44

السنة  100العدد 4941

إعالنات حكومية

الجمعة  30ذو الحجة 1443هـ  29يولية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن �إدارة جتمع الأح�ساء ال�صحي عن متديد موعد طرح عدد من الفر�ص اال�ستثمارية:

رقم

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

املزايدة

1

متديد مزايدة ت�أجري موقع مقهى لبيع
امل�شروبات وامل�أكوالت م�ست�شفى
()35/22/43/13
ال�صحة النف�سية

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

2

متديد مزايدة ت�أجري موقع مقهى لبيع
( )35/22/43/12امل�شروبات وامل�أكوالت مب�ست�شفى
اجلرب للعيون

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

3

متديد مزايدة ت�أجري موقع مقهى لبيع
امل�شروبات وامل�أكوالت م�ست�شفى
()35/22/43/10
العمران العام

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

مكان بيع الوثائق تقدمي العرو�ض

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

املباين التابعة مل�ست�شفى ال�صحة النف�سية
بالأح�ساء عمارة (�سي) مكتب ق�سم اال�ستثمار

4

()35/23/43/14

متديد مزايدة ت�أجري �صراف �آيل
(غرفة) ال�سور اخلارجي مل�ست�شفى
امللك فهد بالهفوف

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

5

()35/16/43/06

متديد مزايدة ت�أجري موقع (ميني
ماركت لبيع املواد الغذائية)
م�ست�شفى ال�صحة النف�سية بالأح�ساء

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

6

()35/16/43/05

متديد مزايدة ت�أجري موقع (ميني
ماركت لبيع املواد الغذائية)
م�ست�شفى العمران العام

 575ريال
�شاملة ال�ضريبة

الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )8:00صباحاً

الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )9:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )9:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )9:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )9:30صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )10:00صباحاً
الأحد
1444/02/08هـ
2022/09/04م
(� )10:00صباحاً

مكان فتح املظاريف

مقر جتمع الأح�ساء ال�صحي
الدور اخلام�س

تعلن �إدارة �صندوق الطالب ب�ش�ؤون التدريب  -الأمن العام مبنطقة الريا�ض  -عن طرح املزاية التالية:

رقم املزايدة قيمة الكرا�سة

املزايـدة
�إن�شاء وت�أجري وت�شغيل بوفية مبدينة
تدريب الأمن العام مبنطقة الق�صيم

2022/3

 1000ريال

تقدمي العرو�ض وبيع وثائــــق املزايـدة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مبنى �إدارة �صندوق الطالب ب�ش�ؤون التدريب الأمن العام
مبنطقة الريا�ض
من (� )8:00صباحاً �إىل ( )2:00م�سا َء

الأربعاء
2022/8/31م املوافق 1444/2/4هـ
(� )10:00صباحاً

الأربعاء
2022/8/31م املوافق 1444/2/4هـ
(� )10:15صباحاً

لال�ستف�سار االت�صال على (.)0118279331 -0118279330
 -1بيع الوثائق وتقدمي العرو�ض (�ش�ؤون التدريب بالأمن العام – �إدارة �صندوق الطالب).
 -2مكان فتح املظاريف (�ش�ؤون التدريب بالأمن العام – �إدارة �صندوق الطالب مبنطقة الريا�ض).
 -3قيمة كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات تدفع عن طريق �شيك م�صدق با�سم (�إدارة �صندوق الطالب ب�ش�ؤون التدريب الأمن العام).
 -4كتابة ا�سم ورقم املزايدة بال�شيك امل�صدق.

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

ا�ستثمار مواقع مباين الوزارة بامللز ومبخرج ( )9وبغرناطة ومبنى املقررات والقواعد ومطابع احلكومة مبدينة الريا�ض

الثالثاء
1444/1/11هـ

2

ا�ستثمار وت�شغيل مطعم مبجمع الوزارة مبخرج ( )9ومبنى بواحة غرناطة ومبنى ( )B2املقررات والقواعد ومبنى مطابع احلكومة مبدينة الريا�ض

الثالثاء
1444/1/11هـ

3

ا�ستثمار وت�شغيل مطعم الوزارة بامللز

الثالثاء
1444/1/11هـ

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.
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استـثمار مواقع
يعلن برنامج م�ست�شفى قوى الأمن مبكة املكرمة عن طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية:

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ا�ستثمار وت�أجري ركن للقهوة وامل�شروبات ال�ساخنة داخل م�ست�شفى قوى الأمن مبكة املكرمة

 -22ز1

 300ريال ب�شيك م�صدق ب�إ�سم
برنامج م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة

2022/08/15م

2

ا�ستثمار وت�أجري موقع للقهوة وامل�شروبات ال�ساخنة داخل امل�ست�شفى

 -22ز2

 300ريال ب�شيك م�صدق ب�إ�سم
برنامج م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة

2022/08/15م

3

ا�ستثمار وت�أجري مقر لبيع الورد والهدايا وال�شوكوالتة

 -22ز3

 300ريال ب�شيك م�صدق ب�إ�سم
برنامج م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة

2022/08/15م

4

ا�ستثمار وت�أجري مواقع لت�أمني وتركيب مكائن البيع الذاتي

 -22ز4

 300ريال ب�شيك م�صدق ب�إ�سم
برنامج م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة

2022/08/15م

2022/08/15م

2022/08/15م

2022/08/15م

2022/08/15م

تعلن جامعة الق�صيم عن متديد الفر�صة اال�ستثمارية التالية:

الفر�صة

رقم الفر�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع بيع و�صيانة �أجهزة االت�صاالت يف كليات الطالبات باملدينة اجلامعية بجامعة الق�صيم

2022/306

جمانية

الأحد
1444/2/15هـ

الإثنني
1444/2/16هـ

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح الفر�صة اال�ستثمارية التالية:

الفر�صة

رقم الفر�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع جممع اخلدمات التموينية باملدينة اجلامعية
�إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الق�صيم

2022/309

جمانية

الأحد
1444/2/15هـ

الإثنني
1444/2/16هـ

تعلن �إدارة م�ست�شفيات القوات امل�سلحة مبنطقة الطائف عن املزايدة التالية:

املزايدة

رقم
املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن البيع الذاتي للم�أكوالت وامل�شروبات ال�ساخنة والباردة مب�ست�شفيات القوات امل�سلحة مبنطقة الطائف

