجعي للمناف�سة:
()1443/047
�آخر موعد ال�ستالم العرو�ض:
2022/5/16م
1443/10/15هـ
ال�ساعة � 10:00صباحاً
موعد فتح العرو�ض:
2022/5/16م
1443/10/15هـ
ال�ساعة  1:00م�سا ًء
مبلغ الكرا�سة:
( )1000ريال �سعودي تقدم ب�شيك م�صدق با�سم هيئة الزكاة
وال�ضريبة واجلمارك ال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات،
ميكنكم مراجعة الإدارة العامة للمالية واال�ستثمار بديوان هيئة
الزكاة وال�ضريبة واجلمارك يف حي املغرزات.
لال�ستف�سارات وللمزيد من املعلومات ،التوا�صل عرب:
الربيد الإلكرتوين.)investment@zatca.gov.sa( :

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن عن م�شروع طرح
مزايدة (ت�أجري) موقع لإن�شاء وت�شغيل مركز البيانات
رقم املناف�سة)43/12( :
ن�شاط املناف�سة :مزايدة (ت�أجري) موقع لإن�شاء وت�شغيل مركز
البيانات ()Data Center
مكان تقدمي الوثائق :وكالة اجلامعة -الإدارة العامة لال�ستثمار
الدور الرابع( .مبنى.)10قيمة الن�سخة )1500( :ريال ب�شيك م�صدق با�سم الإدارة املالية
بجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :يوم الأربعاء املوافق
1443/10/24هـ 2022/5/25م.
موعد فتح املظاريف :يوم اخلمي�س املوافق 1443 /10/25هـ
2022/5/26م ال�ساعة (� )10:00صباحاً.
مالحظة /يتم �شراء الكرا�سة عن طريق الإدارة العامة لال�ستثمار
بجامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
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استـثمار مواقع
تعلن �أمانة حمافظة جدة عن طرح مناف�سات عامة وذلك لعام 1443هـ2022/م على النحو الآتي:

م

املناف�سة

قيمة الكرا�سة مدة العقد موعد فتح املظاريف املالية �آخر موعد لتقدمي العطاءات وقت فتح املظاريف

1

ت�أجري مبنى رقم ( )8لإقامة مطعم �أو كافيه مب�ساحة ( )99.97م 2على الواجهة البحرية
بالكورني�ش ال�شمايل بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 10سنوات

٢٠٢٢/٦/١٣م

2022/6/13م

� 11:30ص

2

ت�أجري موقع اجلزء (ب) مب�ساحة ( )45293.42م 2لإقامة م�ستودعات بحي ال�ساحل ببلدية
امللي�ساء (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 15سنة

٢٠٢٢/٦/٢٢م

2022/6/22م

� 11:00ص

3

ت�أجري موقع ك�شك رقم (18و )19باملرحلة اخلام�سة من الكورني�ش ال�شمايل (الواجهة البحرية
اجلديدة) بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 5سنوات

٢٠٢٢/٧/٢٤م

2022/7/24م

� 11:00ص

4

ت�أجري ثالثة مواقع رقم ( )34و ( )35و ( )36مب�ساحة ( )2646.31م 2لإقامة مطعم ببلدية ثول
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 25سنة

 ٢٠٢٢/٧/٢٤م

 ٢٠٢٢/٧/٢٤م

 12:00م

5

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مب�ساحة ( )6م 2على �شارع الأمري متعب بجوار م�ست�شفى اجلدعاين بحي
ال�صفا ببلدية املطار (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 500ريال

� 5سنوات

 ٢٠٢٢/٦/13م

 ٢٠٢٢/٦/13م

 12:00م

6

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )1298.98م 2لإقامة مبنى جتاري ب�ساحة النور�س بالواجهة البحرية
(املرحلة الرابعة واخلام�سة بالكورني�ش ال�شمايل) بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 2000ريال

� 15سنة

 ٢٠٢٢/٦/٢٦م

٢٠٢٢/٦/٢٦م

� 11:30ص

7

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )575.88م 2لإقامة حديقة ومطعم �أو كافيه بحي اجلوهرة ببلدية
اجلنوب ( �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 500ريال

� 15سنة

 ٢٠٢٢/٦/١٥م

 ٢٠٢٢/٦/١٥م

 12:00م

8

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )2520م 2لإقامة مركز جتاري �شمال طريق الأمري نايف بحي ال�شراع
ببلدية �أبحر ال�شمالية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 25سنة

 ٢٠٢٢/٧/٢٦م

 ٢٠٢٢/٧/٢٦م

� 11:00ص

9

ت�أجري موقع اجلزء (�أ) مب�ساحة ( )32200.13م 2لإقامة �سكن للعمال بحي ال�ساحل ببلدية
امللي�ساء (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 2000ريال

� 25سنة

 ٢٠٢٢/7/26م

٢٠٢٢/7/26م

� 11:30ص

10

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )6مب�ساحة ()14م 2على طريق الكورني�ش بالواجهة البحرية املرحلة
الأوىل بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ت�شغيل و�صيانة)

