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السنة  100العدد 4936

الجمعة  11ذو القعدة 1443هـ  10يونية 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن بلدية الزلفي عن طرح املناف�سات التالية:

()2-1

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

امل�ساحة

مدة العقد

1

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري طريق �أبو بكر ال�صديق حي ال�سالم خمطط
()872

01-22-04204-9026

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

2500

2

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري طريق امللك �سعود حي ال�سالم خمطط
()978

01-22-04204-9025

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

4500

� 25سنة

3

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري �شارع �أم امل�ؤمنني زينب الأ�سدية حي قرطبة
خمطط ()868

01-22-4204-11016

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

1920

� 25سنة

4

حمالت جتارية قائمة طريق امللك �سعود حي العزيزية خمطط ()886

01-22-4204-11019

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

425

� 10سنوات

5

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري �شارع ال�شيخ/حممد بن عبدالوهاب حي
الريموك خمطط ()1195

01-22-4204-11014

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

650

� 25سنة

6

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مطعم طريق امللك فهد حي ال�صديق خمطط ()297

01-22-4204-11025

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

800

7

�أر�ض ف�ضاء لإقامة كفي حديقة الزيتونة

01-22-04204-9023

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

24

8

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مطعم املطل ال�شرقي

01-22-4204-11015

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

600

� 25سنة

9

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع مطاعم وكافيهات املطل الغربي

01-22-4204-11024

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

4800

� 25سنة

10

�أر�ض ف�ضاء لإقامة كايف طريق امللك فهد حي الريان خمطط ()583

01-22-4204-11012

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

180

� 15سنة

11

ك�شك قائم �شارع ابن اجلوزي حي ال�صناعية خمطط ()578

01-22-4204-11013

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

19

� 10سنوات

12

�أر�ض لإقامة كفي �شارع الأمري �سطام حي ال�صديق خمطط ()297

01-22-4204-11026

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

100

13

�أر�ض لإقامة كفي طريق امللك عبداهلل حي ال�سالم خمطط ()872

01-22-4204-11027

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة �10:00صباحاً

100

14

لوحة �إعالنية نوع يونبل طريق امللك �سلمان

01-22-4204-11020

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة � 7:00صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

56

15

لوحة �إعالنية نوع يونبل طريق امللك فهد

01-22-4204-11021

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

56

� 25سنة

� 25سنة

� 15سنة

� 15سنة

� 15سنة

� 5سنوات

� 5سنوات

17

السنة  100العدد 4936

إعالنات حكومية

الجمعة  11ذو القعدة 1443هـ  10يونية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن بلدية الزلفي عن طرح املناف�سات التالية:

()2-2

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

16

لوحات �إعالنية على �أعمدة الإنارة عدد ( )35طريق امللك �سلمان

01-22-4204-11022

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

امل�ساحة

مدة العقد

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

2

� 5سنوات

17

لوحات �إعالنية على �أعمدة الإنارة عدد ( )35طريق امللك عبداهلل

01-22-4204-11023

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

2

� 5سنوات

18

�ساحة �ألعاب قائمة حديقة الزيتونة

01-22-4204-10013

 1000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

1360

� 10سنوات

19

�ساحة �ألعاب قائمة املطل الغربي

01-22-4204-11011

 1000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

1600

� 10سنوات

20

�أر�ض ف�ضاء لإقامة �ساحة لركوب اخليل حديقة الزيتونة

01-22-4204-10015

 1000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

100

� 10سنوات

21

مطعم قائم حديقة الزيتونة

01-22-4204-11010

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

141

� 10سنوات

22

�أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع جتاري طريق الأمري/حممد بن �سعود الكبري حي
قرطبة خمطط ()868

01-22-04204-6012

 1500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

3423

� 25سنة

23

�صراف �آيل طريق امللك فهد حي ال�صديق خمطط ()297

01-22-04204-9028

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

12

� 10سنوات

24

�صراف �آيل كبينة طريق امللك فهد بجوار �سوق التمور حي اخلالدية

01-22-4204-11017

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

12

� 10سنوات

25

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مطعم ( )1طريق امللك �سلمان حي اليمامة خمطط ()810

01-22-04204-9015

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

300

� 25سنة

26

�أر�ض ف�ضاء لإقامة مطعم ( )2طريق امللك �سلمان حي اليمامة خمطط ()810

01-22-04204-9014

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

300

� 25سنة

27

�أر�ض لإقامة موقع نقل خملفات والهدم واالنقا�ض املنطقة ال�صناعية قطعة
( )3خمطط ()1474

01-22-04204-8

 2000ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

300

� 25سنة

28

�أر�ض ف�ضاءلإقامة كايف حديقة الزيتونة

01-22-04204-9022

 500ريال

الأحد
1443/12/20هـ
ال�ساعة� 7:00 :صباحاً

الإثنني
1443/12/21هـ
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

24

� 15سنة

فعلى الراغبني يف الدخول يف هذه املناف�سة االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين ( فر�ص) (.)http://furas.momra.gov.sa/
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السنة  100العدد 4936

الجمعة  11ذو القعدة 1443هـ  10يونية 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح املزايدات التالية:

\

م

املزايدة

رقم املناق�صة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات تاريخ فتح املظاريف

1

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل �سيار بحي الفي�صلية –مدينة حفر الباطن –الأن�شطة املالية –خدمات
ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11013

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

2

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل �سيار بحديقة امللك في�صل –بحي البلدية -مدينة حفر الباطن –الأن�شطة
املالية –خدمات ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11014

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

3

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل �سيار بحي اخلالدية -مدينة حفر الباطن –الأن�شطة املالية –خدمات
ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11015

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

4

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل �أمام مبنى الأمانة القدمي بحي البلدية-مدينة حفر الباطن–الأن�شطة
املالية–خدمات ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11016

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

5

ت�شغيل و�صيانة وا�ستثمار �صراف �آيل ثابت :داخل �سوق احلراج–بحي فليج-مدينة حفر الباطن–الأن�شطة
املالية–خدمات ال�صرافة�-صراف �آيل

01-22-018001-11017

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شا�شة �إلكرتونية على تقاطع امللك عبدالعزيز مع طريق امللك في�صل مقابل جممع
الوطنية �سنرت مبدينة حفر الباطن –�أن�شطة اخلدمات العامة –�أن�شطة وخدمات الدعاية والإعالن والت�سويق –
لوحة دعائية

01-22-018001-11018

 1000ريال

1444/01/02هـ

1444/01/02هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من خالل حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية والدخول على املوقع الإلكرتوين بوابة اال�ستثمار البلدي (فر�ص)
(.)http://furas.momra.gov.sa/

تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن طرح املناف�سات التالية:

م
1

2

املناف�سة

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

متنزه وثيالن الوطني موقع رقم ()2

451,823م2

 1500ريال

1443/12/26هـ

1443/12/27هـ

متنزه حرميالء الوطني موقع رقم ()7

157,715م2

 1500ريال

1443/12/26هـ

1443/12/27هـ

 ل�شراء الكرا�سة يرجى التقدم ملقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج ( – )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع الوزارة مبنطقة الريا�ضوملزيد من التفا�صيل التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين� .)Investor@mewa.gov.sa( :أو االت�صال على الرقم املوحد.)939( :
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السنة  100العدد 4936

إعالنات حكومية

الجمعة  11ذو القعدة 1443هـ  10يونية 2022م

استـثمار مواقع
يعلن �صندوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة تبوك عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد للتقدمي

1

�صيدلية داخل مبنى كلية �إدارة الأعمال طالبات

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

2

ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة داخل مبنى الكلية اجلامعية مبحافظة �أملج �شطر الطالبات

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

3

ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة داخل مبنى الكلية اجلامعية مبحافظة تيماء �شطر الطالبات

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

4

ك�شك لبيع الورود والهدايا داخل مبنى كلية الرتبية والآداب طالبات باملدينة اجلامعية

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

5

ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة داخل مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية باملدينة اجلامعية

 100ريال

�شهر من تاريخ ن�شر الإعالن

لال�ستف�سار� /إدارة اال�ستثمار بعمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة تبوك هاتف (.)0144563219
ال�شروط :
 1ـــ �سجل جتاري �ساري املفعول.
 2ـــ �ضمان بنكي ال يقل عن ( )%1من قيمة العر�ض.
 3ـــ �أي �شروط �إ�ضافية تت�ضمنها كرا�سة ال�شروط.
 4ـــ تقدمي العرو�ض ح�ضورياً �أو عن طريق الربيد الإلكرتوين (.)s.v.d@ut.edu.sa

يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات لتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

املوقع

1

ت�أجري موقع لت�شغيل ثالث كبائن لبيع القهوة

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

رقم املزايدة
15432238

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

 1000ريال

2

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن بيع ذاتي

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

06432438

 1000ريال

3

ت�أجري موقع كويف �شوب

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

16432238

 1000ريال

الأحد
1443/12/25هـ
2022/07/24م
ال�ساعة� 11:00 :صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بالتجمع /
حي احلمدية خلف مبنى التموين الطبي

فمن لديه الرغبة لدخول املزايدة:
1ـ يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي حي املحمدية بالدمام خلف مبنى التموين الطبي (مع �إح�ضار فال�ش ميموري ال�ستالم الكرا�سة).
2ـ يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم البنك ال�سعودي املركزي (يتم ت�سليمه للإدارة املالية بال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية).
�شروط الدخول باملناف�سة:
 �صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال ـ �صورة من �شهادة الزكاة والدخل ـ �صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية ـ �صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية. علماً ب�أن جميع املزايدات تنطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات واملناف�سات احلكومية. يجب �إن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.ولوجود �أي ا�ستف�سار �أو مالحظة الرجاء التوا�صل مع �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي.
الدمام املحمدية –خلف مبنى التموين الطبي.
هاتف (( )013-8503977حتويلة .)332/124/378

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/07/25م
ال�ساعة� 10:00 :صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع مطعم مبنى ( )412مبدينة امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للطالبات

21/10

(� )1000ألف ريال غري قابلة لال�سرتداد يتم
�إيداعها بح�ساب اجلامعة لدى م�صرف الإمناء رقم
()SA5005000068288811188010

الثالثاء
1443/11/29هـ
2022/6/28م
ال�ساعة12:00:ظهراً

الثالثاء
2022/6/28م
1443/11/29هـ
ال�ساعة 1:00 :بعد الظهر

 طريقة ا�ستالم وثائق املزايدة :يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الر�سمي للإدارة ( )TDS@Imamu.edu.saبعد �سداد قيمة الوثائق - .تاريخ بيع وثائق املزايدة :الأحد 1443/10/28هـ2022/5/29 ,م - .مكان تقدميالعرو�ض :املدينة اجلامعية – مبنى العمادات امل�ساندة ( )2مبنى رقم ( - )305الدور الثالث – الإدارة العامة للمناف�سات؛ �آخر موعد لتقدمي اال�ستف�سارات :يوم الأربعاء1443/11/16هـ,املوافق2022/6/15م- .ال�شروط�-1 :أن يكون لديه
�سجل جتاري للن�شاط نف�سه� -2 .أن يرفق �صورة من جميع ال�شهادات النظامية� -3 .أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل.)https:/units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Paqes/default.aspx( :
�أو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491

تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )B6مبدينة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز للطالبات

21/31

(  ) 500خم�سمائة ريال غري قابلة لال�سرتداد عن
طريق الإيداع بح�ساب اجلامعة مب�صرف الإمناء رقم
()SA5005000068288811188010

الإثنني
1443/12/19هـ
2022/7/18م
ال�ساعة 12:000 :ظهر ًا

الإثنني
1443/12/19هـ
2022/7/18م
ال�ساعة 1:00 :بعد الظهر

 طريقة ا�ستالم وثائق املزايدة يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الإلكرتوين الر�سمي )TDS@imamu.edu.sa( :بعد �سداد قيمة الوثائق - .تاريخ بيع وثائق املزايدة:الأحد 1443/10/28هـ2022/5/29 ,م - .مكان تقدميالعرو�ض :املدينة اجلامعية – مبنى العمادات امل�ساندة ( )2مبنى رقم ( - )305الدور الثالث – الإدارة العامة للمناف�سات؛ �آخر موعد لتقدمي اال�ستف�سارات :يوم الأربعاء 1443/11/16هـ,املوافق2022/6/15م - .ال�شروط�-1 :أن يكون لديه
�سجل جتاري للن�شاط نف�سه� -2 .أن يرفق �صورة من جميع ال�شهادات النظامية� -3 .أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل.)https:/units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Paqes/default.aspx( :
�أو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491

تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع املقهى ( )C1مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

21/27

( )500خم�سمائة ريال غريقابلة لال�سرتداد عن
طريق الإيداع بح�ساب اجلامعة مب�صرف الإمناء رقم
()SA5005000068288811188010