1444/1/30

 500ريال

الإثنني
1444/02/02هـ

الإثنني
1444/02/02هـ

يتم بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ب�إدارة تنمية الإيرادات الذاتية  -املركز االجتماعي مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بالهدا – لال�ستف�سار جوال (.)0531332276

تعلن املديرية العامة حلر�س احلدود عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مكان ا�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات

ت�شغيل بوفية املديرية العامة حلر�س احلدود

20م16/442/

100ريال

الأحد
1444/2/1هـ

الإثنني
1444/2/2هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود �/إدارة امل�شرتيات والعقود

46

السنة  100العدد 4941

إعالنات حكومية

الجمعة  30ذو الحجة 1443هـ  29يولية 2022م

استـثمار مواقع
يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن متديد موعد طرح املناف�سات التالية للمزايدة العامة بتاريخ 1443/12/27هـ املوافق 2022/7/26م:

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

م

املزايدة

املوقع

رقم املزايدة

1

ت�أجري موقع لت�شغيل ثالث كبائن لبيع القهوة

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

38-22-43-15

 1000ريال

2

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن بيع ذاتي

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

38-24-43-06

 1000ريال

3

ت�أجري موقع كويف �شوب

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

38-22-43-16

 1000ريال

الأحد
1444/01/09هـ
2022/08/07م
(� )11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1444/01/10هـ
2022/08/08م
(� )10:00صباحاً
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:
�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.علما 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.
هاتف (( )013-8503977حتويلة .)332/124/378

يعلن �صندوق الإيرادات املالية الذاتية مبدينة امللك عبداهلل الطبية بالعا�صمة املقد�سة عن طرح املناف�سات التالية للمرة الأوىل:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع جهاز �صراف �آيل ()ATM

()25/23/22/05

 2000ريال

2

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن البيع الذاتي

()25/24/22/06

 700ريال

3

ت�أجري مواقع لت�شغيل مكائن البيع الذاتي (ع�صري برتقال طازج)

()25/24/22/07

 700ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

تاريخ ووقت فتح املظاريف

الثالثاء
2022/08/23م
(� )10:00صباحاً

الإثنني
2022/08/22م

ميكن احل�صول على كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات من �إدارة �صندوق الإيرادات املالية الذاتية مبدينة امللك عبداهلل الطبية  -املبنى التنفيذي  -الدور الأول  -مكتب �أمني ال�صندوق باقت�صاديات ال�صحة خالل �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة
( )15:00( - )09:00من تاريخ ن�شر الإعالن وذلك وفقاً للتايل:
�إيداع ر�سوم احل�صول على الكرا�سة على رقم ح�ساب (م�صرف الإمناء)  /مدينة امللك عبداهلل الطبية بالعا�صمة لال�ستثمار رقم (IBAN (SA5805000068202463274003
�إر�سال في�شة �إي�صال الدفع وبيانات التوا�صل على الربيد الإلكرتوين ( )Investment@kamc.med.saفور الإيداع مبا�شرة ,مع ذكر رقم املناف�سة وا�سم امل�شروع.
تقدم العطاءات مكتملة م�شتملة على كافة م�سوغات املناف�سة يف مظاريف مغلقة وخمتومة بال�شمع الأحمر ،يكتب عليها من اخلارج رقم وا�سم املناف�سة فقط دون �أن يكتب على املظروف ا�سم مقدم العطاء �أو ما ي�شري �إليه ،وتقدم لإدارة �صندوق
الإيرادات املالية الذاتية  -مبنى الإدارة التنفيذية  -الدور الأول  -مكتب �أمني ال�صندوق مبدينة امللك عبداهلل الطبية بالعا�صمة املقد�سة خالل �ساعات الدوام الر�سمي من ال�ساعة (� )09:00صباحاً وحتى ال�ساعة ( )15:00يف املوعد املحدد �أعاله
ولن ينظر �إىل العطاء املخالف.
العنوان :مكة  -مدينة امللك عبداهلل الطبية  -مبنى الإدارة التنفيذية  -الدور الأول � -صندوق الإيرادات املالية الذاتية.
للتوا�صل واال�ستف�سار :هاتف/012-5549999( :حتويلة -10984 :الهاتف املحمول.)0515414057 :

تعلن املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة ع�سري – �إدارة تنمية الإيرادات عن طرح املزايدة التالية:

رقم املناف�سة

املزايدة

نوع العقد

قيمة الكرا�سة

72/27/44/01

م�شروع االنتفاع بالنفايات الغري طبية بامل�ست�شفيات واملراكز الطبية واملراكز ال�صحية التابعة للمديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة ع�سري

ا�ستئجار

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات بتاريخ 1444/03/08 :هـ املوافق 2022/10/04م ال�ساعة التا�سعة �صباحاً وموعد فتح املظاريف بتاريخ  1444/03/08 :هـ املوافق  2022/10/04م ال�ساعة العا�شرة �صباحاً فعلى الراغبني دخول هذه املزايدة
التقدم لإدارة تنمية الإيرادات باملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة ع�سري ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات.
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استـثمار مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن طرح املناف�سات التالية:

املناف�سة

م

رقم املناف�سة

1

١.١مطعم
٢.٢مطعم
٣.٣مطعم
٤.٤كافترييا
٥.٥كافترييا
٦.٦بوفية
٧.٧بوفية
٨.٨خمبز وفوال
٩.٩حمل بيع وقلي ا�سماك
١٠١٠خ�ضار وفواكه

443/01/10

2

١.١مكتبة وخدمات طالب
٢.٢خدمات طالب
٣.٣خدمات بريد �سريع
٤.٤مكتب �سفر و�سياحة
٥.٥جممع ات�صاالت
٦.٦مكتب ت�أجري �سيارات
٧.٧معمل حا�سب �آيل ولغة اجنليزية
٨.٨ح�ضانة �أطفال
�٩.٩صالة ريا�ضية و�صالة �سباحة
١٠١٠مغ�سلة مالب�س

443/02/10

3

�١.١سوبر ماركت
�٢.٢سوبر ماركت
�٣.٣سوبر ماركت
�٤.٤سوبر ماركت
٥.٥حمام�ص ومطاحن
٦.٦مهيلة قهوة
٧.٧مقهى ن�سائي (كويف �شوب)
٨.٨جممع جتاري (كويف �شوب ،بيع �آي�س كرمي ،بيع ذرة ،حالق
�أطفال)