 500ريال

� 5سنوات

 ٢٠٢٢/٧/٣١م

 ٢٠٢٢/٧/٣١م

� 11:00ص

11

ت�أجري مبنى رقم ( )11لإقامة مطعم �أو كافيه مب�ساحة ( ) 369.46م 2على الواجهة البحرية
بالكورني�ش ال�شمايل بحي ال�شاطئ ببلدية جدة اجلديدة (ترميم وت�شغيل و�صيانة)

 1500ريال

� 10سنوات

2022/7/19م

2022/7/19م

� 11:30ص

12

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )3640.59م 2لإقامة حديقة ومبنى جتاري على �شارع عمرو بن �أبي
وقا�ص بحي الفالح ببلدية طيبة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 500ريال

� 15سنة

2022/7/21م

 2022/7/21م

� 11:00ص

13

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )2567.27م 2لإقامة حديقة وحمالت جتارية على �شارع ال�شاكرين بحي
ال�صفا (هدم و�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 15سنة

2022/8/2م

2022/8/2م

� 11:30ص

14

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )1مب�ساحة ( )12م 2على مم�شى اليمامة بحي ال�سالمة ببلدية جدة
اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 5سنوات

2022/7/24م

2022/7/24م

� 11:30ص

15

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )1216.13م 2لإقامة حديقة وحمالت جتارية على طريق امللك عبدالعزيز
بحي املرجان ببلدية �أبحر (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 2000ريال

� 15سنة

2022/8/2م

2022/8/2م

� 11:00ص

16

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )2725.56م  2لإقامة احلديقة ال�صخرية ومطعم فاخر على �شارع امللك
خالد بحي البغدادية ال�شرقية ببلدية ال�شرفية (هدم وترميم و�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 15سنة

2022/7/21م

2022/7/21م

 12:00م

17

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )11012.88م 2لإقامة حديقة ومركز ترفيهي �أو مركز ريا�ضي مقابل دوار
الهند�سة بحي الربوة ببلدية املطار (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

�15سنة

2022/8/8م

2022/8/8م

 12:00م

18

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )7880م 2لإقامة مبنى جتاري بحي القرينية ببلدية امللي�ساء
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 25سنة

2022/8/8م

 2022/8/8م

� 11:00ص

19

ت�أجري موقع مب�ساحة ( )5271.22م 2لإقامة مالعب ريا�ضية بحي ال�شراع ببلدية �أبحر ال�شمالية
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 10سنوات

2022/7/31م

 2022/7/31م

 12:30م

تعلن �أمانة حمافظة جدة عن متديد موعد تقدمي العطاءات وفتح املظاريف وتعديل كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات للمزايدة التالية:

املزايدة

قيمة الكرا�سة

مدة العقد

تاريخ فتح املظاريف ال�سابق

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�شروع تطوير خمطط
اخلردة ببلدية اجلنوب
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

 1000ريال

� 25سنة

 ٢٠٢٢ / ٦ /22م

تاريخ فتح املظاريف اجلديد �آخر موعد لتقدمي العطاءات وقت فتح املظاريف
 ٢٠٢٢ / 8 /22م

 ٢٠٢٢ / 8 /22م

� 11:30ص

وب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات و �شروط الدخول يف املزايدات من خالل حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول مبا�شرة على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص ببوابة
اال�ستثمار البلدي فر�ص على الرابط ( .)furas.momra.gov.saولال�ستف�سار التوا�صل مع �إدارة درا�سة الفر�ص اال�ستثمارية على الهاتف (� )0126148835أو املرا�سلة على تطبيق الوات�س �أب على الرقم (.)0126148835
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استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم  -الإدارة العامة لال�ستثمار  -ا�ستثمارات مدينة بريدة عن طرح املزايدات التالية:

م

قيمة الكرا�سة

املزايدة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مهرجانات
1

مهرجان �صيف مدينة بريدة 1443هـ

 500ريال

1443/10/15هـ
2022/5/16م

1443/10/16هـ
2022/5/17م

ال�صرافات الآلية
2

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيار على طريق عمر بن اخلطاب جنوب مبنى الإدارة العامة للدفاع املدين �سابقاً
يف مدينة بريدة

 500ريال

1443/10/15هـ

1443/10/16هـ

3

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيار على طريق امللك خالد جنوب فندق موفنبيك يف مدينة بريدة

 500ريال

1443/10/15هـ

1443/10/16هـ

4

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيار على طريق امللك عبدالعزيز �شرق مبنى وكالة الأمانة للخدمات يف مدينة
بريدة

 500ريال

1443/10/15هـ

1443/10/16هـ

5

ت�أجري موقع �صراف �آيل �سيار �شمال تقاطع عثمان بن عفان مع �شارع �أحد (بجوار م�سجد الر�شيد) مبدينة
بريدة

 500ريال

1443/10/15هـ

1443/10/16هـ

�أك�شاك  -مالعب

6

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك وجبات �سريعة داخل حديقة العقيالت مبدينة بريدة

