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السنة  100العدد 4937

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية باحلدود ال�شمالية عن طرح املناف�سات التالية:

م
1

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

كويف �شوب يف مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية

2

كويف �شوب يف م�ست�شفى رفحاء املركزي

3

كويف �شوب يف م�ست�شفى الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد (خارجي)

4

كويف �شوب يف م�ست�شفى الن�ساء والوالدة
(العيادات اجلديدة)

5

كويف �شوب يف م�ست�شفى الن�ساء والوالدة
(داخل امل�ست�شفى)

6

كويف �شوب يف مركز الأمري عبداهلل بن م�ساعد لطب وجراحة القلب

7

كويف �شوب يف برج ال�شمال الطبي
(العيادات اخلارجية)

8

�سوبر ماركت يف برج ال�شمال الطبي
(داخل املبنى الرئي�سي)

9

�سوبر ماركت يف م�ست�شفى رفحاء املركزي

10

�سوبر ماركت يف م�ست�شفى طريف العام

11

حمل هدايا وزهور يف م�ست�شفى الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد

12

حمل هدايا وزهور يف م�ست�شفى رفحاء املركزي

13

حمل هدايا وزهور يف م�ست�شفى الن�ساء والوالدة والأطفال

14

حمل هدايا وزهور يف م�ست�شفى طريف العام

15

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف جممع �إرادة لل�صحة النف�سية

16

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف املبنى الرئي�سي مب�ست�شفى الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد

17

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف مركز �صحي ال�صاحلية الأو�سط

18

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف مركز �صحي العزيزية

19

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف مركز �صحي جنوب الفي�صلية

20

موقع ماكينة خدمة ذاتية يف برج ال�شمال الطبي

 500ريال

الأربعاء
1444/01/05هـ

اخلمي�س
1444/01/06هـ
�10:00صباحاً

وفقاً لل�شروط واملوا�صفات التي ميكن احل�صول عليها من �إدارة املوارد الذاتية بعد دفع قيمة كرا�سة �شروط وموا�صفات املناف�سة مبوجب ايداع حل�ساب وزارة ال�صحة (�صحة احلدود ال�شمالية �إدارة املوارد الذاتية) يف البنك الأهلي بالرقم :
( )SA6810000020171558001309ويجب على كل من يتقدم لهذه املناف�سة �إرفاق امل�ستندات التالية:
� - 1شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول.
� -2شهادة الت�أمينات االجتماعية �سارية املفعول.
� -3ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من الأجرة ال�سنوية.
� -4شهادة انت�ساب بالغرفة التجارية ال�صناعية �سارية املفعول.
� -5شهادة م�صلحة الزكاة والدخل �سارية املفعول.
 تقدم العرو�ض يف �إدارة املوارد الذاتية بحي الن�سيم.فعلى الراغبني الدخول يف هـذه املناف�سة تقدمي عطاءاتهم بظرف خمتوم بال�شمع الأحمر باملوعد واملكان املحدد �أعاله با�سم مديرعام ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة احلدود ال�شمالية.
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إعالنات حكومية

الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع

يعلن جتمع الريا�ض ال�صحي الأول عن طرح مزايدة ت�أجري املواقع التالية:

النطاق ال�صحي

املوقع

الن�شاط

الريا�ض

م�ست�شفى النقاهة بالريا�ض

كويف �شوب

1

NH - 1

 500ريال

متوينات

1

KH - 11

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 12

 500ريال

كافيترييا

1

KH - 13

 500ريال

ورود وهدايا

1

KH - 14

 500ريال

متوينات

1

KH - 21

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 22

 500ريال

ورود وهدايا

1

KH - 23

 500ريال

متوينات

1

KH - 31

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 32

 500ريال

كافيترييا

1

KH - 33

 500ريال

متوينات

1

KH - 41

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 42

 500ريال

كافيترييا

1

KH - 43

 500ريال

ورود وهدايا

1

KH - 44

 500ريال

متوينات

1

KH - 51

 500ريال

كافيترييا

1

KH - 52

 500ريال

م�ست�شفى الأمري �سلمان بن حممد بالدمل

متوينات

1

KH - 61

 500ريال

م�ست�شفى احلريق العام

كويف �شوب

1

KH - 71

 500ريال

متوينات

1

QU - 11

 500ريال

كويف �شوب

1

QU - 12

 500ريال

كافيترييا

1

QU - 13

 500ريال

ورود وهدايا

1

QU - 14

 500ريال

متوينات

1

QU - 21

 500ريال

كويف �شوب

1

QU - 22

 500ريال

كافيترييا

1

QU - 23

 500ريال

ورود وهدايا

1

QU - 31

 500ريال

متوينات

1

WD - 11

 500ريال

كويف �شوب

1

WD - 12

 500ريال

ورود وهدايا

1

WD - 13

 500ريال

متوينات

1

WD - 21

 500ريال

كافيترييا

1

WD - 22

 500ريال

ورود وهدايا

1

WD - 23

 500ريال

مكائن بيع ذاتي
م�شروبات �ساخنة (قهوة)