443/03/10

4

�١.١صالون حالقة
�٢.٢صالون حالقة
٣.٣خياط رجايل
�٤.٤صيدلية
�٥.٥صيدلية
٦.٦م�سلخ وحظائر
٧.٧حمل بيع غاز وم�ستلزماته
٨.٨حمل �إ�صالح احذية
٩.٩حمل بيع فالتر للمياه املنزلية و�صيانتها

443/04/10

5

١.١حمطة حمروقات (بن�شر ،مغ�سلة �سيارات ،ور�شة ،بقالة).
٢.٢حمل كهربائي �سيارات
٣.٣ور�شة �سيارات
٤.٤بن�شر وغيار زيت ومغ�سلة �سيارات
٥.٥بن�شر وغيار زيت
٦.٦ميزان �سيارات

443/05/10

()2-1

قيمة الكرا�سة

 500ريال

 500ريال

 500ريال

 500ريال

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/01/16هـ

1444/01/16هـ

1444/01/16هـ

1444/01/16هـ

1444/01/16هـ

موعد فتح املظاريف

1444/01/17هـ

1444/01/17هـ

1444/01/17هـ

1444/01/17هـ

1444/01/17هـ
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السنة  100العدد 4941

الجمعة  30ذو الحجة 1443هـ  29يولية 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن طرح املناف�سات التالية:

م

6

املناف�سة
�١.١صراف �آيل �أمام مبنى اجلوزات
�٢.٢صراف �آيل �أمام درع اجلزيرة
�٣.٣صراف �آيل مركز الإطفاء ()5
�٤.٤صراف �آيل �أمام م�ست�شفى القوات امل�سلحة
�٥.٥صراف �آيل �أمام هريف
�٦.٦صراف �آيل بجوار م�ستو�صف الرازي
�٧.٧صراف �آيل تقاطع املهند�سني
�٨.٨صراف �آيل تقاطع اال�شغال الع�سكرية مع االدارة

()2-2

رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

443/06/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

7

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة

443/07/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

8

ت�أجري موقع لإقامة مطعم عائالت وكويف �شوب

443/08/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

9

ت�أجري موقع لإقامة جممع جتاري (مول)

443/09/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

10

ت�أجري موقع لإقامة �صالة ريا�ضية متكاملة

443/10/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

11

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات وملحقاتها

443/11/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

12

ت�أجري موقع لإن�شاء وت�شغيل ن�شاط (مغ�سلة مالب�س وخياط وم�ستلزمات رجالية وخياط بدل ع�سكرية)

443/12/10

 500ريال

1444/01/18هـ

1444/01/19هـ

تعلن بلدية حمافظة عقلة ال�صقور عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

مدة العقد

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ا�ستكمال و�إدارة وت�شغيل و�صيانة مركز ريا�ضي (ملعب ونادي ريا�ضي) مبحافظة عقلة ال�صقور مب�ساحة �إجمالية
(22.000م)2

� 15سنة

 500ريال

1444/02/04هـ
(� )10:00صباحاً

1444/02/05هـ ()10:00
�صباحاً

ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (بلدي) (� )www.balady.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).
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السنة  100العدد 4941

إعالنات حكومية

الجمعة  30ذو الحجة 1443هـ  29يولية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم مبدينة بريدة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية ح�سب تقومي �أم القرى 1443/1444هـ:

م

الفر�صة

()2-1

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

أكشاك – جسر مشاة – لوحة إعالنية

1

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة على طريق على بن �أبي طالب غرب اال�ستاد الريا�ضي مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

2

ت�أجري ك�شك جتاري قائم �شرق �أ�سواق الأمانة مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

3

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة مع جل�سة خارجية جنوب حديقة امللك خالد احل�ضاري مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

4

ت�أجري موقع لإقامة مطعم وجبات �سريعة مع جل�سة خارجية على طريق امللك عبدالعزيز �شرق الدفاع املدين بحي ال�صفراء
( موقع ال�شالل �سابقاً)

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

5

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك لتن�سيق الزهور والهدايا غرب م�ست�شفى الوالدة والأطفال مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

6

ت�أجري �أر�ض لإقامة �شا�شة �إلكرتونية على طريق امللك عبدالعزيز �شرق الدفاع املدين بحي ال�صفراء ( موقع ال�شالل �سابقا) مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

7

ت�أجري موقع لإقامة ج�سر م�شاة على طريق امللك عبداهلل مقابل ثانوية بريدة مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

8

ت�أجري موقع لإقامة مغ�سلة �سيارات اوتوماتيكية ذات تقنية حديثة على طريق عثمان بن عفان بحي الإ�سكان مبدينة بريدة

 200ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

أراضي صاالت تجارية – محطات بترولية  -نادي رماية

9

ت�أجري قطعة �أر�ض لإقامة �سكن العمال على طريق امللك فهد ال�شرقي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

10

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة منتجع �سياحي ترفيهي جتاري على الدائري ال�شرقي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

11

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صاالت عر�ض ( عر�ض �سيارات – م�ستلزمات منزلية ذات عالمة جتارية متميزة ) على طريق امللك فهد ال�شرقي
�شمال منتزه امللك عبداهلل مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

12

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صاالت جتارية متعددة اال�ستخدامات على طريق �أم امل�ؤمنني عائ�شة مقابل حديقة الرفيعة مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

13

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

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

14

هدم و�إن�شاء حمطة برتولية قطعة رقم (م )3خمطط (/2/344ق) لإقامة حمطة برتولية على طريق امللك عبدالعزيز اجلنوبي مبدينة
بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

15

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة نادي رماية على طريق امللك فهد ال�شرقي (ع�سيالن) يف مدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

16

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة حمالت و�صاالت وم�ستودعات جتارية وملحقاتها على طريق الأمري نايف مع عائ�شة مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م

17

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة �صالة معار�ض على طريق امللك فهد ال�شرقي (ع�سيالن) مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/8هـ
2022/10/4م

1444/3/8هـ
2022/10/4م
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السنة  100العدد 4941

الجمعة  30ذو الحجة 1443هـ  29يولية 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم مبدينة بريدة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية ح�سب تقومي �أم القرى 1443/1444هـ :

م

الفر�صة

()2-2

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

أراضي بضاحية الطرفية

18

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )18مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة حمطة برتولية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

19

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )15مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة �صاالت جتارية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

20

ت�أجري قطعة �أر�ض رقم (م  )31مبخطط �ضاحية الطرفية لإقامة حمالت جتارية مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

أراضي مستشفيات

21

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع طبي عام على طريق �أبي بكر ال�صديق جنوب مبنى �إدارة دوريات الأمن يف مدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