الإثنني
1443/11/28هـ
2022/6/27م.
ال�ساعة 12:00 :ظهر ًا

الإثنني
1443/11/28هـ
2022/6/27م
ال�ساعة 1:00 :بعد الظهر

 طريقة ا�ستالم وثائق املزايدة يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الإلكرتوين الر�سمي )TDS@imamu.edu.sa( :بعد �سداد قيمة الوثائق - .تاريخ بيع وثائق املزايدة:الأحد 1443/10/28هـ2022/5/29 ,م. مكان تقدمي العرو�ض :املدينة اجلامعية – مبنى العمادات امل�ساندة ( )2مبنى رقم ( - )305الدور الثالث – الإدارة العامة للمناف�سات؛ �آخر موعد لتقدمي اال�ستف�سارات :ال�ساعة الثانية ظهر ًا من يوم الأربعاء 1443/11/16هـ ,املوافق2022/6/15م - .ال�شروط� -1 :أن يكون لديه �سجل جتاري للن�شاط نف�سه� -2 .أن يرفق �صورة من جميع ال�شهادات النظامية� -3.أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل.)https:/units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Paqes/default.aspx( :
�أو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491

تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع لتقدمي الأغذية ال�صحية مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
للطالبات اجلهة ال�شمالية رقم ()C3

21/25

( � ) 1000ألف ريال غري قابلة لال�سرتداد عن طريق
الإيداع بح�ساب اجلامعة مب�صرف الإمناء رقم
()SA5005000068288811188010

الأربعاء
1443/11/30هـ
2202/6/29م
ال�ساعة 12:00 :ظهر ًا

الأربعاء
1443/11/30هـ
2202/6/29م
ال�ساعة 1:00 :بعد الظهر

 طريقة ا�ستالم وثائق املزايدة يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الإلكرتوين الر�سمي )TDS@imamu.edu.sa( :بعد �سداد قيمة الوثائق - .تاريخ بيع وثائق املزايدة :الأحد 1443/10/28هـ2022/5/29 ,م. مكان تقدمي العرو�ض :املدينة اجلامعية – مبنى العمادات امل�ساندة ( )2مبنى رقم ( - )305الدور الثالث – الإدارة العامة للمناف�سات؛ �آخر موعد لتقدمي اال�ستف�سارات :يوم الأربعاء 1443/11/16هـ,املوافق2022/6/15م. ال�شروط�-1 :أن يكون لديه �سجل جتاري للن�شاط نف�سه -2 .ان يرفق �صورة من جميع ال�شهادات النظامية� -3 .أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.وملزيد من املعلومات ميكن الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل.)https:/units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Paqes/default.aspx( :
�أو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491
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استـثمار مواقع
يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات لتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن طرح املزايدات التالية العامة بتاريخ 1443/11/10هـ ,املوافق 2022/06/9م:

م

املزايدة

املوقع

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع لت�شغيل كويف �شوب

جممع �إرادة وال�صحة النف�سية
بالدمام

38224344

 1000ريال

2

ت�أجري موقع كويف �شوب

م�ست�شفى الأمري حممد بن فهد
لأمرا�ض الدم الوراثية

38224306

1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

الأحد
1443/12/25هـ
2022/7/24م
ال�ساعة� 11:00 :صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية
ال�صحي

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/7/25م
ال�ساعة� 10:00 :صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة

فمن لديه الرغبة لدخول املزايدة:
1ـ يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي حي املحمدية بالدمام خلف مبنى التموين الطبي (مع �إح�ضار فال�ش ميموري ال�ستالم الكرا�سة).
2ـ يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم البنك ال�سعودي املركزي (يتم ت�سليمه للإدارة املالية بال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية).
�شروط الدخول باملناف�سة:
� -1صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال� -2 .صورة من �شهادة الزكاة والدخل � -3 .صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية� -4 .صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
 علماً ب�أن جميع املزايدات تنطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات واملناف�سات احلكومية. يجب �أن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.ولوجود �أي ا�ستف�سار �أو مالحظة الرجاء التوا�صل مع �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي.
الدمام املحمدية –خلف مبنى التموين الطبي.
هاتف (( )013-8503977حتويلة .)332/124/378

تعلن جامعة جنران عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية بنظام الت�أجري ح�سب اجلدول التايل:

مكان املوقع

الفر�صة

رقمها

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لت�سليم الكرا�سات

موعد فتح العرو�ض

املدينة اجلامعية

ت�أجري مدار�س �أهلية عاملية بنني وبنات

001

20755م2

 500ريال

الثالثاء
2022/07/19م
ال�ساعة� 10:00 :صباحاً

الثالثاء
2022/07/19م
ال�ساعة�10:00 :صباحاً

وللح�صول وا�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وذلك عن طريق :جامعة جنران – املدينة اجلامعية جنران – ادارة امل�شرتيات.
لال�ستف�سارات (ت ( )0175427297ت .)0175417955
على من يرغب الدخول و�شراء الكرا�سة االطالع على ال�شروط و املوا�صفات املعدة لذلك وتقدمي العطاء وال�ضمان البنكي قبل فتح العرو�ض مبظروف مغلق و خمتوم مع كامل امل�ستندات املو�ضحة بالكرا�سة.
موقع فتح العرو�ض :جامعة جنران – املبنى الإداري – الطابق الرابع – �إدارة امل�شرتيات.
موعد فتح العرو�ض :يوم الثالثاء املوافق 2022/07/19م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.

تعلن جامعة امللك في�صل عن متديد املناف�سة التالية:

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

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

 1000ريال

الثالثاء
1443/11/8هـ

الأربعاء
1443/11/9هـ

تعلن رئا�سة �أمن الدولة  /قوات الأمن اخلا�صة عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

ت�أجري وت�شغيل مقر �صالة التو�سعة اجلديدة املجاورة لقاعة الأمري حممد بن نايف مبدينة الأمري
نايف الأمنية بطريق �صلبوخ

ت 2022/14م

 -مكان ا�ستالم الن�سخ وتقدمي العرو�ض وفتح املظاريف :الريا�ض � /أم احلمام  /قوات الأمن اخلا�صة � /إدارة امل�شرتيات والعقود.