 200ريال

1443/10/22هـ
2022/5/23م

1443/10/23هـ
2022/5/24م

7

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك وجبات �سريعة داخل حديقة احلمر مبدينة بريدة

 200ريال

1443/10/22هـ

1443/10/23هـ

8

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك وجبات �سريعة داخل حديقة الرحاب مبدينة بريدة

 200ريال

1443/10/22هـ

1443/10/23هـ

9

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك وجبات �سريعة داخل حديقة الفايزية مبدينة بريدة

 200ريال

1443/10/22هـ

1443/10/23هـ

10

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك �سيار وجبات �سريعة على طريق امللك عبداهلل جنوب وحدة الربيد حي ال�صفراء
مبدينة بريدة

 200ريال

1443/10/22هـ

1443/10/23هـ

11

ت�أجري املالعب الريا�ضية لل�شباب القائمة يف حي الهدية على الطريق الدائري ال�شرقي يف مدينة بريدة

 200ريال

1443/10/22هـ

1443/10/23هـ

الأرا�ضي الف�ضاء

12

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة مركز خدمات �صحية على طريق �أم امل�ؤمنني عائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق
مقابل م�شتل الأمانة ال�سابق يف مدينة بريدة

 1000ريال

1443/11/7هـ
2022/6/6م

1443/11/8هـ
2022/6/7م

13

ت�أجري قطع رقم ( )997-998-999خمطط (/2/344ق) على طريق امللك عبدالعزيز اجلنوبي لإقامة
�صاالت جتارية متعددة اال�ستخدامات مبدينة بريدة

 500ريال

1443/11/7هـ

1443/11/8هـ

14

ت�أجري قطعة رقم ( )44لإقامة ق�صر �أفراح يف �ضاحية الطرفية يف مدينة بريدة

 500ريال

1443/11/7هـ

1443/11/8هـ

15

ت�أجري موقع لإقامة مطعم مع جل�سة خارجية داخل منتزه امللك عبداهلل مبدينة بريدة

 500ريال

1443/11/7هـ

1443/11/8هـ

فعلى الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (  ) www.balady.gov.saولال�ستف�سارات االت�صال على
(.)2773 -2775/0163265000
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إعالنات حكومية

منافسات عامة
تعلن جامعة امللك خالد  -الإدارة العامة للإيرادات البديلة (ق�سم امل�شرتيات) عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

م�شروع ت�أ�سي�س مركز البيانات باملدينة اجلامعية بالفرعاء

 6م ذ 2022

 11.500ريال

الأحد 1443/10/21هـ
2022/ 5/ 22م
ال�ساعة  01:00ظهراً

الإثنني 1443/10/ 22هـ
2022/5/ 23م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

2

م�شروع جتهيز كلية العلوم الطبية التطبيقية باملدينة اجلامعية بالفرعاء

 7م ذ 2022

 11.500ريال

الأربعاء  1443/10/24هـ
2022/5/25م
ال�ساعة  01:00ظهراً

اخلمي�س  1443/10/25هـ
2022/5/26م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

3

م�شروع جتهيز عيادات ومعامل كلية طب الأ�سنان باملدينة اجلامعية بالفرعاء

 8م ذ 2022

 11.500ريال

اخلمي�س  1443/10/25هـ
2022/5/ 26م
ال�ساعة  01:00ظهر ًا

الأحد  1443/10/ 28هـ
2022/5/29م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

طريقة ال�سداد الأيبان  -بنك البالد ( .) SA1215000999131414940004

تعلن الإدارة العامة للخدمات ال�صحية بوزارة الدفاع عن طرح املناف�ستني التاليتني:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطادات

موعد فتح املظاريف

1

�إعادة تدوير الورق يف الإدارة العامة للخدمات ال�صحية وامل�ست�شفيات التابعة لها

م�/س1-30/43/

الأربعاء 1443/11/23هـ
2022/6/22م

اخلمي�س 1443/11/24هـ
2022/6/23م

2

جملة عيادة اجلندي

م�/س4 /43/

الأربعاء 1443/11/23هـ
2022/6/22م

اخلمي�س 1443/11/24هـ
2022/6/23م

تعلن الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

توفري خدمة النظافة للهيئة

TC-22-04-283

جماناً

الإثنني 1443/10/22هـ
2022/5/23م
ال�ساعة  01:00م�سا ًء

الإثنني 1443/10/22هـ
2022/5/23م
ال�ساعة  01:00م�سا ًء

للح�صول على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكرتوين – �صفحة املناف�سات على الرابط .https://taqeem.gov.sa/tenders/current

يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة – كفالة  -عن متديد موعد طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناق�صة

مكان بيع الكرا�سة

قيمة الكرا�سة

توفري خدمات الت�أمني الطبي ملن�سوبي برنامج �ضمان التمويل
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة «كفالة» وتابعيهم

2022/10

ق�سم امل�شرتيات بالدور الأول مبقر
الربنامج الكائن بطريق خري�ص حي
الربوة

جماناً

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

اخلمي�س 1443/10/11هـ
2022/5/12م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