22

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة جممع طبي عام على طريق عائ�شة مقابل حديقة الرفيعة يف مدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

مستودعات

23

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )1بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

24

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )2بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

25

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )3بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

26

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )4بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

27

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )5بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11

28

ت�أجري �أر�ض ف�ضاء لإقامة م�ستودع ( )6بالدائري اجلنوبي مبدينة بريدة

 500ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

النفايات

29

جمع ونقل نفايات البناء والهدم من امل�صدر �إىل املطمر ال�صحي مبدينة بريدة

 1000ريال

1444/3/15هـ
2022/10/11م

1444/3/15هـ
2022/10/11م

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 (.)https://furas.momra.gov.sa
لال�ستف�سارات االت�صال على (  ) 0163265000حتويلة ( .) 2775 / 2773

إعالنات حكومية
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السنة  100العدد 4941

الجمعة  30ذو الحجة 1443هـ  29يولية 2022م

استـثمار مواقع
تعلن جامعة جنران ممثلة يف عمادة �ش�ؤون الطالب (للمرة اخلام�سة) عن طرح عدد من املناف�سات مبزايدة عامة واملو�ضحة بياناتها �أدناه للعام املايل 2022-2021م وف ًقا ملا يلي:

املناف�سة

م

املوقع

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

بوفيهات

1

•مبنى كلية املجتمع (بنات)
•مبنى الكلية ال�صحية (بنات)
•مبنى كلية العلوم الإدارية (بنات)
•مبنى كلية ال�شريعة (بنني)
•مبنى كلية العلوم والآداب (بنني)
•مبنى كلية العلوم التطبيقية (بنني)
•مبنى كلية طب الأ�سنان (بنني)
•�سكن الطالب (بنني)

2

 200ريال

8

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

•مبنى كلية الرتبية (بنات)
•مبنى عمادة ال�سنة التح�ضريية (بنات)
•مبنى عمادة ال�سنة التح�ضريية (بنني)
•مبنى كلية املجتمع (بنني)
•مبنى كلية احلا�سب الآيل (بنني)
•مبنى كلية الطب الب�شري (بنني)
•مبنى كلية ال�صيدلة (بنني)
•�سكن الطالبات

8

 200ريال

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

3

•كلية اللغات والرتجمة مبحافظة حبونا
•كلية اللغات والرتجمة مبحافظة يدمة

2

 200ريال

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

4

•كويف �شوب الربج الإداري
•كويف �شوب مبقر واحة الطالب (بنني)

2

5

•متوينات �سكن الطالب
•متوينات �سكن الطالبات

2

كوفي شوب

 200ريال

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

تموينات

 200ريال

1444/1/22هـ
2022/8/20م

1444/1/23هـ
2022/8/21م

•ت�سديد قيمة الكرا�سة عن طريق الآيبان اخلا�ص ب�صندوق الطالب.
•(  )SA61 8000 0205 6080 1099 2462و�إح�ضار �إثبات ال�سداد.
•مكان ا�ستالم الكرا�سات :جامعة جنران – عمادة �ش�ؤون الطالب – �إدارة �صندوق الطالب.
•لال�ستف�سار ت ( )0175427815وات�ساب (.)0175418289
•تر�سل العرو�ض عن طريق الربيد املمتاز على العنوان التايل( :جامعة جنران – �إدارة امل�شرتيات -ق�سم املناف�سات).
•يتم فتح املظاريف يف اليوم املحدد �أعاله لكل مناف�سة يف ق�سم املناف�سات � /إدارة امل�شرتيات باجلامعة ال�ساعة العا�شرة �صباحاً.

تعلن الهيئة العامة للموانئ بالريا�ض عن متديد موعد املزايدة التالية:

املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري وا�ستثمار حمطة مناولة املواد ال�سائبة مبيناء ينبع التجاري

 500ريال

اخلمي�س
1443/12/29هـ
2022/7/28م
(� )10:00صباحاً

اخلمي�س
1443/12/29هـ
2022/7/28م
(� )11:00صباحاً

مالحظة :لال�ستف�سار االت�صال على الهاتف ( 0112114500حتويلة � 4482أو فاك�س .)408-9847
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة بجازان (�أبو عري�ش) عن متديد موعد فتح مظاريف املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

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

1443/02

جماناً

1444/2/2هـ
2022/8/29م

1444/2/3هـ
2022/8/30م

2

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

1443/03

جماناً

1444/2/3هـ
2022/8/30م

1444/2/4هـ
2022/8/31م

3

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

1443/04

جماناً

1444/2/3هـ
2022/8/30م

1444/2/4هـ
2022/8/31م

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 0173314804 :حتويلة.)2203 - 2088 :
مالحظة  /يف حال اختالف التاريخ الهجري يتم التقيد بالتاريخ امليالدي.

تعلن �إدارة �إ�سكان قوى الأمن ب�شرورة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري ال�سوبر ماركت

1443/1

 200ريال

2

ت�أجري حمل جتاري (خمبز)

1443/2

 200ريال

3

ت�أجري حمل جتاري (بوفية)

1443/3

 200ريال

4

ت�أجري حمل جتاري (خياط ن�سائي)

1443/4

 200ريال

5

ت�أجري حمل جتاري (�صالون حالقة)

1443/5

 200ريال

6

ت�أجري حمل جتاري (كماليات)

1443/6

 200ريال

7

ت�أجري حمل جتاري (مغ�سلة مالب�س)

1443/7

 200ريال

8

ت�أجري حمل جتاري (قرطا�سية و�أدوات مكتبية)

1443/8

 200ريال

9

ت�أجري حمل جتاري (حمل خ�ضار وفواكه)

1443/9

 200ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الثالثاء
1444/01/25هـ
2022/08/23م
(� )10:00صباحاً

موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1444/01/25هـ
2022/08/23م
(� )11:00صباحاً