موعد تقدمي العرو�ض موعد فتح املظاريف
الثالثاء
1443/12/20هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

الأربعاء
1443/12/21هـ
ح�سب تقومي �أم القرى

قيمة الكرا�سة
�إيداع نقدي ( )200ريال يف ح�ساب جاري
قوات الأمن اخلا�صة م�صرف الراجحي
()261608010330037
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة العويقيلة عن طرح املواقع اال�ستثمارية التالية:

م

م�سمى اال�ستثمار

املوقـع

قيمة الكرا�سة

1

حمطة حمروقات

غرب حمافظة العويقيلة (45كم)

 2000ريال

2

�سكن عمال

ال�صناعية

 500ريال

3

جممع خدمات

قرب مطق اخلربا -طريق الدويد

 2000ريال

4

حمطة حمروقات

حي الورود

 2000ريال

5

حمالت جتارية

�صناعية

 2000ريال

من يرغب الدخول يف املزايدة الدخول �إىل بوابة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة (فر�ص) على الرابط التايل:
( )https://furas.momra.gov.saل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات علماً �أن قيمة كرا�سة ال�شروط غري م�سرتجعه.
ــ �آخر موعد ل�شراء الكرا�سات وتقدمي العطاءات هو ال�ساعة العا�شره �صباحاً من يوم الإثنني املوافق 2022/7/25م ,املوافق 1443/12/26هـ  ,عرب من�صه فر�ص اجلديدة.
ــ يتم فتح املظاريف يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من يوم الثالثاء املوافق 2022 /7/26م  ,املوافق 1443/12/27هـ  ,عرب من�صه (فر�ص).

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع بيع الكتب والقرطا�سية ( )٢مبرافق ومن�ش�آت جامعة الق�صيم

2022/307

جمانية

الأحد
1443/12/18هـ

الإثنني
1443/12/19هـ

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع م�صرف يف البهو الرئي�سي بجامعة الق�صيم

2022/308

جمانية

الأحد
1443/12/18هـ

الإثنني
1443/12/19هـ

تعلن �أمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة وحدات �سكنية للطالب متكاملة (ن�ساء-رجال) مع خدمات
م�ساندة بالقطعة الواقعة باملخطط (�ش/ر– )1432/194/الأن�شطة االجتماعية –
�أن�شطة ال�سكن اجلماعي�-سكن عمال

01-22-018001-10013

قيمة الكرا�سة

1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1443/12/26هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من خالل حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية والدخول على املوقع الإلكرتوين بوابة اال�ستثمار البلدي (فر�ص)
(.)https://furas.momra.gov.sa

1443/12/26هـ
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة احلجرة عن طرح املزايدات التالية :

م

املزايدات

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتاري
حمافظة احلجرة – خمطط �أنوار احلجرة (موقع رقم)2

بدون

 200ريال

2

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتاري
حمافظة احلجرة – خمطط �أنوار احلجرة (موقع رقم)3

بدون

 200ريال

3

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط �أنوار احلجرة (موقع رقم)4

بدون

 200ريال

4

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط �أنوار احلجرة (موقع رقم)5

بدون

 200ريال

5

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )8

بدون

 200ريال

6

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )9

بدون

 200ريال

7

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )10

بدون

 200ريال

8

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )12

بدون

 200ريال

9

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )16

بدون

 200ريال

10

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )17

بدون

 200ريال

11

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة–(موقع رقم ت )18

بدون

 200ريال

12

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )19

بدون

 200ريال

13

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – خمطط القهيب باحلجرة (موقع رقم ت )20

بدون

 200ريال

14

ا�ستثمار موقع مبنى �سكني جتـاري
حمافظة احلجرة – طريق (احلجرة – �أ�ضم) مقابل مم�شى البلدية

بدون

 200ريال

15

ا�ستثمار موقع جممع حمالت جتارية

بدون

 200ريال

16

ا�ستثمار موقع ملعب ريا�ضي حمافظة احلجرة

بدون

 200ريال

17

ا�ستثمار موقع منطقة �صناعية وجممع ور�ش حمافظة احلجرة طريق الذنائب – حب�س املجوبة

بدون

 200ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/07/25م

فعلى الراغبني الدخول يف هذه املزايدات االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين :فر�ص (� )furas.momra.gov.saأو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1443/12/27هـ
2022/07/26م
ال�ساعة (� )11:00صباحاً
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة (�أبو عري�ش) ومركز طب الأ�سرة واملجتمع ( جازان) عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل ك�شك كفرتيا (م�ست�شفى �أبو عري�ش)

1443/02

جماناً

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/07/25م

الثالثاء
1443/12/27هـ
2022/07/26م

2

ت�أجري عدد (  ) 12موقع مكائن بيع ذاتي (م�ست�شفى جازان � /أبو عري�ش)

1443/03

جماناً

الثالثاء
1443/12/27هـ
2022/07/26م

الأربعاء
1443/12/28هـ
2022/07/27م

3

ت�أجري موقع مكينة بيع ذاتي زهور (م�ست�شفى �أبو عري�ش)

1443/04

جماناً

الثالثاء
1443/12/27هـ
2022/07/26م

الأربعاء
1443/12/28هـ
2022/07/27م

على من يرغب التقدم للمزايدات التوجه لإدارة تنمية الإيرادات الذاتية مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بجازان و�إح�ضار الوثائق التالية:
تفوي�ض ر�سمي م�صدق من الغرفة التجارية لل�شركة  /امل�ؤ�س�سة ال�ستالم كرا�سة املزايدة �-صورة من ال�سجل التجاري .
ولال�ستف�سار يرجى االت�صال على هاتف رقم ( )0173314804حتويلة (.)2203- 2088
مالحظة  /يف حال اختالف التاريخ الهجري يتم التقيد بالتاريخ امليالدي .

تعلن الإدارة العامة للخدمات ال�صحية بوزارة الدفاع عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقعني لبيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة مببنى الإدارة العامة للخدمات ال�صحية