30

RC - 11

 500ريال

م�ست�شفى امللك خالد
ومركز الأمري �سلطان باخلرج

م�ست�شفى الوالدة والأطفال باخلرج

اخلرج ال�صحي

م�ست�شفى �إرادة وال�صحة
النف�سية باخلرج

م�ست�شفى حوطة بني متيم العام

م�ست�شفى الأفالج العام

م�ست�شفى روي�ضة العر�ض العام

القويعية ال�صحي
م�ست�شفى املزاحمية العام

م�ست�شفى القويعية العام

م�ست�شفى وادي الدوا�سر العام
وادي الدوا�سر
ال�صحي
م�ست�شفى ال�سليل العام

مواقع متفرقة

عدد املواقع رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة

م�ست�شفيات
ومراكز الرعاية ال�صحية

مكائن بيع ذاتي م�شروبات ووجبات خفيفة

 �شراء الكرا�سة ب�إح�ضار �شيك م�صريف با�سم وزارة املالية. مكان ا�ستالم الكرا�سات /العليا  -العقارية بالزا  -مبنى ( )Dالدور ال�ساد�س. يتم تقدمي العرو�ض قبل وقت فتح املظاريف ب�ساعة واحدة كحد �أق�صى ولن يتم ا�ستالم �أي عر�ض بعد املدة املحددة. -لال�ستف�سارات بريد �إلكرتوين (.)malfutaih@moh.gov.sa

40

RC - 12

 500ريال

�آخر موعد ل�شراء الكرا�سة

الإثنني
1444/01/10هـ
2022/08/08م
عند �إختالف التاريخ الهجري عن
امليالدي يتم �إعتماد التاريخ امليالدي
� 10:00صباحاً

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
1444/01/12هـ
2022/08/08م
عند �إختالف التاريخ
الهجري عن امليالدي يتم
�إعتماد التاريخ امليالدي
�10:00صباحاً
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل ممثلة بالإدارة العامة لال�ستثمار وتنمية املوارد املالية عن طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية:

()2-1

م

املزايدة

رقم
املزايدة

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

1

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت ٤٣/ ٥٩

١٠٠٠ريال

1443/12/20هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

2

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد – احلرم اجلامعي ال�شرقي

ت٤٣/ ٧٦

 ٥٠٠ريال

1443/12/20هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

3

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى كلية �إدارة الأعمال – �شطر الطالبات

ت43/76

 ٥٠٠ريال

1443/12/20هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

4

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى كلية �إدارة الأعمال – �شطر الطالب

ت43/77

 ٥٠٠ريال

1443/12/20هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

5

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى كلية التمري�ض

ت43/78

 ٥٠٠ريال

1443/12/21هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/22هـ
� 10:00صباحاً

6

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها) مببنى مركز طب الأ�سرة واملجتمع – احلرم اجلامعي الغربي

ت43/79

1000ريال

1443/12/21هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/22هـ
� 10:00صباحاً

7

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة وم�شتقاتها-الديوانية) مبنى �سكن الطالب التابع لعمادة �ش�ؤون الطالب

ت43/80

1000ريال

1443/12/21هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

8

ت�أجري مقر لن�شاط (القهوة والآي�س كرمي) مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/60

1000ريال

1443/12/21هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/22هـ
� 10:00صباحاً

9

ت�أجري مقر لن�شاط (الوجبات ال�سريعة  )1-مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/61

1000ريال

1443/12/25هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

10

ت�أجري مقر لن�شاط (الوجبات ال�سريعة  )2-مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/62

 1000ريال

1443/12/25هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

11

ت�أجري مقر لن�شاط (الوجبات ال�سريعة  )3-مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/63

1000ريال

1443/12/25هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

12

ت�أجري مقر لن�شاط (الوجبات ال�سريعة )4-مبجمع الريان � -شطر الطالبات (قاعة اخلزائن –  ،)Lockers Hallالدور الثاين

ت43/64

1000ريال

1443/12/25هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

13

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى كلية العمارة والتخطيط

ت43/69

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل ممثلة بالإدارة العامة لال�ستثمار وتنمية املوارد املالية عن طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية:

()2-2

م

املزايدة

رقم
املزايدة

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

14

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى  – 65احلرم .15اجلامعي الغربي (طالبات)