مالحظة:
•يجب �أن يكون العطاء م�شتم ًال على� :ضمان بنكي بواقع ( )%1من �إجمايل قيمة العطاء و�صورة من ال�سجل التجاري و�صورة من ا�شرتاك الغرفة التجارية و�صورة من �شهادة الزكاة والدخل �سارية املفعول ،على �أن ي�سلم العطاء داخل ظرف
خمتوم با�سم مدير �إدارة �إ�سكان قوى الأمن ب�شرورة.
•مكان تقدمي العطاءات�( :إدارة �إ�سكان قوى الأمن ب�شرورة).
•هاتف ( )0175321435 – 0175321080فاك�س (.)0175321055
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/23676( :د).
املزايدة :عملية ت�أجري عربة متنقلة (فود ترك) “ �أطعمة وم�شروبات منوعة”
رقم ( )2بق�سم الطالب بفرع رابغ.
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )200( :ريال .
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي  : %15الأربعاء 1444/1/26هـ املوافق
2022/8/24م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الأربعاء 1444/1/26هـ املوافق 2022/8/24م
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة العمل .طرح املزايدة التالية:
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح املظاريف .رقم املزايدة/5162( :د).
املزايدة :عملية ت�أجري موقع رقم ( )103مبعهد اللغة الإجنليزية مبنى 534
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
“مكتبة وقرطا�سية”.
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00(-ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )500( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( : )%15الأحد 1444/2/1هـ املوافق
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن طرح
2022/8/28م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
املزايدة التالية:
(ح�سب تقومي �أم القرى).
رقم املزايدة.)43/131215( :
موعد فـتح املظاريف :الأحد 1444/2/1هـ املوافق 2022/8/28م ال�ساعة
املزايدة :عملية ت�أجري موقع رقم ( )802باملركز الطبي مبنى ( )3ب�شطر
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
الطالبات “كافترييا”.
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
قيمة وثائق املزايدة )500( :ريال.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي  : %15اخلمي�س 1444/1/27هـ املوافق
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
2022/8/25م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
(ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
2022/8/25م
املوافق
1444/1/27هـ
اخلمي�س
موعد فـتح املظاريف:
العمل.
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
املظاريف.
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
العمل.
طرح املزايدة التالية:
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
رقم املزايدة/23727( :د).
املظاريف.
املزايدة :عملية ت�أجري عربة متنقلة (فود ترك) “ �أطعمة وم�شروبات منوعة”
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
رقم ( )1بق�سم الطالب بفرع رابغ .
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )200( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي  : %15اخلمي�س 1444/1/27هـ املوافق
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن طرح
2022/8/25م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
املزايدة التالية:
(ح�سب تقومي �أم القرى).
رقم املزايدة.)43/131215( :
موعد فـتح املظاريف :اخلمي�س 1444/1/27هـ املوافق 2022/8/25م
ب�شطر
()3
مبنى
الطبي
باملركز
()802
رقم
املزايدة :عملية ت�أجري موقع
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
الطالبات “كافترييا”.
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
قيمة وثائق املزايدة )500( :ريال.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
املوافق
1444/1/27هـ
اخلمي�س
:
%15
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
2022/8/25م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :اخلمي�س 1444/1/27هـ املوافق 2022/8/25م
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري املفعول
ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/23690( :د).
املزايدة :عملية ت�أجري عربة متنقلة (فود ترك) “ �أطعمة وم�شروبات منوعة”
رقم ( )2بق�سم الطالبات بفرع رابغ .
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً  )12:00( -ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )200( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي  : %15الأربعاء 1444/1/26هـ املوافق
2022/8/24م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الأربعاء 1444/1/26هـ املوافق 2022/8/24م
ال�ساعة (� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز � -إدارة العقود وامل�شرتيات  -عن �إعادة
طرح املزايدة التالية:
رقم املزايدة/23705( :د).
املزايدة :عملية ت�أجري عربة متنقلة (فود ترك) “ �أطعمة وم�شروبات منوعة”
رقم ( )1بق�سم الطالبات بفرع رابغ.
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة (� )9:00صباحاً ـ ( )12:00ظهر ًا.
قيمة وثائق املزايدة )200( :ريال.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( )%15الإثنني 1444/2/2هـ املوافق
2022/8/29م من ال�ساعة (� )8:30صباحاً �إىل ال�ساعة (� )9:30صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى)
موعد فـتح املظاريف :الإثنني 1444/2/2هـ املوافق 2022/8/29م ال�ساعة
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات .
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
العمل.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
املظاريف.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
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منﺢ جنسية

تعلن قاعدة امللك في�شل اجلوية بالقطاع ال�شمايل (تبوك) عن طرح املناف�شة التالية:

املناف�شة

رقمها

ا�شتثمار اأ�شجار الزيتون
(للمرة الرابعة)

43/8

قيمة الكرا�سة اآخر موعد لتقدمي العطاءات وفتح املظاريف
االإثنني
1444/1/3هـ
(� )10:00سباحاً

جماناً

•ت�شتلم الوثائق من قاعدة امللك في�شل اجلوية بالقطاع ال�شمايل (تبوك) جناح االإمدادات ق�شم العقود وامل�شرتيات اأيام
الدوام الر�شمي من ال�شاعة (� )10:00شباحاً وحتى ال�شاعة ( )2:00ظهر ًا.
•ت�شلم العرو�ض للجنة فتح املظاريف بالقاعدة يف اليوم والوقت املحدد.
•ولال�شتف�شار االت�شال على الهاتف رقم (.)0148142020

تعلن االإدارة العامة لالأحوال املدنية مبنطقة (الريا�ض) اأنه �شدر االأمر امللكي الكرمي رقم ( )41847وتاريخ
(1432/9/25هـ) القا�شي مبنح اجلن�شية العربية ال�شعودية لـ(فار�ض بن فواز بن مقحم بن مهيد) ووالدته
(نورة بنت خلف عقيل اآل حرميي�ض).
ولالإحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة (جدة) باأنه �شدر القرار الوزاري رقم (/51وز) وتاريخ
1443/11/7هـ القا�شي باملوافقة على منح اجلن�شية العربية ال�شعودية لـ(�شعالن طالل نكاز ال�شمري) وذلك
مبوجب املادة ( )14من نظام اجلن�شية.
ولالإحاطة بذلك جرى ن�شره.