م�/س2-02/43/

الأحد
1443/12/25هـ
2022/7/24م

الإثنني
1443/12/26هـ
2022/7/25م

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن طرح املناف�سة التالية:
ن�شاط املناف�سة :مزايدة ت�أجري الكافترييا بالكليات.
رقم املناف�سة.)43/13( :
مكان تق��دمي الوثائق :وكالة اجلامع��ة -الإدارة العام��ة لال�ستثمار -الدور
الرابع( .مبنى .)10
قيم��ة الن�سخ��ة )500( :خم�سمائة ريال ب�شيك م�ص��دق با�سم الإدارة املالية
بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
�آخ��ر موع��د لتق��دمي العطاءات :ي��وم الثالث��اء املواف��ق 1443 /11/29هـ,
2022/06/28م.
موعد فتح املظاريف:يوم الأربعاء املوافق1443 /11/30هـ,
2022/06/29م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
مالحظ��ة /يتم �شراء الكرا�سة عن طري��ق الإدارة العامة لال�ستثمار بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن طرح املناف�سة التالية:
ن�ش��اط املناف�س��ة :مزايدة موقع املكتب��ة التجارية ومرك��ز الت�صوير مبركز
اخلدمات (.)1.9.0
رقم املناف�سة.)43/14( :
مكان تق��دمي الوثائق :وكالة اجلامع��ة -الإدارة العام��ة لال�ستثمار -الدور
الرابع( .مبنى .)10
قيمة الن�سخة :جماناً.
�آخ��ر موع��د لتقدمي العط��اءات :ي��وم الإثن�ين املواف��ق 1443 /11/28هـ,
2022/06/27م.
موع��د فت��ح املظاري��ف :ي��وم الثالث��اء املواف��ق 1443 /11/29ه��ـ,
2022/06/28م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
مالحظ��ة /يتم �شراء الكرا�سة عن طري��ق الإدارة العامة لال�ستثمار بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن طرح املناف�سة التالية:
ن�شاط املناف�سة :مزايدة ت�أجري مغ�سلة ب�سكن الأع�ضاء.
رقم املناف�سة.)43/15( :
مكان تق��دمي الوثائق :وكالة اجلامع��ة -الإدارة العام��ة لال�ستثمار -الدور
الرابع( .مبنى .)10
قيمة الن�سخة :جماناً.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :يوم الأحد املوافق 1444/2/1هـ,
2022/8/28م.
موعد فتح املظاريف :يوم الإثنني املوافق1444/2/2هـ,
2022/08/29م ,ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
مالحظ��ة /يتم �شراء الكرا�سة عن طري��ق الإدارة العامة لال�ستثمار بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

تعلن جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن عن طرح املناف�سة التالية:
ن�شاط املناف�سة :مزايدة ت�أجري حمل احلالقة ب�سكن الأع�ضاء.
رقم املناف�سة)43/16( :
مكان تق��دمي الوثائق :وكالة اجلامع��ة -الإدارة العام��ة لال�ستثمار -الدور
الرابع( .مبنى )10
قيمة الن�سخة :جماناً.
�آخ��ر موع��د لتق��دمي العط��اءات :ي��وم الثالث��اء املواف��ق 1444 /02/3هـ,
2022/08/30م.
موع��د فت��ح املظاري��ف :ي��وم الأربع��اء املواف��ق 1444 /02/4ه��ـ,
2022/08/31م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.
مالحظ��ة /يتم �شراء الكرا�سة عن طري��ق الإدارة العامة لال�ستثمار بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

تعل���ن الرئا�سة العام��ة ل�ش���ؤون امل�سج��د احل��رام وامل�سج��د النبوي عن
مناف�س��ة ت�أج�ير مواق��ف ال�سي��ارات حت��ت الأر�ض ح��ول امل�سج��د النبوي
ال�شري��ف (ملدةثالث �سنوات هجرية) اعتبار ًا م��ن 1444/02/01هـ ,وذلك
عن طريق ظرف خمتوم مرفقاً به املتطلبات التالية:
�-1صورة من ال�سجل التجاري �سارية املفعول.
�-2صورة من �شهادة ت�سديد الزكاة �سارية املفعول.
�-3صورة من �شهادة اال�شرتاك يف الغرفة التجارية �سارية املفعول.
�-4شهادة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية بت�سجيل املن�شاة يف
امل�ؤ�س�سة.
-5ت�سديد احلقوق الت�أمينية.
�-6شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف.
-7ال�سرية الذاتية لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة.
�-8صورة من بطاقة الأحوال املدنية للم�ست�أجر.
تقدمي �ضمان بنكي ابتدائي بن�سبة ( )%15من قيمة الأجرة ال�سنوية�سارية املفعول ملدة ال تقل عن ( )90ت�سعني يوماً اعتبار ًا من تاريخ فتح
املظاريف.
قيمة ن�سخة ال�شروط واملوا�صفات ( )5000خم�سة �آالف ريال.
مالحظة:
 -1تقدم العرو�ض يدوياً لإدارة امل�شرتيات بالإدارة العامة لل�ش�ؤون املالية،
علم��اً ب�أن �آخ��ر موعد ال�ستالم العرو�ض هو ي��وم الإثنني 1443/12/05هـ,
ويكون فتح املظاريف يوم الثالثاء 1443/12/06هـ.
 -2وثائ��ق املناف�سة تب��اع ل��دى �إدارة املناف�سات وامل�شرتي��ات مبقر وكالة
الرئا�س��ة العام��ة ل�ش���ؤون امل�سجد النب��وي باملدين��ة املن��ورة ولال�ستف�سار
االت�صال على الرقم )0148254247( :حتويلة (� ، )5493 - 5496أو على
الربيد الإلكرتوين.) Financial@wmn.gov.sa ( :

إعالنات حكومية
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منافسات عامة
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

التغطية الإعالمية والت�سويقية مل�ؤمتر التقييم الدويل

TC-22-06-307

جماناً

يوم الأحد
 1443/11/27هـ 2022/06/26 ،م
ال�ساعة 1:00:م

يوم الأحد
1443/11/27هـ 2022/06/26 ،م
ال�ساعة 1:00:م

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
تعلن وزارة التعليم عن ت�أجيل املناف�سة التالية:

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

بيع ونقل توالف الكتب الدرا�سية واملخلفات الورقية

الأربعاء 1443/12/21هـ

اخلمي�س 1443/12/22هـ ال�ساعة� 10:00 :صباحاً

مالحظة � /شراء وثائق املناف�سة عن طريق بوابة امل�شرتيات احلكومية (من�صة اعتماد مبوقع وزارة املالية) فقط.

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

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع نظام املطالبات
والتح�صيل

2022/20

جماناً

الثالثاء 1443/11/29هـ ،املوافق 2022/06/28م
ال�ساعة 1:00:م�سا ًء

الثالثاء 1443/11/29هـ ،املوافق 2022/06/28م
ال�ساعة 1:00:م�سا ًء

مكان بيع الكرا�سة التوا�صل على الربيد الإلكرتوين� purchases@kafalah.gov.sa (:أو .)w.dharmawi@kafalah.gov.sa

بيع رجيع
يعلن م�ست�شفى امللك فهد العام بجدةعن بيع رجيع طبي مب�ست�شفى امللك
فهد العام بجدة.
تقدمي العرو�ض �إىل� :إدارة مراقبة املخزون مب�ست�شفى امللك فهد العام بجدة،
وي�سلم العر�ض وال�ضمان البنكي لدى مدير �إدارة مراقبة املخزون قبل تاريخ
املزايدة.
�آخر موعد للتقدمي :الأحد  /18ذو احلجة 1443/هـ (،ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف:الإثنني /19ذو احلجة1443/هـ(،ح�سب تقومي �أم
القرى).
قيمة ال�ضمان.)%2( :
على العنوان التايل :م�ست�شفى امللك فهد العام بجدة/حي الأندل�س�/شارع
الأمري تركي بن عبدالعزيز� ،صندوق بريد (  ) 8488جــدة ( )21196هاتف:
( ،)012 / 6696943الربيد الإلكرتوين (.)aialoufi@moh.gov.sa