اخلمي�س 1443/10/11هـ
2022/5/12م
ال�ساعة � 10:00صباحاً

تعلن الأكادميية املالية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

تقدمي خدمات املرا�سالت الداخلية والتنقالت اخلارجية وخدمات
امل�ساندة الإدارية للأكادميية املالية

R/7/FA/2022

جماناً

الأربعاء 1443/10/24هـ
2022/5/25م
ال�ساعة ( )3ظهر ًا

اخلمي�س 1443/10/25هـ
2022/5/26م
ال�ساعة ( )2ظهر ًا

مكان ت�سلم وثائق املناف�سة :الأكادميية املالية� /إدارة املوارد امل�ؤ�س�سية الريا�ض -حي امل�ؤمترات � -شارع �أم �سلمه الأن�صاري.
معلومات التوا�صل :هاتف - 0118261228 /الربيد الإلكرتوين لطلب وثائق املناف�سة  - Procurement@fa.gov.sa :مكان تقدمي العرو�ض :الأكادميية املالية� /إدارة املوارد امل�ؤ�س�سية الريا�ض -حي امل�ؤمترات � -شارع �أم �سلمة الأن�صاري.
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منافسات عامة
تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار «�سارد» عن طرح املناف�ستني التاليتني:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

توريد وتركيب �أنظمة مكافحة احلريق لغرفة الكهرباء
وامل�ضخات وتقنية املعلومات مببنى ال�سعودية بالراكة
باملنطقة ال�شرقية

2022/17

(� )2,990ألفان وت�سعمائة وت�سعون ريا ًال
(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة)

الثالثاء
1443/11/8هـ
2022/6/7م
ال�ساعة  03:00م�سا ًء

الأربعاء
1443/11/9هـ
2022/6/8م
ال�ساعة � 11:30صباحاً

2

ت�أثيث مكاتب «ال�سعودية» مببنى الأعمال ( )B01الدور
الرابع مبدينة امللك عبداهلل الإقت�صادية

2022/19

(� )2,990ألفان وت�سعمائة وت�سعون ريا ًال
(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة)