نﺰﻉ ملﻜية
تعلن جامعة حائل عن طرح املناف�شات التالية:

م

رقم املناف�شة

املناف�شة

قيمة الكرا�سة

1

22/0080

موقع ا�شتثماري الإن�شاء بنك عدد ()1

 500ريال

2

22/0077

مواقع ا�شتثمارية لل�شرافات االآلية ( )ATMعدد ()5

 500ريال

3

22/0078

موقع ا�شتثماري خدمات طالبية
املدينة اجلامعية – جممع اأجا للطالبات عدد ()2

 500ريال

4

22/0085

موقع ا�شتثماري كافترييا ( )1جممع اأجا للطالبات
– املدينة اجلامعية – جممع طريق بقعاء عدد ()11

 500ريال

5

22/0083

موقع ا�شتثماري كافترييا ()2
جممع اأجا للطالبات – املدينة اجلامعية – جممع
طريق بقعاء عدد ()9

 500ريال

6

22/0079

موقع ا�شتثماري كويف �شوب ()1
املدينة اجلامعية – جممع اأجا للطالبات عدد ()2

 500ريال

7

22/0081

موقع ا�شتثماري كويف �شوب ()2
جممع اأجا للطالبات الدرا�شات العليا عدد()1

 500ريال

8

22/0082

موقع ا�شتثماري كافترييا فروع اجلامعة
ال�شملي -احلائط �شمرياء عدد ()3

 500ريال

تعلن وزارة احلــر�ض الوطنــــي عن قــــرار نـــزع ملكيــــة العقــارات الواقعـــة مبحـــافظـــة جــــدة ا�شتنــــاد ًا
للقـــرار رقم ( )4100986590بتاريـــخ (1441/09/13هـ) املبنــي على املر�شوم امللكــي رقم (م )15/بتاريـخ
(1424/03/11هـ).
وعليــــه فــــاإن وزارة احلـــــر�ــض الوطنــــي للقطــــاع الغربـــي تدعــــو مــــالك العقــــارات ذوات االأرقــــــام
( )12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1مــن املخطــط رقم (/45ج�/ض) مبحافظة جدة والذين لديهم �شكوك �شرعية
ملراجعــة اإدارة االأرا�شي واملمتلكات بــوزارة احلر�ض الوطني للقطاع الغربي (جدة ـ �شارع فل�شطني) م�شطحبني
معهم وثائق متلكهم.

إﻋﻼن ﺑﺪء إﺟﺮاءات ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
"

مواعيد تقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

من االأحد 1444/1/2هـ
2022/7/31م
اإىل اخلمي�ض 1444/1/13هـ
2022/8/11م

االأحد
1444/1/23هـ
2022/8/21م

ال�شروط:
•اأن يكون لديه �شابق خربة يف جمال اأعمال املناف�شة.
•تقدمي ال�شمان البنكي املطلوب للمناف�شة ( )%5من قيمة العطاء �شاري املفعول ،وملدة التقل عن ت�شعني يوماً من
تاريخ فتح املظاريف ،والتقبل ال�شيكات اأو النقد.
•اأن يكون م�شتوفياً لل�شروط النظامية الواردة يف م�شتندات املناف�شة.
مكان بيع الكرا�شات وتقدمي العرو�ض:
•جامعة حائل كلية الهند�شة الدور االأول مبنى االإدارة العامة لال�شتثمار مكتب رقم (.)b14 – f018
•جامعة حائل كلية الهند�شة الدور االأول مبنى االإدارة العامة لال�شتثمار مكتب رقم (.)b14-f020
•املطلوب ل�شراء كرا�شة املناف�شة :خطاب موجه ملدير االإدارة العامة لال�شتثمار ب�شاأن طلب �شراء كرا�شة ال�شروط
واملوا�شفات مرفق به �شور االأوراق النظامية وا�شم ال�شخ�ض املفو�ض با�شتالم الكرا�شة.

"

ﻳُﻌﻠﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ "ﺗﻨﻤﻴﺔ" ﻋﻦ
ﺑـــﺪء إﺟﺮاءات ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴـــﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤـــﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﴩوع وادي
أﺑﻬﺎ واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرﻃﺔ.
ﻋـــﲆ ﻣﻼك ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ”ﺗﻨﻤﻴﺔ“ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ
اﳌﻠـــﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ )اﻟﺤﺰام( ﺑﺠﻮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻤﺑﺪﻳﻨﺔ أﺑﻬﺎ.
ﻧﺄﻣﻞ إﺣﻀﺎر اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺳﺠﻞ
اﻷﴎة واﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ.

ﺻﻚ ﺣﴫ ورﺛﺔ ) ﻟﻠﻤﺘﻮﰱ(.

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر )ﺻﻚ،
ﺣﺠﺔ اﺳﺘﺤﻜﺎم (...واﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ.

وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺎرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد
وﻛﻴﻞ.

إعالنات حكومية
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بيع رجيع
تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن
ع��ن بيع مواد الرجيع ع��ن طريق املزاد العلني وال��ذي �سيقام مبقر �إدارة
مدينة امللك خالد الع�سكرية وذلك يوم الأحد املوافق (1444/02/08هـ)
بع��د الع�صر مبا�ش��رة وي�ستمر امل��زاد العلني حتى نفاذ امل��واد املطروحة
للبيع.
املوقع :منطقة م�ستودعات �ساحة الرجيع.
�شروط املزاد:
 -1على امل�شرتي دفع كامل املبلغ نقد ًا وقت البيع.
 -2ال�سعي على امل�شرتي (.)%2.5
-3عل��ى امل�ش�تري دفع ت�أمني بقيم��ة ( )%5من قيمة ال�ش��راء حلني �إخالء
املكان من الرجيع املباع.
 -4على امل�شرتي �إخالء �ساحة البيع خالل ( )30يوماً من تاريخ البيع.
 -5يتحمل امل�شرتي كافة امل�صاريف املتعلقة بنقل الرجيع خارج املدينة.
لال�ستف�سار االت�صال على الرقم (.)0137874607(-)0137874004

تعلن �أمانة منطقة الريا�ض  -غرفة العمليات امل�شرتكة  -عن بيع حديد
�سكراب متنوع وب�سطات متنوعة واك�س�سوارات ومواطري هواء ودراجات
نارية و�إ�سكوترات كهربائية ومولدات كهربائية وا�سطوانات غاز ودوافري
ومكائ��ن خياط��ة مع ملحقاته��ا باملزاد العلن��ي يف حجزي الأمان��ة بال�سلي
واملناخ وذلك يوم اخلمي�س  1444/1/13هـ املوافق 2022/8/11م بعد
�ص�لاة الع�صر مبا�شر ًة .علماً ب�أن الدفع ب�شي��ك م�صدق با�سم �أمانة منطقة
الريا�ض وعلى من يرغ��ب بال�شراء ودخول املزاد �أن يبادر بزيارة املواقع
ومعاين��ة املحجوزات وي�سق��ط حق االعرتا���ض طبقاً للمعاين��ة والقبول
بحالتها الراهنة ،علماً ب�أن املعاينة يف املوقع �أثناء الدوام الر�سمي ويتحمل
امل�شرتي جميع ما يرتتب على املحجوزات ونقلها و�إخالء املواقع يف موعد
�أق�ص��اه ( )15يوم عمل من تاريخ ت�سديد الثمن و�إ�شعاره باملوافقة ويحق
للأمان��ة بعد انتهاء املدة املح��ددة م�صادرة ال�سلع املباعة واملبلغ املدفوع
و�إع��ادة بيعها وال يحق له املطالبة ب�شيء من ذلك كما �أن الدخول يف املزاد
تعني املوافقة على ذلك.