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة املدينة املنورة عزمه بيع
رجيع �سيارات ومواطري ر�ش و�أثاث مكتبي وخالفه باملزاد العلني.
ا�شرتاطات دخول املزاد:
 -1ي�شرتط لدخول املزاد اح�ضار �شيك م�صدق بقيمة ( )10000ريال با�سم
فرع وزارة البيئة واملياه والزراعه مبنطقة املدينة املنورة.
 -2ي�شرتط حل�ضور املزاد (امل�شرتي �أو وكيل �شرعي) �إح�ضار الهوية
الوطنية �أو �إبراز وكاله �سارية تخول له ال�شراء ونقل امللكية عند دخول
املزاد.
 -3على من ير�سو عليه املزاد �إكمال باقي املبلغ فور انتهاء املزاد.
 - 4على من ير�سو عليه املزاد دفع قيمة الداللة ومقدارها ( )%2.5ل�شيخ
الطائفة مع �ضريبة القيمة امل�ضافة.
 -5على من ير�سو عليه املزاد بعد ا�ستكمال �إجراءات ال�شراء ان يقوم ب�إخالء
�ساحة املزاد يف مدة اق�صاها (� )5أيام من تاريخ ال�شراء.
موعد املزاد:
يوم الأربعاء املوافق 1443/11/16هـ ،ال�ساعة (� )9:00صباحاً.
وعلى من يرغب الدخول باملزاد العلني التواجد يف مزرعة �سيدنا عثمان بن
عفان ر�ضي اهلل عنه يف املوعد واملكان �أعاله.

تعلن وزارة احلر�س الوطني للعموم عن رغبتها يف بيع �أ�صناف مواد
رجيع مب�ستودع التخل�ص من املمتلكات بقاعدة الإمداد والتموين بالقطاع
الغربي (بالظرف املختوم) علماً �أن معاينة الأ�صناف خالل الفرتة من يوم
الأحد والإثنني والثالثاء 1443/11/15-14-13هـ ،وتقدمي العرو�ض
وفتح املظاريف يوم الأربعاء 1443/11/16هـ ،ال�ساعة ( )5:00ع�صر ًا مع
�إح�ضار �ضمان ( )%5من قيمة الب�ضاعة وعلى من ير�سو عليه البيع �سداد
كامل القيمة �شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة ( )%15مع دفع ت�أمني ب�شيك
م�صدق با�سم وزارة احلر�س الوطني مببلغ ( )30.000ثالثون �ألف ريال
لنظافة املوقع خالل (�شهرين) من تاريخ البيع وتعاد له بعد تنظيف املوقع
ويف حال عدم نقل الأ�صناف امل�شرتاه وتنظيف املوقع خالل الفرتة املحددة
يلغى البيع وي�صادر املبلغ .

تعلن جامعة �شقراء عن �إقامة مزاد علني لبيع (� )84سيارة من خمتلف
املوديالت و�شركات الت�صنيع ،وعلى من يرغب الدخول يف هذا املزاد الإلتزام
بال�شروط التالية :
 -1احل�ضور �إىل موقع املزاد باملوعد املحدد.
 -2على امل�شرتي دفع ( )%5من قيمة البيع كعربون (يدفع نقد ًا).
 -3تزويد جلنة البيع ببيانات امل�شرتي كاملة ورقم التوا�صل.
 -4يتحمل امل�شرتي جميع التكاليف املالية املرتتبة على �شراء ال�سيارة من
نقل ملكية وت�أمني على املركبة بالإ�ضافة �إىل دفع ن�سبة ( )٪2,5للدالل
(املحرج).
 -5االلتزام ب�سداد كافة امل�صاريف خالل ع�شرة �أيام كحد �أق�صى من تاريخ
�إبالغه باملوافقة على البيع.
-6يلتزم امل�شرتي بنقل ملكية املركبة خالل( )15يوم من تاريخ البيع.
علماً ب�أنه يحق للجنة البيع (البيع بالتجزئة) وفقاً ملا تراه حمققاً للم�صلحة
العامة.
موقع املزاد :احلرم اجلامعي مبحافظة �شقراء.
التاريخ :يوم الأحد 1443/11/13هـ.
التوقيت :ال�ساعة ( )4:00ع�صر ًا.
وملزيد من املعلومات ميكنكم التوا�صل على الرقم .)0116475211( :

يعلن م�ست�شفى الليث العام عن رغبته يف بيع الرجيع الغري طبي.
•املكان/م�ست�شفى الليث العام مبحافظة الليث.
•تقدم العرو�ض �إىل رئي�س جلنة الرجيع بامل�ست�شفى.
•�آخر موعد لتقدمي العطاءات1443/11/21 :هـ.
•موعد فتح املظاريف1443/11/26 :هـ ، ح�سب تقومي �أم القرى.
•قيمة ال�ضمان البنكي (.)%2

يعلن جممع امللك عبداهلل الطبي بجدة عن رغبته يف بيع الرجيع الطبي ملركز
طب الأ�سنان التخ�ص�صي بجده عن طريق املزايدة.
وعلى من له الرغبة يف التقدم لهذه املزايدة �أن يقدم عر�ضه ب�شيك م�صدق
با�سم مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة بقيمة املزايدة وتقدمي
عطاءاتهم م�شفوعة بخطاب �ضمان بنكي ابتدائي مبقدار ( )%2من قيمة
املزايدة الإجمالية يف ظرف خمتوم بال�شمع الأحمر �إىل الإدارة املالية مبجمع
امللك عبداهلل الطبي بجدة يف املوعد املحدد اعاله .
للمعاينة والإ�ستف�سار مراجعة �إدارة الإمداد والتموين مبجمع امللك عبداهلل
الطبي بجدة .
�آخر موعد لتقدمي العطاءات1443/12/18 :هـ.
موعد فتح املظاريف1443/12/19 :هـ ،ال�ساعة (� )10:00صباحاً.

يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب عن �إقامة مزاد علني لبيع عدد
( )4مباين جاهزة ومكونة من ثالث طوابق.
فعلى الراغبني الدخول يف املزاد العام احل�ضور ملقر املزاد يوم الأحد
(1444/01/09هـ) املوافق (2022/08/07م) وذلك �أمام مبنى الك�شف
الطبي التابع مل�ست�شفى امللك فهد للقوات امل�سلحة باجلنوب.
وعلى من ير�سو عليه املزاد:
تقدمي �ضمان بنكي ( )%5من قيمة املزايدة وت�سديد كامل القيمة يف موقع
املزاد.
ويلتزم امل�شرتي ب�إزالة وترحيل ما ا�شرتاه يف موعد اليتجاوز ( )30يوم من
تاريخ الت�سديد.

26
مبان
استئجار
ٍ

تعلن وزارة التجارة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى فرع الوزارة مبدينة
اجلبيل .قيمة املناف�سة( :جماناً).
ال�شروط العامة:
 -1امل�ساحة الإجمالية مل�سطح البناء (600 - 400م.)2
� -2أن يكون املبنى حديث الإن�شاء و�أال يزيد عمره عن ثالث �سنوات.
-3يكون املبنى ذو م�ساحات مفتوحة (�صاالت) وغري مق�سم بقواطع جدارية
وواجهات زجاجية كبرية.
�-4أن تكون مواد البناء من اخلر�سانة امل�سلحة بالإ�ضافة �إىل عداد كهرباء
م�ستقل للمبنى.
�-5أن يك��ون املبنى على �أحد ال�شوارع الرئي�سي��ة واحليوية للمدينة مع توفر
جمي��ع اخلدم��ات الأ�سا�سي��ة يف املبن��ى (كهرباء-مي��اه� -صرف-هات��ف-
�إنرتنت) و�أن يكون جيد التهوية ،ويف�ضل �أن يكون املدخل الرئي�سي وا�سع
قدر الإمكان ومدخل �أخر جانبي.
 - 6توف�ير ا�شرتاط��ات ال�سالم��ة املطلوب��ة من اجله��ات احلكومي��ة املخت�صة
(�صورة تقرير معتمدة من الدفاع املدين و�صورة من رخ�صة البناء).
�-7أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يفيد با�ستعداده لإجراء �أي
تعديالت �أو �إ�ضافات تراها الوزارة قبل �إبرام العقد وخالل مدة العقد دون
تعوي�ض ،كما يفيد باطالعه على نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه
والعلم مبا جاء فيه.
� -8أن يتحمل املالك م�س�ؤولية ال�صيانة لأنظمة املبنى الرئي�سية طيلة فرتة
العقد دون تكاليف �إ�ضافية على الوزارة.
 -9توفر مواقف �سيارات خم�ص�صة للوزارة ترتاوح بني ( )40-25موقف.
� -10أال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي الوزارة.
�-11إرفاق �صور فوتوغرافية للموقع من الداخل واخلارج وخمططات
معمارية للفراغ ،وخريطة تو�ضح موقع املبنى (كروكي للموقع)
و�صورة طبق الأ�صل من �صك ملكية املبنى.
 - 12يلتزم املالك بتقدمي املخططات املعمارية والإن�شائية والكهربائية
وامليكانيكية ح�سب الواقع (( )As Builtن�سخة �إلكرتونية) بعد قبول
العر�ض املقدم وخالل(� )5أيام من ا�ستالم خطاب الرت�سية.
 -13وجود (�شبكة حا�سوبية (داتا)  -نظام تكييف مركزي).
 -14يجب توفر عنا�صر احلركة واخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
�-15أن تعطى فرتة �سماح للوزارة لت�أهيل املبنى خارج فرتة العقد ال تقل
عن (� )6شهور.
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 -16يجب �أن يتوفر م�صدر طاقة بديل عن ال�شبكة الرئي�سية يف حالة حدوث
عطل �أو انقطاع (مولد كهرباء احتياطي) يخدم املوقع.
� -17شهادة من مكتب هند�سي ب�سالمة الأعمال الإن�شائية.
� -18أال تقل فرتة اال�ستئجار عن (� )3سنوات.
� -19أن يكون املبنى ذو ت�شطيب الئق وم�ؤهل لال�ستخدام.
لال�ستف�سارات:
وزارة التجارة–الديوان العام–الإدارة العامة لل�ش�ؤون الهند�سية.
ت )0112944444(:حتويلة .)2991( :
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الأربعاء 1443/11/23هـ.
موعد فتح املظاريف :اخلمي�س 1443/11/24هـ.
تعلن وزارة اخلارجية عن رغبتها يف ا�ستئجار جممع �سكني ملوظفي الوزارة
مبدينة الريا�ض.
قيمة املناف�سة( :بدون) .رقم املناف�سة.)261943(:
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الثالثاء 1443/11/15هـ2022/06/14،م
موعد فتح املظاريف :الأربعاء 1443/11/16هـ2022/06/15 ،م ،ال�ساعة
� 10:00صباحاً.
تعلن وزارة اخلارجية عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ستودع مركزي مبدينة
الريا�ض.
قيمة املناف�سة(:بدون) رقم املناف�سة.)199848( :
�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الثالثاء1443/11/15هـ 2022/06/14 ،م.
موعد فتح املظاريف :الأربعاء 1443/11/16هـ 2022/06/15 ،م ،ال�ساعة
� 10:00صباحاً.
تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن رغبتها با�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا
لفرع الإدارة العامة للمجاهدين مبنطقة جنران بال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى حديث وال يتجاوز عمره خم�س �سنوات ويقع على �شوارع
رئي�سية وي�سهل اال�ستدالل عليه .
� -2أن ال يكون م�ضايقاً للمجاورين ويتوفر به مواقف �سيارات مظللة تابعة للمبنى.

منازعات األوراق المالية

تعلن الدائرة الثانية للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية ومقرها (مدينة الريا�ض ،طريق الدائري ال�شمايل ،مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني/الربج ال�شرقي/الدور الأر�ضي) ب�أن لديها دعوى مقامة من/عبداهلل بن عبدالعزيز بن حممد ال�سكريي� ،ضد عدد من املدراء
التنفيذيني ال�سابقني ل�شركة احتاد ات�صاالت "موبايلي" ومن �ضمنهم /خالد بن عمر بن حم�سن الكاف� ،إماراتي اجلن�سية ،مبوجب هوية رقم
( ،،)784196219065271يف �ش�أن �صدور قرار جلنة اال�ستئناف رقم  1997ملخالفة املذكور الفقرة (�أ) من املادة التا�سعة والأربعون من
نظام ال�سوق املالية ،وت�ضرر املدعي من ذلك ومطالبته بالتعوي�ض على النحو الوارد يف الدعوى ،حيث حتدد لنظرها جل�سة يوم الثالثاء بتاريخ
1443/11/29هـ املوافق 2022/06/28م يف متام ال�ساعة ( )11:00احلادية ع�شر �صباحاً يف مقر الدائرة ،ويعد هذا الإعالن مبثابة �إ�شعار
املدعى عليه� ،أو من ميثله مبوجب وكالة �شرعية مبوعد اجلل�سة ،ويف حالة عدم احل�ضور �إىل مقر الدائرة خالل املوعد املحدد ،ف�إن الدائرة �سوف
تنظر يف الدعوى ح�سب ما لديها من �أوراق وت�صدر قرارها غيابياً.