الثالثاء
1443/11/8هـ
2022/6/7م
ال�ساعة  03:00م�سا ًء

الأربعاء
1443/11/9هـ
2022/6/8م
ال�ساعة � 10:30صباحاً

بيع رجيع
تعلن �أمانة منطقة اجلوف عن رغبتها يف بيع عدد من ال�سيارات التالفة واملهملة امل�سحوبة من �شوارع وطرق مدينة تعلن اجلامعة الإ�سالمية عن طرح املناف�سة التالية:
�سكاكا عن طريق (مزاد البيع بالظرف املغلق واملختوم ) وفق ال�شروط التالية:
 -1ال�سيارات املراد بيعها باملزاد جميعها تالفة وتباع كرجيع.
موعد فتح املظاريف
رقم املناف�سة
املناف�سة
 -2وجود �سجل جتاري �أو رخ�صة عمل ت�شليح �أو �سكراب �سيارات ملن �أراد الدخول يف املزاد.
 -3طريق الدفع �شيك م�صدق با�سم �أمانة منطقة اجلوف بكامل مبلغ العطاء.
ؤولة.
�
م�س
غري
أمانة
ل
ا
� -4إخالء املوقع خالل ( )30يوماً من تاريخ ال�شراء ويف حال مل يتم الإخالء
يوم الأحد املوافق 1443/10/28هـ بعد �صالة
مزاد بيع الرجيع العام (�أثاث
موعد املعاينة �سيبد�أ اعتبار ًا من يوم الأحد املوافق 1443/10/21هـ من ال�ساعة (� )8:00صباحاً حتى ال�ساعة
الع�صر مبا�شرة يف موقع
1
مكتبي ومكيفات و�أجهزة خمتلفة
( )2:30م�سا ًء وحتى نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1443/10 / 25هـ .
م�ستودعات اجلامعة الإ�سالمية
وغريها من الرجيع)
علماً ب�أن موعد تقدمي العطاءات يوم الأحد املوافق  1443/10/28هـ من ال�ساعة (� )8:00صباحاً �إىل ()11:30
�صباحاً يف مقر مبنى �أمانة منطقة اجلوف  -وكالة التخطيط والربامج – �إدارة املناق�صات.
ي�شرتط لدخول املزاد التقيد بال�ضوابط التالية:
و�سيكون فتح املظاريف مب�شيئة اهلل يف نف�س اليوم يف متام ال�ساعة ( )12:00م�ساءً.
-1يجب على امل�شرتي تقدمي �ضمان بنكي قدرة ( )%5من قيمة ما ا�شرتاه ويجوز قبول ال�شيك امل�صريف �أو مبلغ نقدي
املوقع :ميكن معاينة ال�سيارات املراد بيعها يف (حجز الأمانة).
ك�ضمانة يف املزايدة العلنية.
-2يجب على امل�شرتي دفع كامل قيمة ما ا�شرتاه خالل مدة (� )10أيام من تاريخ �إبالغه بر�سو املزايدة عليه و�إال �سوف
يتم م�صادرة ال�ضمان املقدم منه.
تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن طرح املناف�سة التالية:
-3يلتزم امل�شرتي بنقل ما ا�شرتاه خالل املدة املحددة يف املادة ( )148من الالئحة التنفيذية لنظام املناف�سات
وامل�شرتيات احلكومية وال يتم الإفراج عن ال�ضمان املقدم منه حتى يتم نقل ما ا�شرتاه.
جهة التقدمي
�آخر موعد لتقدمي املظاريف موعد فتح املظاريف
البيان
 -4يجب على امل�شرتي دفع عموله ال�سعي وقدرها ( )%2.5من قيمة ما ا�شرتاه.
 -5اجلامعة غري م�س�ؤولة عما يرتتب عن البيع مالياً �أو �إدارياً ماعدا ت�سليم املبيع بحالته الراهنة للم�شرتي.
 -6يجب التقيد بالإجراءات االحرتازية املتبعة ملواجهة جائحة كورونا والإلتزام بلب�س الكمامة.
بيع �سيارات و�أثاث
الإثنني
الثالثاء
مبنى فرع الإدارة
 -7يجب التقيد مبا ورد بنظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية والئحته التنفيذية (بيع املنقوالت).
رجيع لفرع الإدارة
1443/10/29هـ
1443/11/1هـ
العامة للمجاهدين
العامة للمجاهدين
ال�ساعة � 10:00صباحاً
ال�ساعة  01:00ظهر ًا
مبنطقة جازان
مبنطقة جازان
تعلن �شرطة منطقة مكة املكرمة  /الإمداد والتموين عن رغبتها يف بيع �أثاث رجيع خمتلف الأنواع بعدد (� )36صنف
وكمياتها ( )762قطعة باملزاد العلني وذلك مبقر الإمداد والتموين مبحافظة جدة الواقع بحي النزله اليمانية طريق
مكة القدمي خلف �شركة اجلميح لل�سيارات بجوار م�سجد الكوثر وذلك يوم الثالثاء بتاريخ 1443/11/1هـ ح�سب
تعلن وزارة الداخلية (جلنة البيع) عن رغبتها يف بيع �سيارات رجيع خمتلفة الأنواع واملوديالت عن طريق املزايدة تقومي �أم القرى املوافق 2022/5/31م يف متام ال�ساعة ( )4:30م�سا ًء وعلى من يرغب يف ال�شراء التقدم بعر�ضه داخل
العامة علماً ب�أن املعاينة تكون �أثناء الدوام الر�سمي من ال�ساعة (� )8:00صباحاً �إىل ال�ساعة ( )1:00م�سا ًء من ظرف خمتوم مع �ضمان بنكي ( )%2من قيمة العر�ض لرئي�س اللجنه و�سيتم فتح املظاريف بتاريخ يوم البيع ومن تتم
يوم الأحد �إىل يوم اخلمي�س ومن ثم تقدمي عر�ض ال�شراء على �أن يقدم يف ظرف مغلق وخمتوم ويتم ت�سليمه لإدارة عليه الرت�سية يلزم بزيادة ال�ضمان البنكي ( )%5ويكون ملزم ب�شروط البيع .
امل�ستودعات « ق�سم ال�سيارات» بوزارة الداخلية وعند فتح املظاريف يلزم �إح�ضار الهوية الوطنية للمطابقة وذلك
ح�سب ال�شروط التالية:
 -1تبد�أ املعاينة من تاريخ الإعالن وملدة ( )30يوماً.
�-2آخر موعد ال�ستالم املظاريف يوم اخلمي�س 1443/10/25هـ ال�ساعة (� )10:00صباحاً مب�ستودعات الوزارة تعلن �شرطة منطقة ع�سري ممثلة يف جلنة البيع عن بيع عدد (� )244سيارة وعدد ( )7دراجات باجلملة �أن يقدم عر�ض
ال�شراء يف ظرف خمتوم مرفق به �ضمان بنكي مبا ن�سبته ( )%2من العر�ض املقدم بحيث تقدم املظاريف للجنة البيع
بالعزيزية (طريق اخلرج القدمي).
-3يقدم املزايد مع عر�ضه �ضمانا �إبتدائياً قدره ( )%2من قيمة العر�ض ومن تر�سو عليه املزايدة يقدم �ضماناً بقيمة يف موعد �أق�صاه خم�سة ع�شر يوم من تاريخه 1443/11/ 10هـ وعلى من تر�سو عليه املزايدة زيادة �ضمان مبا ن�سبته
( )%5من قيمة عر�ضه وذلك خالل خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ الرت�سية.
(.)%5
-4يف حال تر�سية املزايدة يقدم املبلغ ب�شيك م�صدق با�سم (وزارة الداخلية  -الديوان العام) يف مدة �أق�صاها ع�شرة علماً �أن موعد فتح املظاريف من قبل اللجنة يوم الأحد وتاريخ 1443/11/27هـ بح�ضور املتقدمني بالعرو�ض �أو من
ميثلهم �أو مندوب مفو�ضني من �أ�صحاب العرو�ض وذلك مبقر الإمداد والتموين ب�شرطة منطقة ع�سري طريق امللك فهد
�أيام من تاريخ الإ�شعار بالرت�سية.
 -5ال يحق للم�شرتي نقل �أو بيع �أي �سيارة �إال بعد نقل ملكيتها �أو �إ�سقاط اللوحات و�إح�ضار ما يثبت ذلك من قبل �إدارة املرور .ال�ساعة العا�شرة �صباحاً لال�ستف�سار التوا�صل على اجلوال رقم (.)0505992009
-6موعد فتح املظاريف يوم اخلمي�س 1443/10/25هـ ال�ساعة (� )10:15صباحاً مب�ستودعات الوزارة بالعزيزية فعلى الراغبني بال�شراء احل�ضور بالزمان واملكان املحددين �أعاله.
مالحظة:
(طريق اخلرج القدمي).
ً
 التقيد بالإجراءات االحرتازية والوقائية واال�شرتاطات ال�صحية املتبعة. -7يلتزم امل�شرتي بنقل ال�سيارات خالل مدة ال تزيد عن ( )15يوما من تاريخ ال�سداد.
 التقيد باليوم يف حال اختالف التاريخ.ولال�ستف�سار ميكنكم االت�صال بالرقم ( �0118026083أو الرقم .)0543088005
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بيع رجيع
تعلن بلدية احلازمي عن مزاد علني لبيع املعدات وال�سيارات الرجيع التالف وذلك يوم الإثنني املوافق 1443/11/14هـ وفق البيان التايل:

()2-1

م

نوع ال�سيارة

رقم اللوحة

املوديل

الكمية

املالحظات

1

مت�سيوبي�شي غمارة

ا د ح 1460

2008

1

تالف

2

م�سيوبي�شي غمارة

ادح 1426

2008

1

تالف

3

م�ستوبي�شي غمارة

�س �س ب 166

1994

1

تالف

4

م�ستوبي�شي غمارة

�س �س ب 242

1994

1

تالف

5

م�ستوبي�شي غمارة

�س �س ب 226

1994

1

تالف

6

�إ�سعاف

Ifdss34p76db08592

تالف

1

تالف

7

�إ�سعاف

ا ن �س 9284

تالف

1

تالف

8

�إ�سعاف

و رط 358

تالف

1

تالف

9

�إ�سعاف

Ifdss34p96ha44208

تالف

1

تالف

10

جم�س غمارة

Igtn29e05cz166706

تالف

1

تالف

11

جم�س �أ�سود

ب �ص ح 6216

تالف

1

تالف

12

دد�سن

3N6DDET8DK068448

2013

1

تالف

13

دد�سن غمارتني

ب د ح 797

1998

1

تالف

14

جم�س غمارتني

ا ك ح 3219

1999

1

تالف

15

دير غمارتني

Lgwca21758a078479

2008

1

تالف

16

دد�سن

Jn6dd2150ax122493

تالف

1

تالف

17

دد�سن

In6dd2153ax120172

تالف

1

تالف

18

ني�سان با�ص

ا ط ل 2645

1989

1

تالف

19

قالب �سكانيا كبري

4321300

تالف

1

تالف

20

قالب �سكانيا كبري

�أ ر هـ 308

تالف

1

تالف

21

ر�أ�س تريال

YS2TE6X4Z01072698

تالف

1

تالف

22

دير غمارتني

L4WCA24628A078082

تالف

1

تالف

23

هايلوك�س غمارة

MROAX12G880019893

تالف

1

تالف

24

وايت رو�سي

431007M0026610

تالف

1

تالف

25

دينا اي�سوزو

LAMLP24H2E7K00608

2013

1

تالف

26

قالب ديهات�سو

�أ ح هـ 1730

2008

1

تالف

إعالنات حكومية
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بيع رجيع
تعلن بلدية احلازمي عن مزاد علني لبيع املعدات وال�سيارات الرجيع التالف وذلك يوم الإثنني املوافق 1443/11/14هـ وفق البيان التايل:

()2-2

م

نوع ال�سيارة

رقم اللوحة

املوديل

الكمية

املالحظات

27

دينا تويوتا

ا ح هـ 3629

1993

1

تالف

28

ر�أ�س تريلة �صيني

LZZCBNLDX5BA00010

تالف

1

تالف

29

جيب باترول �أحمر

ب �ص ح 6211

تالف

1

تالف

30

جم�س �أ�سود

ب �ص ح 6217

تالف

1

تالف

31

جيب ربع �أبي�ض

ا ب ا 9249

تالف

1

تالف

32

مكينة ق�ص �إ�سفلت

----

----

1

تالف

33

مكينة �شفط مياه �صغري

----

----

2

تالف

34

مكينة ق�ص جنيلة يدوي

----

----

3

تالف

35

بطارية �سيارة متعددة املقا�سات

----

----

69

تالف

36

دينمو مياه متعددة املقا�سات

----

----

10

تالف

37

غطا�س متعددة املقا�سات

----

----

17

تالف

38

خيمة �صغري حماية من ال�شم�س

----

----

9

تالف

39

ماتور ر�ش دخان

----

----

4

تالف

40

كمربو�سر مكيف �إ�سبليت

----

----

18

تالف

41

مكينة حمطة برتول كبرية

----

----

2

تالف

42

�إ�سبليت مكيف بدون الكمربو�سر

----

----

17

تالف

43

ك�شاف ملعب �أ�سود كبري  1000واط

----

----

30

تالف

44

ك�شاف نيون �سقف

----

----

19

تالف

45

ماتور �شفط مياه �صغري

----

----

3

تالف

46

مكينة �سيارة اي�سوزو

----

----

2

تالف

47

مكينة دات�سون

----

----

3

تالف

48

مكينة جم�س

----

----

1

تالف

49

دفرن�س دات�سون  ,اي�سوزو  ,جم�س

----

----

1

تالف

50

كمبيوتر ديل بدون �شا�شة

----

----

5

تالف

51

طابعة

----

----

13

تالف

52

بطارية كهرباء USB

----

----

19

تالف

53

فاك�س

----

----

2

تالف
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منح جنسية
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة احلدود ال�شمالية ب�أنه �صدر الأمر امللكي الكرمي رقم ( )4/13793وتاريخ
1428/8/27هـ القا�ضي مبنح اجلن�سية ال�سعودية لـ(عبدالرحمن برزان طلب ال�شمري) مبوجب املادة ( )29من نظام
اجلن�سية.

تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة احلدود ال�شمالية ب�أنه �صدر الأمر امللكي الكرمي رقم ( )4/13793وتاريخ
1428/8/27هـ القا�ضي مبنح اجلن�سية ال�سعودية لـ(مزاهر برزان طلب ال�شمري) مبوجب املادة ( )29من نظام
اجلن�سية.

نزع ملكية

مبـان
استئجار
ٍ

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة ع�سري عن رغبته يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا لوحدة الوزارة
مبركز املاوين باملوا�صفات وال�شروط الآتية-:
� -1أن ال تقل عدد الغرف عن ( )15غرفة مب�ساحة ال تقل عن (16م) ف�أكرث.
 -2وجود فناء مب�ساحة منا�سبة يت�سع لعدد (� )10سيارة.
� -3أن يكون املبنى مملوك ب�صك �شرعي.
� -4أن يكون املبنى مبركز املاوين على �شارع عام وي�سهل الو�صول �إليه.
 -5توفر اخلدمات العامة يف املبنى (كهرباء  -هاتف).
� -6أن ال يكون امل�ستثمر من من�سوبي الوزارة �أو فروعها.
� -7أن يقدم امل�ستثمر تعهد بقيامه ب�أي تعديالت �أو �إ�ضافات �أو �إ�صالحات بعد املوافقة على املبنى وتركيب و�سائل
ال�سالمة ( طفايات حريق – كا�شف دخان – طرمبات – خمارج طوارئ ) ح�سب ا�شرتاطات الدفاع املدين وتوريد
وتركيب كامريات مراقبة مع �شا�شة رئي�سية للمخرجات.
� -8أن يقدم امل�ستثمر العر�ض �إىل وحدة الوزارة مبركز املاوين مو�ضحاً به مقدار الأجرة املطلوبة �سنوياً رقماً
وكتابة وموا�صفات املبنى مرفقاً به (�صورة من الهوية الوطنية و�صورة من �صك امللكية و�صورة خمطط هند�سي
للمبنى (خمطط البناء) على �أن يكون �آخر موعد لقبول العرو�ض يوم الأربعاء املوافق 1443/10/24هـ.
تعلن هيئة وكالة الأنباء ال�سعودية عن رغبتها با�ستئجار م�ستودع مبدينة الريا�ض ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون امل�ستودع ب�شمال الريا�ض.
� -2سهولة الو�صول �إىل امل�ستودع بالطرق العامة.
� -3أن ال تقل امل�ساحة عن (400م) وال تزيد عن (500م).
� -4أن يكون امل�ستودع بالدور الأر�ضي.
� -5أن يكون امل�ستودع مغطى بكامريات مراقبة �أمنية على مدار ال�ساعة.
� -6أن ال يحتوي على �سالمل تعيق حركة التحميل والتنزيل داخل وخارج امل�ستودع.
� -7أن يكون مدخل امل�ستودع وا�سع بحيث ميكن لل�سيارات الدخول �إليه ل�سهولة التحميل والتنزيل.
� -8أن تكون �أر�ضية امل�ستودع م�ستوية مبن�سوب طبيعي و�أن تكون من االيبوك�سي �أو ال�سكريت �أو اال�سمنت �أو
البالط.
� -9أن يكون امل�ستودع مزود بنظام تهوية.
� -10أن يكون امل�ستودع مزود بالكهرباء والإ�ضاءة الكافية.
� -11أن يكون للم�ستودع خمطط.
� -12أن يكون مت�ضمنا �أنظمة ال�سالمة من �إنذار للحريق و�إطفاء وغريه.
� -13أن يكون امل�ستودع حا�صل على �شهادة الدفاع املدين.
� -14أن يكون للم�ستودع تقرير من مكتب هند�سي يثبت �سالمة امل�ستودع �إن�شائياً.
� -15أن يرفق �صورة ل�صك امللكية ورخ�صة البناء.