ت43/70

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً

15

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى كلية ال�صيدلة الإكلينيكية بوابة الأمن �سابقا باحلرم اجلامعي الغربي

ت 43 /71

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً

16

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة املجتمع (ج – )25احلرم اجلامعي الغربي

ت 43 / 72

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً

17

ت�أجري مقر لن�شاط (كافترييا) مببنى املكتبة املركزية – جممع الريان �شطر الطالبات

ت 43 / 74

 500ريال

1443/12/26هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/27هـ
� 10:00صباحاً

18

ت�أجري مقر لن�شاط (املواد الغذائية) باحلي ال�سكني مل�ست�شفى امللك فهد اجلامعي باخلرب

ت43/67

1000ريال

1443/12/27هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/28هـ
� 10:00صباحاً

19

ت�أجري مقر لن�شاط (مواد غذائية) مبنى كلية العلوم مبجمع الريان – �شطر الطالبات

ت43/68

 1000ريال

1443/12/27هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/28هـ
� 10:00صباحاً

20

ت�أجري مقر لن�شاط (قرطا�سية لتقدمي خدمات توفري الكتب واملناهج الدرا�سية) مبنى اخلدمات الطالبية – احلرم اجلامعي
الغربي

ت43/65

1000ريال

1443/12/27هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/28هـ
� 10:00صباحاً

21

ت�أجري مقر لن�شاط (قرطا�سية لتقدمي خدمات توفري الكتب واملناهج الدرا�سية) مبنى كلية الأداب مبجمع الريان – �شطر الطالبات

ت43/66

 500ريال

1443/12/27هـ
 02:00ظهر ًا

1443/12/28هـ
� 10:00صباحاً

 مكان بيع الوثائق وتقدمي العرو�ض :املدينة اجلامعية – احلرم الغربي -مبنى رقم ( )10الدور الأر�ضي – الإدارة العامة لال�ستثمار وتنمية املوارد املالية. مكان فتح املظاريف :املدينة اجلامعية – احلرم ال�شرقي -مبنى الإدارة ( )D1الدور الأول– غرفة االجتماعات . �إح�ضار جميع الأوراق الثبوتية للمن�ش�أة و�صورة �شهادة ال�سعودة الإلكرتونية. يتم �سداد قيمة الكرا�سة (املزايدة) ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل – ح�ساب الإيرادات اال�ستثمارية جلامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل – البنك الأهلي ال�سعودي – �آيبان رقم(.)SA8510000003200000091302
لال�ستف�سار االت�صال على هاتف رقم ( )0567255946( )013/333 1796الربيد الإلكرتوين (.) ird@iau.edu.sa

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

املناق�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري قطعة �أر�ض لرتكيب �أبراج ات�صاالت اجلوال داخل اجلامعة

 1000ريال

الأحد
1443/12/25هـ

الإثنني
1443/12/26هـ
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تعلن �أمانة حمافظة حفر الباطن عن رغبتها يف طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع �شاليهات/ا�سرتاحات بالقطعة رقم (ت )1باملخطط رقم
(�ش/ر/203/ح - )1432/حي الوادي مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة ال�سياحية � -شاليهات/منتجعات-
ا�سرتاحة

01-22-018001-9013

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستودعات بالقطعة رقم ( )21باملخطط رقم (�ش/ر/211/ح - )1433حي فليج
 -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارة العامة  -م�ستودع

01-22-018001-9014

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستودعات بالقطعة رقم ( )22باملخطط رقم (�ش/ر/211/ح - )1433حي فليج
 -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارة العامة  -م�ستودع

01-22-018001-9015

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستودعات بالقطعة رقم ( )23باملخطط رقم (�ش/ر/211/ح - )1433حي فليج
 -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارة العامة  -م�ستودع

01-22-018001-9016

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ستودعات بالقطعة رقم ( )24باملخطط رقم (�ش/ر/211/ح - )1433حي فليج
 -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارية � -أن�شطة التجارة العامة  -م�ستودع

01-22-018001-9017

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع �سكني جتاري بالقطع �أرقام (ت,10ت )11الواقعتني باملخطط
(�ش/ر/169/ح)  -حي امل�صيف مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية  -حمالت جتارية  -مبنى �سكني 01-22-018001-9018
جتاري

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ست�شفى بيطري بالقطع �أرقام ()409,910,411,412الواقعة باملخطط (/19ح)
 -حي الربيع  -مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة ال�صحية  -م�ست�شفى  -عيادة بيطرية

 1000ريال

1443/12/26هـ

1443/12/26هـ

01-22-018001-90

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

تعلن �إدارة مدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية عن طرح املناف�سات التالية:

م

رقم املناف�سة

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

2022/81

ت�أجري موقع لن�شاط جتاري (كويف �شوب �سيارة) مبدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية

جماناً

الأحد
2022/7/10م

الإثنني
2022/7/11م

2

2022/82

ت�أجري موقع لن�شاط جتاري (كويف �شوب �سيارة) بالظهران بالقرب من مدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�شرقية

جماناً

الأحد
2022/7/10م

الإثنني
2022/7/11م

لال�ستف�سار ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات االت�صال على هاتف رقم ( )0549239877فاك�س (.)0138403311

إعالنات حكومية
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الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة الأ�سياح عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

الفر�صة

مدة العقد

1

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري مبخطط الإ�سكان واحة الأ�سياح (ق� /س �/23/س)

� 25سنة

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري مبخطط الإ�سكان ربوع الأ�سياح (ق�/س�/115/س)

� 25سنة

3

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات – �أبالورود

� 25سنة

 2000ريال

4

�صيانة وت�شغيل (كفي قائم) على طريق امللك عبدالعزيز مقابل احلديقة باخل�صيبة

� 5سنوات

 500ريال

2

5

ت�شغيل حمل جتاري رقم ( )5بال�سوق املركزي بعني بن فهيد

� 5سنوات

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

 1000ريال

 1000ريال

الثالثاء
1443/12/20هــ

الأربعاء
1443/12/21هــ

 500ريال

مالحظة:
ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات بتحميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين (.)www.balady.gov.sa
�آّخر وقت لتقدمي العرو�ض  :ال�ساعة )2:00(:ظهر ًا من تاريخ قفل العطاءات.
لال�ستف�سار :ت  )0163453000( /حتويلة.)285-317-222( :

يعلن م�ست�شفى الأمري �سلطان للقوات امل�سلحة باملدينة املنورة عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع لإن�شاء ح�ضانة وريا�ض �أطفال ملدة (� )15سنة مب�ست�شفى الأمري �سلطان
للقوات امل�سلحة باملدينة املنورة

1443/1

 1500ريال

2

ت�أجري موقع لت�شغيل البوفيه للموظفني مب�ست�شفى الأمري �سلطان للقوات امل�سلحة
باملدينة املنورة

1443/2

 1000ريال

3

ت�أجري وت�شغيل مواقف ال�سيارات وتر�صيفها وتنظيمها وو�ضع مظالت و�سحب
ال�سيارات املخالفة ملدة ()5

1443/4

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الثالثاء
1444/01/11هـ
2022/08/09م
 3:00م�سا ًء

 -1قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم م�ؤ�س�سة النقد العربي.
 -2مكان بيع الكرا�سة ب�إدارة تنمية الإيرادات الذاتية مب�ست�شفى الأمري �سلطان للقوات امل�سلحة باملدينة املنورة.
� -3إح�ضار الأوراق الثبوتية لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املتقدمة (�شهادة الزكاة والدخل � -شهادة الغرفة التجارية � -شهادة ال�سجل التجاري� -شهادة ال�سعودة � -شهادة الت�أمينات االجتماعية).
ملزيد من املعلومات يتم االت�صال على هاتف )014-8411181( :حتويلة )5504( )5503( )5500( :فاك�س.)014-8411655( :

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
1444/01/12هـ
2022/08/10م
� 9:00صباحاً
مزايدة احل�ضانة وريا�ض الأطفال
� 10:00صباحاً
مزايدة ت�شغيل بوفية للموظفني
�11:00صباحاً
مزايدة ت�أجري وت�شغيل مواقف ال�سيارات وتر�صيفها
وتنظيمها وو�ضع مظالت
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �صبيا عن طرح الفر�ص الإ�ستثمارية التالية:

م

الفر�صة

رقم الفر�صة

قيمة الكرا�سة م�ساحة املوقع باملرتاملربع �آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة
حمالت جتارية (املحلة)

01-22-009201-2018

 2500ريال

1416.45

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة لوحة �إعالنية �شا�شة �إلكرتونية (يونيبول)

01-22-009201-17

 2000ريال

150

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

3

ترميم وت�شغيل و�صيانة كويف (جنوبي)

01-22-009201-1022

 500ريال

49

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري

01-22-009201-1021

 3000ريال

36350.14

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �سل�سلة مطاعم وكافيهات

01-22-009201-1019

 3000ريال

10039.02

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�ست�شفى

01-22-009201-1018

 500ريال

36200.5

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

7

ترميم وت�شغيل و�صيانة الكافيهات (ال�شرقي)

01-22-009201-1017

 500ريال

49

1443/11/18هـ

1444/1/23هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين فر�ص ( � ) furas.momra.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