تعلن وزارة الداخلي��ة (جلنة البيع) عن رغبتها يف بي��ع �سيارات رجيع
خمتلف��ة الأنواع واملوديالت عن طريق املزاي��دة العامة .علماً �أن املعاينة
تك��ون �أثن��اء ال��دوام الر�سم��ي م��ن ال�ساع��ة (� )8:00صباح��اً �إىل ال�ساعة
( )1:00ظهر ًا من الأحد �إىل اخلمي�س ومن ثم تقدمي عر�ض ال�شراء على �أن
يقدم بظرف مغلقاً وخمت��وم وت�سليمه لإدارة امل�ستودعات ق�سم ال�سيارات
بال��وزارة وعن��د فتح املظاريف يل��زم �إح�ض��ار الهوية الوطني��ة للمطابقة
وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
 -1تبد�أ املعاينة من تاريخ الإعالن وملدة ( )30يوماً.
�-2آخر موع��د ال�ستالم املظاريف يوم اخلمي���س املوافق 1444/1/22هـ
ال�ساع��ة (� )10:00صباح��اً مب�ستودعات ال��وزارة بالعزيزية (طريق
اخلرج القدمي).
ً
-3يق��دم املتزايد مع عر�ضه �ضمانا ابتدائيا قدرة ( )%2من قيمة العر�ض
ومن تر�سو عليه املزايدة يرفع �ضمانه بقيمة (.)%5
-4يف حال تر�سية املزايدة يقدم املبلغ ب�شيك م�صدق با�سم (وزارة الداخلية
 الديوان العام) يف مدة �أق�صاها ع�شرة �أيام من �إ�شعار الرت�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.
-6موع��د فت��ح املظاريف :ي��وم اخلمي���س املواف��ق 1444/1/22ه��ـ ال�ساعة
(� )10:30صباحاً مب�ستودعات الوزارة بالعزيزية (طريق اخلرج القدمي).
 -7يلت��زم امل�ش�تري بنقل ال�سيارات خالل مدة ال تزي��د عن ( )15يوماً من
تاريخ ال�سداد.
لال�ستف�سارات ميكنكم االت�صال بالرقم ( /0114011111حتويلة .)4304

تعلن كلية امللك عب��داهلل للدفاع اجل��وي بالطائف عن �إقام��ة مزاد علني
لبيع �أ�صناف رجيع عبارة عن �أثاث �سكني و�أجهزة كهربائية وذلك يف متام
ال�ساعة (� )9:00صباحاً من يوم الأحد املوافق 1444/1/23هـ.
وملزي��د م��ن املعلوم��ات يرجى االت�ص��ال بق�س��م التموين بكلي��ة امللك عبداهلل
للدفاع اجلوي بالطائف على رقم الهاتف ( )0127272501حتويلة ()2502
وجوال ( )0551789506/0503728977خالل �ساعات العمل الر�سمي.

دعوة للشركات المتخصصة في مجال األمن السيبراني
تعلن الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بدعوة ال�شركات
املتخ�ص�ص��ة يف جم��ال الأم��ن ال�سي�براين عن ط��رح مناق�صة متطلب��ات الأمن
ال�سيرباين يف الأمانة العامة وال�شبكات التابعة لها وفق ال�شروط واملوا�صفات
التالية:
-1يب��د�أ موع��د �ش��راء الكرا�س��ة :ي��وم الأح��د املواف��ق 1444/01/02ه��ـ ،
2022/07/31م.
-2قيم��ة الكرا�س��ة� )2000( :ألف��ا ري��ال �سعودي فق��ط (�شيك م�ص��دق با�سم
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية).
-3موق��ع ال�شراء :الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية � -إدارة امل�شرتيات
واملناق�صات ،الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية  -حي
ال�سفارات  -طريق امللك خالد.
�-4آخـــ��ر موعـــ��د لتقديـــ��م العطــ��اءات :يــ��وم الأحــ��د 1444/01/23ه��ـ ،
2022/08/21م ,ال�ســاعــة ( )12ظهر ًا.
ن�أمل تقدمي العر�ض يف ظرف خمتوم ومغلق بال�شمع وت�سليمه �إىل �إدارة العقود
وامل�شرتي��ات معنوناً بـ( :م�شروع درا�سة متطلبات الأمن ال�سيرباين يف الأمانة
العامة وال�شبكات التابعة لها)؛ كما ت�أمل الأمانة العامة تزويدها بالتايل:
 -1رخ�صة مزاولة العمل ال�سارية وال�صادرة من اجلهات الر�سمية.
�-2أن يكـ��ون ل��دى مقدم العر�ض خ�برة التقل عن (� )5سن��وات يف جمال �أمن
املعلوم��ات ،وال�شب��كات والبنية التحتية بالإ�ضاف��ة �إىل تقدمي ا�ست�شارات
الأمن ال�سيرباين للجهات احلكومية وال�شركات.
�-3أن تك��ون اجلهة ذات خربة وا�ستقرار من الناحية املهنية والتجارية و�أن

تك��ون اجلهة ذات �سمع��ة ممتازة يف �سوق العمل مع وج��ود عدد كاف من
موظفي الدعم حلل �أي م�شاكل �أو حتديات تقنية ب�سرعة واحرتافية.
 -4تقدمي العر�ض املايل والفني من (�أ�صل  )3 +ن�سخ مرفقة.
-5يرف��ق م��ع العر���ض املايل خط��اب �ضم��ان بنك��ي �صادر م��ن �أح��د البنوك
اخلليجي��ة لإثب��ات جدي��ة الدخ��ول يف املناق�ص��ة بن�سبة ( )%1م��ن قيمة
العر�ض امل��ايل با�سم الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�صالح ملدة (� )3أ�شهر قابلة للتجديد.
-6عل��ى الراغبني ممن تنطبق عليهم ال�شروط �أعاله ،احل�صول على الكرا�سة
�أثن��اء ال��دوام الر�سم��ي م��ن ال�ساع��ة (� )10:00صباح��اً وحت��ى ال�ساعة
( )2:00بع��د الظه��ر طيل��ة امل��دة املح��ددة يف الإع�لان عدا �أي��ام اجلمعة
وال�سبت.
علماً ب�أن اجلهة التي ير�س��ي عليها امل�شروع مطالبة با�ستكمال خطاب ال�ضمان
امل�ش��ار �إلي��ه يف الفق��رة (� )5أع�لاه لت�صبح قيمت��ه ( )%10من قيم��ة العر�ض
النهائي.
يف حال��ة اال�ستف�س��ار وطل��ب املزي��د م��ن الإي�ضاح��ات يرج��ى االت�ص��ال على
العناوين الآتية:
�إدارة امل�شرتيات واملناق�صات:
•الأ�ستاذة /نوف الدهام (ت.)naldaham@gccsg.org()+96611 2551092/
•لال�ستف�سارات الفنية :املهند�سة /ح�صة العمران )(ت)+966112551215/
(.)halomran@gccsg.org
•املهند�سة /يارا اجلربين (ت.)yaljebreen@gccsg.org()+966112551285/