تعلن الدائرة الثانية للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية ومقرها (مدينة الريا�ض ،طريق الدائري ال�شمايل ،مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني/الربج ال�شرقي/الدور الأر�ضي) ب�أن لديها دعوى مقامة من النيابة العامة �ضد /نادر بن فار�س بن بتال احلايف � ،سعودي
اجلن�سية ،مبوجب هوية رقم ( ،،)1034369593يف �ش�أن ممار�سة املدعى عليه �أعمال الأوراق املالية املتمثلة يف �أن�شطة (تقدمي امل�شورة)،
والإعالن عن ذلك دون احل�صول على ترخي�ص من هيئة ال�سوق املالية ،حيث حتدد لنظرها جل�سة يوم الثالثاء بتاريخ 1443/11/29هـ
املوافق 2022/06/28م يف متام ال�ساعة ( )11:30احلادية ع�شر والن�صف �صباحاً يف مقر الدائرة ،ويعد هذا الإعالن مبثابة �إ�شعار املدعى
عليه� ،أو من ميثله مبوجب وكالة �شرعية مبوعد اجلل�سة ،ويف حالة عدم احل�ضور �إىل مقر الدائرة خالل املوعد املحدد ،ف�إن الدائرة �سوف تنظر
يف الدعوى ح�سب ما لديها من �أوراق وت�صدر قرارها غيابياً.

إعالنات حكومية

�-3أن ال تقل م�سطحات املبنى املكتبية عن ()1500م 2ويتوفر م�صاعد يف حال
كان املبنى �أكرث من دور.
�-4أن يكون م�شمو ًال باخلدمات العامة من (�شبكة مياه وكهرباء وهاتف
و�شبكة �صرف �صحي).
 -5وجود �شبكة هاتفية باملبنى ويكون املالك على ا�ستعداد لتعديلها مبا يخدم
الإدارة العامة للمجاهدين.
 -6وجود �شبكة للحا�سب الآيل وتكون عدد النقاط ال تقل عن ( )50نقطة قابلة
للزيادة.
 -7وجود كامريات مراقبة رقمية داخل وخارج املبنى.
� -8أن ال يكون املبنى �سبق �إخال�ؤه من جهة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
� -9أن يتعهد املالك ب�إجراء التعديالت والإ�ضافات التي تطلبها الإدارة العامة
للمجاهدين بدون مطالبة ب�إزالتها عند �إنتهاء العقد.
� - 10أن يقوم املالك ب�صيانة امل�صاعد الكهربائية مع قطع الغيار وذلك �ضمن
الإيجار ال�سنوي.
� -11أن يقوم ب�صيانة ال�سباكة والكهرباء والتكييف مع قطع الغيار .
� -12أن يقوم بت�أمني مولد كهربائي احتياطي عند انقطاع الكهرباء.
 -13يقوم بت�أمني وتركيب املكيفات.
� - 14أن يكون املبنى ذو خمارج للطوارئ.
 -15يخ�ضع هذا الإعالن لنظام ا�ستئجار الدولة للعقار واخالئه.
� -16أن ال يكون به حمالت م�ؤجرة للغري.
� –17أن ال يكون مالكه �أحد من�سوبي وزارة الداخلية.
-18تقدم الطلبات يف مدة ال تتجاوز �شهر من تاريخ الإعالن يف ظرف خمتوم
يحتوي على التايل:
 - 1 9طلب من املالك يو�ضح فيه الأجرة وعنوانه كامال ً -كروكي ملوقع
العقار-خمطط للمبنى-خطاب من الدفاع املدين يفيد ب�سالمة املبنى
وتطبيق �شروط ال�سالمة فيه�-صورة من �صك امللكية-خطاب من مكتب
هند�سي معتمد يفيد ب�سالمه املبنى �إن�شائياً�-صورة من بطاقة الأحوال
للمالك -تعنون الطلبات با�سم الإدارة العامة للمجاهدين وذلك ال�ستقبال
العرو�ض ومتابعة الطلبات.
� -20آخر موعد لتقدمي املظاريف يوم الثالثاء 1443/12/20هـ .
 -21موعد فتح املظاريف يوم الأربعاء 1443/12/21هـ .

وظائف شاغرة

تعلن الإدارة العامة ل�صحة ال�سجون بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة
الداخلية عن احلاجة للتعاقد امل�ؤقت على وظائف �أطباء يف املراكز ال�صحية
بال�سجون يف عدد من مناطق اململكة كالتايل:

الفئة

التخ�ص�صات املطلوبة

طبيب نائب

الزمالة �أو املاج�ستري يف التخ�ص�صات الطبية التالية
(باطنة �/أ�سرة وجمتمع  /نف�سية) وي�شرتط �أن يكون
حا�صل على ت�صنيف الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية

طبيب عام

البكالوريو�س يف الطب واجلراحة العامة وي�شرتط �أن
يكون حا�صل على ت�صنيف الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية

و�سوف يتم ا�ستقبال الطلبات على الربيد الإلكرتوين:
(.)hrrecruitment@moimsd.gov.sa

منح جنسية

فقدان جنسية

تعلن الإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض انه �صدر الأمر امللكي الكرمي رقم ( )41847وتاريخ
1432/9/25هـ القا�ضي مبنح اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ(حممد ،عهود) �أبناء (علي حممد �سليمان مهدر�س)
و(�إبراهيم) ابن (�سليمان حممد �سليمان مهدر�س) – �ضمن جمموعة �أ�شخا�ص – املبلغ لنا بخطاب مقام املرجع
رقم ( )43309726وتاريخ 1443/9/24هـ وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة االح�ساء بانه �صدر القرار الوزاري رقم ( )15يف 1442/4/24هـ القا�ضي
بفقدان (�أماين عمر خالد �سعدية) للجن�سية العربية ال�سعودية التي حت�صلت عليها مبوجب املادة ( )16من نظام
اجلن�سية العربية ال�سعودية.
وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.