الفر�صة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

قيمة الكرا�سة

م

�إن�شاء وت�شغيل �سوق جتاري بقرية ق�صري بن مرتوك

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1444/1/24هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل ق�صر �أفراح بقرية عقلة بن داين

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1444/1/24هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

3

�إقامة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1444/1/24هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

4

�إقامة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1444/1/24هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

5

ت�شغيل و�صيانة �سوق جتاري بقرية امل�ضيح

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

1444/1/23هـ
� 10:00صباحاً

1443/12/26هـ
� 10:00صباحاً

 300ريال

1

6

ا�ستثمار مبنى قائم تابع لبلدية حمافظة �سمرياء بقرية العظيم

فعلـى ال�شركـــات 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  )0165210076(:حتويلة.)159( :
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الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية يف مزايدة عامة:

م

الفر�صة

الفرتة

املوقع

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

1

�إدارة وت�شغيل و�صيانة حديقة ال�شوق ن�سبة ()%25

10

ال�شوق

30637.11م2

 500ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �شا�شات �إلكرتونية على ج�سور امل�شاة

10

مقابل البلدية

600مرت

 500ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري بجوار امل�ست�شفى ()1

25

املثلث

5059.16م2

 1000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري بجوار امل�ست�شفى ()2

25

املثلث

3785.13م2

 1000ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري بجوار امل�ست�شفى ()3

25

املثلث

600م2

 1000ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ()1

25

�سيال

1800م2

 1000ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ()2

25

�سيال

3710.86م2

 1000ريال

8

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ()3

25

�سيال

1700م2

 1000ريال

9

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري ()4

25

�سيال

1500م2

 1000ريال

10

�إن�شاء وت�شغيل �صيانة جممع جتاري ()5

25

�سيال

1900م2

 1000ريال

11

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة هايرب

25

�سيال

6376.89م2

 1000ريال

12

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة مدينة ترفيهية وفندقية

25

احلنكة

58481.5م2

 1000ريال

13

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة املنطقة ال�صناعية

25

املثلث

100.000م2

 1000ريال

14

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

25

القفيل

4352.42م2

 1000ريال

15

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

25

الرونة

3000م2

 1000ريال

16

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جتاري ()1

25

الفي�صلية

1500م2

 1000ريال

17

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جتاري ()2

25

الفي�صلية

1800م2

 1000ريال

18

�إدارة وت�شغيل مرمى النفايات

10

الأح�سبة

 88000م2

 1000ريال

19

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

25

الرونة

4250م2

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

الإثنني
2022/08/08م
� 10:00صباحاً

الثالثاء
2022/08/09م
� 10:00صباحاً

على الراغبني يف اال�ستثمار الدخول على موقع اال�ستثمار البلدي (فر�ص) �أو حتميل تطبيق فر�ص� .شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وتقدمي العطاءات عن طريق الربنامج املذكور على الرابط التايل.)https://furas.momra.gov.sa( :
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استـثمار مواقع
تعلن وزارة املالية عن متديد فرتة ا�ستقبال العرو�ض لعملية ا�ستثمار عدد من املواقع مبباين الوزارة على النحو التايل:

م

و�صف العملية

موعد تقدمي العرو�ض

1

توفري مكائن التموين الذاتي مبباين وزارة املالية مبدينة الريا�ض

الإثنني
1443/12/26هـ

2

ا�ستثمار مواقع مبباين الوزارة مبخرج ( )9ومبنى ( )B2بواحة غرناطة ل�صالح مقدم وجبات �صحية

الإثنني
1443/12/26هـ

وعلى من يرغب الدخول بهذه املزايدة االطالع على ال�شروط واملوا�صفات املعدة لذلك والتي تعد جزء ًا ال يتجز�أ من عقد الإيجار بني الطرفني ويعترب دخول املزاد موافقة منه على ما ورد فيها ،وميكن احل�صول على ن�سخة من ال�شروط
واملوا�صفات من �إدارة امل�شرتيات  -مبنى رقم ( )12ــ الدور (الأر�ضي)  -مكتب رقم ( )G44مبخرج ( )9ويقدم العر�ض داخل ظرف خمتوم ح�سب املوعد املحدد �أعاله و�سوف يتم فتح املظاريف بتمام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من اليوم التايل
لتقدمي العرو�ض
ولزيارة املواقع التن�سيق مع �إدارة املرافق.