مبان
استئجار
ٍ

تعلن وزارة اخلارجية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى جديد لفرعها باملدينة
املنورة ح�سب ال�شروط واملوا�صفات التالية:
 �أن يكون موقع العقار يف املدينة املنورة.�أن تك��ون م�ساح��ة الأر�ض املطلوب��ة م��ن (1500م) �إىل (2000م) وم�ساحةاملبن��ى م��ن (1500م) �إىل (2000م) ،ع��دد الغرف ال يقل ع��ن ( )30غرفة،
وع��دد مواقف �سي��ارات الفرع ال يقل ع��ن ( 27موق��ف) للمن�سوبني و(-25
 30موق��ف) للمراجعني و�أن يك��ون املوقع على �شارع عام �أو جتاري لي�سهل
الو�صول �إليه.
 �أن تكون خدمات ال�صيانة والنظافة على ح�ساب املالك.�أن يت��م توف�ير جميع التجهي��زات الأمني��ة ونظام مكافح��ة احلريق ونظامالإنذار.
�أن يت��م تق��دمي �شهادة الدفاع املدين �ضمن العر���ض و�أن يحتوي املبنى علىجميع �أنظمة الأمن وال�سالمة.
 �أن تتوف��ر يف املبن��ى جمي��ع اخلدم��ات (الكهرباء،امل��اء ،الإنرتن��ت فائ��قال�سرعة� ،،،،إلخ) ونظام تكييف لكافة املرافق.
 �أن تتوفر مواقف كافية.�إرف��اق �صورة من �ص��ك امللكية ورخ�صة البناء و�شه��ادة من مكتب هند�سيتفي��د ب�سالم��ة املبنى فني��اً و�إن�شائياً وخمط��ط يو�ضح موقع��ه و�صورة من
هوية املالك ورقم الهاتف.
 �إرفاق ما ي�ؤكد وجود عداد كهرباء وماء م�ستقل. توفر م�صاعد منا�سبة يف املبنى. توفري مركز حاويات للمخلفات. �أن تكون مدة الإيجار (� )3سنوات قابلة للتجديد.�سيتم اال�ستئجار وفقا ملا تراه جلنة املعاينة التي تعتمد كلياً على �أف�ضل ماتقدم من ال�شروط واملميزات املنا�سبة يف هذا العقار.
فعلى من لديه �سكن مرك��زي فيه ال�شروط واملوا�صفات �أعاله ويرغب بت�أجريه
�أن يتق��دم بعر�ض��ه �شاملاً قيم��ة ال�ضريبة امل�ضاف��ة مو�ضحً ا الأج��رة املطلوبة
م��ع امل�ستن��دات الثبوتي��ة وكروكي للموقع وخمط��ط هند�سي للمجم��ع و�أرقام
التوا�صل داخل مظروف مغلق �إىل العنوان التايل :مبنى ديوان وزارة اخلارجية
بالريا�ض  -النا�صرية � -شارع الو�شم  -الإدارة العامة للم�شرتيات والعقود.
رقم املناف�سة ( )250327وبالإمكان يف حال اال�ستف�سار التوا�صل مع املهند�س حممد
الب��داح عل��ى ( )0114077777حتويل��ة ( ،)3715علم��اً ب���أن �آخر موع��د ال�ستالم
العرو���ض ه��و ي��وم الأربع��اء 1444/01/05ه��ـ ،وتاريخ فت��ح املظاري��ف هو يوم
اخلمي�س 1443/01/06هـ املوافق 2022/08/04م ،ال�ساعة (� )10:00صباحاً.

يعل���ن ف��رع وزارة البيئ��ة واملي��اه والزراعة مبنطق��ة حائل ع��ن رغبته يف
ا�ستئج��ار مبن��ى ليكون مقر ًا ل�سكن عم��ال �سو�سة النخيل بقري��ة القاعد وذلك
بال�شروط التالية:

� -1أن يكون املبنى مملوك ب�صك �شرعي.
�-2أن يك��ون املبنى م�سلح��اً وحالته االن�شائية جيدة وحدي��ث البناء ويكون
فيه��ا م�ساحة خارجية ت�ستخدم مواقف �سيارات وغرف حار�س وتقع على
�شارع رئي�سي.
�-3أن ال تق��ل م�ساح��ة الأر���ض ع��ن ( )800م�تر ،و�أن يحت��وي املبن��ى على
م�ساح��ة حتتوي �سي��ارات املوظفني ،و�أن يحتوي املبن��ى على باب كراج
لإدخال �سيارات املوظفني.
� -4أن يكون املبنى جمهز ًا ب�أدوات ال�سالمة املتوافقة مع �أنظمة الدفاع املدين.
 -5يلتزم املالك بعمل جميع الإ�صالحات والإ�ضافات ال�ضرورية للمبنى.
� -6أن يكون املالك من غري من�سوبي الوزارة.
-7فعل��ى م��ن لديه مبن��ى يف املوقع املذك��ور ويتوفر فيه ال�ش��روط املذكورة
ويرغ��ب يف ت�أج�يره فعلي��ه التق��دم �إىل ف��رع ال��وزارة باملنطق��ة بعر�ض��ه
مو�ضحاً موا�صفات املبنى ومقدار الإيجار يف مدة �أق�صاها ( )15يوماً من
تاريخ ن�شر الإعالن.

تعلن وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة
ا�ستئجار مبنى يكون مقر ًا لإدارة امل�ساجد والدعوة والإر�شاد
مبحافظة خيرب

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة
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جماين

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف
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