وظائف شاغرة
تعلن �إدارة �إ�سكان قوى الأمن بتبوك عن وظيفة �شاغرة بنظام التعاقد لدى �صندوق �إ�سكان قوى الأمن الداخلي بتبوك:

املناف�سة

رقم الإعالن

مهند�س ميكانيكي:
 بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية.خربة ال تقل عن (� )2سنتني ب�أعمال �صيانة وحداتمعاجلة املياه وال�صرف ال�صحي و�إجراءات و�أعمال
�صيانة الأعطال وجماالت الهند�سة امليكانيكية الأخرى .
 �إجادة اللغة الإجنليزية. �إجادة ا�ستخدام احلا�سب الآيل. -ال يقل التقدير العام عن ج ّيد.

1443/3هـ

�آخر موعد لتقدمي امللفات

الإثنني
1443/10/29هـ
2022/5/30م
ال�ساعة � 11:00صباحً ا

على �أن يكون �آخر موعد ال�ستقبال ملفات املتقدمني يوم الإثنني 1443/10/29هـ املوافق 2022/5/30م يف متام
ال�ساعة � 11:00صباحاً.
ويكون تقدمي ملفات املتقدمني على الوظيفة يف مقر �إدارة �إ�سكان قوى الأمن بتبوك ملن تنطبق عليه ال�شروط.

�إن الرئي�س التنفيذي لهيئة الرتاث بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له مبوجب قرار جمل�س �إدارة هيئة
الرتاث رقم (ق21/1-3-ه.ت .ث) القا�ضي باملوافقة على تفوي�ض الرئي�س التنفيذي لهيئة الرتاث مبمار�سة
الهيئة اخت�صا�صات نزع امللكية للمواقع الأثرية والرتاثية ذات الأهمية للمنفعة ،ا�ستناد ًا على الفقرة الأوىل
من املادة (الثالثة) من نظام الآثار واملتاحف والرتاث العمراين وتعديالته ،وبعد االطالع على نظام نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة ،وو�ضع اليد امل�ؤقت على العقار ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م)15/
وتاريخ 1424/3/11هـ «النظام» ،وبنا ًء على ما تقت�ضيه املنفعة العامة ،قررنا ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على البدء يف �إجراءات نزع ملكية العقار مل�شروع ت�أهيل موقع �صلح احلديبية ،و�إن�شاء مركز
للزوار ومرفق وخدمات املعتمد �ضمن م�شاريع مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني للعناية بالرتاث احل�ضاري
للمملكة وفقاً للمخطط املرفق ،ل�صالح هيئة الرتاث املعتمدة ميزانيته من البند الت�شغيلي لهيئة الرتاث رقم
( )304000000للعام املايل ( )2022وفق البيان �أدناه:
مالك
العقار

عنوان مالك
العقار

عمر بن
مرزوق
بن عمر
�سرحان
الروي�س

طريق جدة
القدمي بجوار
٫
N 39°37 41.5
م�سجد البيعة 1397/5/23 438/139 0555502802هـ
٫
E 19.0 21°26
مبنطقة مكة
املكرمة

بيانات التوا�صل رقم ال�صك

تاريخ ال�صك

حدود العقار/
�إحداثياته

ثانياً :ت�شكيل اللجان الواردة باملادتني ال�ساد�سة وال�سابعة من النظام ،وت�سمية املمثلني فيها ،يف كل من جلنة
و�صف وح�صر العقارات ،وجلنة تقدير التعوي�ض ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوماً من �صدور
هذا القرار ،وتتوىل الوزارة الدعوة لالجتماعات ،و�إعداد املحا�ضر ،واتخاذ الإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل
جلنة ملهامها .على �أن تقوم تلك اللجان ب�إنهاء �أعمالها خالل ( )60يوماً وفقاً ملقت�ضى النظام.
ثالثاً :دعوة �أ�صحاب العقارات امل�شار �إليها �أعاله ،لتقدمي م�ستندات متلكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها
مل�شروع ت�أهيل موقع �صلح احلديبية ل�صالح الهيئة.
رابعاً :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويف �صحيفتني من ال�صحف اليومية التي توزع يف منطقة العقار،
كما تل�صق �صورة من الإعالن يف مقر الهيئة ويف مقر امل�شروع ،ويف املحكمة ،ويف الإمارة �أو املحافظة ،ويف
البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�صا�صها.
خام�ساً :يجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم �أمام ديوان املظامل من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام ،خالل
(� )60ستني يوماً من تاريخ �إبالغهم بالقرار.
�ساد�ساً :يب ّلغ هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه والعمل مبقت�ضاه.