تعلن الهيئة امللكية بينبع عن طرح الفر�ص التالية:

م

رقم الفر�صة

الفر�صة

املوقع

مدة الت�أجري

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1

76

تطوير وت�شغيل مطبخ وم�سلخ ( 7093.18م)2

حي املهن

� 20سنة

2

77

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك ع�صائر ( 34.99م)2

الواجهة البحرية

� 10سنوات

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

تعلن بلدية حمافظة بقيق عن الفر�صة اال�ستثمارية التالية:

قيمة الكرا�سة

الفر�صة

رقم الفر�صة

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة موقع رقم (خ )22باملخطط ( )12/16حي
(الب�ساتني ) –الأن�شطة التجارية–
حمالت جتارية – جممع جتاري

01/22/006203-32

م�ساحة املوقع

 2000ريال

�أخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

2022/6/26م
� 7:00صباحاً

2022/6/26م
� 10:00صباحاً

(2.512م)2

تعلن �إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية بنجران عن طرح مواقع ا�ستثمارية داخل �إ�سكان القوات امل�سلحة بقوة جنران كالتايل:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع �سوبر ماركت

443/1/1

 300ريال

1443/12/18هـ

1443/12/19هـ
�09:00صباحاً

2

ت�أجري موقع مغ�سلة

443/1/2

 300ريال

1443/12/19هـ

1443/12/20هـ
�09:00صباحاً

3

ت�أجري موقع حالق

443/1/3

 300ريال

1443/12/20هـ

1443/12/21هـ
�09:00صباحاً

4

ت�أجري موقع جهاز �صراف �آيل

443/1/4

 200ريال

1443/12/21هـ

1443/12/22هـ
�09:00صباحاً

مكان بيع الكرا�سات بق�سم امل�شرتيات ب�إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية بقوة جنران والتن�سيق يف ذلك مع امل�س�ؤول جوال رقم  ) 0533295909 / 0555723988 (:فاك�س)0175226610(:
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الجمعة  18ذو القعدة 1443هـ  17يونية 2022م

منافسات عامة
تعلن هيئة تطوير وتعمري املناطق اجلبلية بجازان عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

�إن�شاء �سور لأر�ض امل�ضبعة

107

 500ريال

اخلمي�س
1443/12/01هـ
 1:00م�سا ًء

الإثنني
1443/12/19هـ
� 10:00صباحاً

مكان بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات :مقر هيئة تطوير وتعمري املناطق اجلبلية بجازان – حمافظة فيفاء (الق�سم املايل – امل�شرتيات).

تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات) عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أمني عدد ( )2جهاز بيع ذاتي لتوفري وجبات خفيفة باملركز الإقليمي ملراقبة ال�سموم بال�شرقية على
)  (Vending Machineم�ساحة (2)1.5

382224 02

 500ريال

الأحد 1443/12/25هـ
2022/07/24م
� 11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات

الإثنني 1443/12/26هـ
2022/07/25م
� 9:00صباحاً
بقاعة االجتماعات بالدور الثاين باملديرية

�شروط الدخول باملزايدة:
1ـ يتم �شراء وا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات ب�صحة ال�شرقية مببنى املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية2 .ـ يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم البنك املركزي ال�سعودي يتم ت�سليمه للإدارة املالية بال�ش�ؤون
ال�صحية باملنطقة ال�شرقية بحي غرناطة بالدمام �شارع الثامن والع�شرين (املزارع) بالقرب من املجمع الطبي بالدمام3 .ـ �صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال4 .ـ �صورة من �شهادة الزكاة والدخل.
5ـ �صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية6 .ـ �صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
مالحظة هامة (يجب �إن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية و�أن جميع املزايدات ينطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات احلكومية).

تعلن الهيئة العامة للموانئ عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

ّاخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

�أعمال مناولة الركاب
و�أمتعتهم مبيناء جدة الإ�سالمي

 500ريال

الأربعاء 1443/12/14هـ
املوافق 2022/7/13م
� 10:00صباحاً

الأربعاء 1443/12/14هـ
املوافق 2022/7/13م
�11:00صباحاً

تعلن الأكادميية املالية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

توفري خدمات الت�أمني الطبي
ملوظفي الأكادميية املالية
وعائالتهم

R/9/FA/2022

مكان ت�سلم وثائق املناف�سة

قيمة الكرا�سة

الأكادميية املالية� /إدارة املوارد
امل�ؤ�س�سية
الريا�ض -حي امل�ؤمترات -
�شارع �أم �سلمة الأن�صاري

جماناً

�آخر موعد لتقدمي
العرو�ض

مكان تقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
1443/11/30هـ
2022/6/29م
 3:00ظهر ًا

الأكادميية املالية� /إدارة
املوارد امل�ؤ�س�سية
الريا�ض -حي امل�ؤمترات-
�شارع �أم �سلمة الأن�صاري

اخلمي�س
1443/12/01هـ
2022/6/30م
ال�ساعة  2:00ظهر ًا

لطلب وثائق املناف�سة )Procurement@fa.gov.sa( :معلومات التوا�صل هاتف )118261228( :جوال.)0541258276( :

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

املناف�سة

رقم املناف�سة

مكان بيع الكرا�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع �صيانة ونظافة مـكـاتب برنامج
�ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة (كفالة) وتقدمي خدمات ال�ضيافة

2022/15

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

جماناً

الثالثاء
1443/11/22هـ
2022/06/21م
 1:00م�سا ًء

الثالثاء
1443/11/22هـ
2022/06/21م
 1:00م�سا ًء

لال�ستف�سارات ميكنكم التوا�صل عن طريق الربيد الإلكرتوين )� (m.ayaf@kafalah.gov.saأو الهاتف رقم ( )011-2917676حتويلة (.)453
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إعالنات حكومية

مبان
استئجار
ٍ

بيع رجيع
تعلن �إدارة م�ست�شفى امللك عبدالعزيز بجدة عن رغبتها يف طرح مزايدة بيع (رجيع غري طبي) وتقدمي العر�ض
وال�ضمان البنكي �إىل �إدارة امل�شرتيات بامل�ست�شفى املبنى الإداري مكتب (.)141-140
علماً ب�أن �آخر موعد لتقدمي العطاء �سيكون بتاريخ  1443/11/23هـ ح�سب تقومي �أم القرى و�سوف يكون موعد فتح
املظاريف بتاريخ 1443/ 11 /24هـ.
يعلن م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام عن رغبته يف بيع رجيع �أثاث خا�ص بالإ�سكان بالظرف املختوم .
على كل من لديه الرغبة بتقدمي عر�ضه ميكنه االطالع وا�ستالم قائمة بالبنود وذلك بالتن�سيق مع الزميل تركي ال�سويلم
جوال رقم )0568028622( :وذلك من ال�ساعة� )9:00(:صباحاً �إىل ال�ساعة )12:00( :م�سا ًء مع مراعاة التايل:
 -1موعد زيارة املوقع ملعاينة الأثاث يوم اخلمي�س 1443/11/24هـ ،املوافق 2022/6/23م.
 -2موعد تقدمي العرو�ض بظرف خمتوم يوم الأربعاء 1443/11/30هـ ،املوافق 2022/6/29م.
 -3فتح العرو�ض يوم اخلمي�س 1443/12/1هـ ،املوافق 2022/6/30م ال�ساعة�10:00 :صباحاً.
 -4يلتزم من تر�سو عليه املزايدة بفك ونقل الأثاث من مواقعها (املجمع الواقع يف الدمام – املجمع الواقع يف اخلرب –
موقع امل�ست�شفى) مع حتمل جميع تكاليف الفك والنقل.
 -5يقدم مع العر�ض �ضمان بنكي بقيمة ( )%2من �إجمايل قيمة العر�ض.
 -6على من تر�سو عليه املزايدة زيادة �ضمانة �إىل ( )%5وذلك خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ الرت�سية ويف حال
انتهاء تلك املدة ال يعاد �إليه ال�ضمان االبتدائي ،وال يفرج عن ال�ضمان �إال بعد ت�سديد كامل قيمة املنقوالت.
 -7يجب على من تر�سو عليه املزايدة نقل الأثاث خالل (� )5أيام عمل.
تعلن الإدارة العامة للمجاهدين عن طرح املناف�سة التالية :

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح املظاريف

جهة التقدمي

بيع �سيارات و�أثاث وقطع غيار
رجيع لفرع الإدارة العامة
للمجاهدين مبنطقة جنران

الثالثاء
1443/12/20هـ

الأربعاء
1443/12/21هـ

مبنى فرع الإدارة
العامة للمجاهدين
مبنطقة جنران

تعلن قاعدة امللك في�صل اجلوية بالقطاع ال�شمايل (تبوك) عن طرح مناف�سة باملزاد العلني على مواد متنوعة من
الرجيع والتالف.
رقمها .)43/6(:قيمة الكرا�سة(:جماناً).
موعد املزاد العلني :الثالثاء 1443/12/20هـ ( )4:00ع�صراً.
ي�شرتط ل�شراء املناف�سة مايلي :
البند الأول �ساحات الرجيع بقاعدة امللك في�صل اجلوية (خملفات متنوعه).
البند الثاين موقع �سكن عمالة رادار جبل اللوز (برك�سات خ�شبيه).
تبد�أ املعاينة من تاريخ (1443/12/1هـ) حتى (1443/12/19هـ) من ال�ساعة (� )8:00صباحاً وحتى ال�ساعة ()12:00م�ساءً.
ولال�ستف�سار االت�صال على  :الهاتف رقم ( )0503583875حتويلة (.)42000
تعلن بلدية �أحد رفيدة عن بيع الرجيع التايل:

الرجيع

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

�أعمدة وكبينة وحمول كهربائية
–�سيارات ومعدات تالفة و�سكراب حديد–
�أجهزة و�أثاث مكتبية.

1444/1/10هـ

1444/1/11هـ

فعلى من يرغب �شراء الرجيع مراجعة ق�سم املالية بالبلدية.
تعلن جامعة جازن عن طرح املناق�صة التالية:

املناق�صة

رقم
املناق�صة

قيمة
الكرا�سة

�آخر موعد
لتقدمي العطاءات

موعد فتح
املظاريف

بيع الأ�صناف املرجتعة
للجامعة للعام 2021

718

جماناً

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

1443/12/21هـ
� 10:00صباحاً

موقع ا�ستالم الكرا�سات و ت�سليم العطاءات جامعة جازان – الربج الإداري � -إدارة امل�شرتيات – املناق�صات احلكومية
مكتب رقم ( .)147

تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى فلة �أو عمارة ال�ستقبال الأطباء اجلدد.
-1حالته العامة/جديد وال يزيد عمر املبنى عن (� )5سنوات �إن �أمكن.
-2م�ساحته/ال يقل عن (1000م).
-3عدد (� )10شقق.
 -4عدد الأدوار/دورين ون�صف .
-5عدد الغرف ( )2كحد �أدنى لكل �شقة.
-6عدد دورات املياه ( )1كحد �أدنى لكل �شقة.
-7يف�ضل �أن تكون بفناء �إن وجد.
-8يف�ضل املبني مبلحقاته �إن وجد.
-9ال�شوارع يف�ضل �أن تكون رئي�سية.
 -10قرب املوقع من املدينة.
-11التزام مالك العقار بال�صيانة ال�شاملة.
 -12تركيب املكيفات واملطابخ.
 - 13املوافقة على التعديالت �إن وجدت.
رقم املناق�صة .)2022/33(:قيمة الكرا�سة(:جماناً).
�آخر موعد لتقدمي العطاءات الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
موعد فتح املظاريف الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
ملزيد من املعلومات التوا�صل.)alabdullatif@ksmc.med.sa / m.alrashed@ksmc.med.sa(:
تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار �أر�ض ال�ستخدامها مواقف �سيارات بجوار مدينة امللك
�سعود الطبية.
ً
رقم املناق�صة .)2022/32( :قيمة الكرا�سة( :جمانا).
� -1أن تكون �أر�ضاً �أو مبنى قاب ًال للإزالة لال�ستخدام كمواقف �سيارات م�ساحته التقل عن ( )6000م.2
� -2أن تكون على �شارع رئي�سي �أو فرعي.
� -3أن ال تبعد �أكرث من ( 600م) عن حميط مدينة امللك �سعود الطبية من جميع الإجتاهات.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات:الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
موعد فتح املظاريف:الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
ملزيد من املعلومات التوا�صل.)alabdullatif@ksmc.med.sa / m.alrashed@ksmc.med.sa(:
تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار �أربعة م�ستودعات ملدينة امللك �سعود الطبية.
ال�شروط واملوا�صفات:
� -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 و ت�سرب املياه عازل للحرارة والرطوبة (ال ي�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 املخطط 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 االيبوك�سي.
 -15توفر ا�شرتاطات الدفاع املدين.
� -16أن تكون ملالك واحد.
 -17توفري غرفة للأمن خارجية مزودة بالتكييف و�شا�شة مراقبة الكامريات.
 -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 .
مالحظة:يحق للطرف الأول مدينة امللك �سعود الطبية ف�سخ العقد عند الإخالل ب�إحدى اال�شرتاطات.
رقم املناق�صة .)2022/31(:قيمة الكرا�سة( :جماناً).
موعد فتح املظاريف الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
�آخر موعد لتقدمي العطاءات الإثنني 2022/7/25م ال�ساعة )12:00( :ظهراً.
ملزيد من املعلومات التوا�صل.)alabdullatif@ksmc.med.sa / m.alrashed@ksmc.med.sa(:

فقدان جنسية

تعلن الإدارة العامة للأحوال املدنية باملنطقة ال�شرقية (الدمام) ب�أنه �صدر القرار الوزاري رقم (/43وز)
وتاريخ 1443/9/5هـ القا�ضي بفقدان اجلن�سية العربية ال�سعودية لـ(اقبال بنت عبد علي حمدان) �سجل
مدين رقم (( )1077508610عراقية اال�صل) �سعودية بالتجن�س مبوجب املادة ( )16من نظامها وانقطاع
العالقة الزوجية مبوجب �شهادة الطالق رقم ( )320وتاريخ 1996/5/13م ،واحلا�صلة على اجلن�سية
الكويتية بزواجها من مواطن كويتي.

