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السنة  100العدد 4942

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن بلدية الب�صر عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )2طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

2

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )3طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

3

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )4طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

4

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )5طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

5

�أر�ض لإقامة م�ستودع قطعة رقم ( )6طريق املطار عنيزة

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

6

ت�أجري مبنى قائم �سكني بالب�صر

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

7

ت�أجري مبنى البلدية قائم بالب�صر جتاري ـ تعليمي ـ �صحي

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

8

ت�أجري �أر�ض على طريق امللك فهد لإقامة نادي رماية

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

9

ت�أجري حمالت جتارية قائمة عظم عدد (� )15ضرا�س

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

10

�أر�ض لإقامة مالعب ريا�ضية �ضرا�س

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

11

�أر�ض لإقامة مطعم طريق امللك فهد

 2000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

12

ت�أجري �أر�ض لإقامة �صالة عر�ض جتارية �ضمن خمطط ق�/ص 15/قطعة رقم ()587

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

13

ت�أجري �أر�ض لإقامة �صالة عر�ض جتارية �ضمن خمطط ق�/ص 15/قطعة رقم ()550

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

14

ت�أجري �أر�ض لإقامة �صالة عر�ض جتارية �ضمن خمطط ق�/ص 15/قطعة رقم ()350

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

15

ت�أجري �أر�ض لإقامة حمطة حمروقات خمطط خب رو�ضان ق�/ص 21/رقم ()222

 1000ريال

1444/2/18هـ

1444/2/19هـ

فعلى من يرغب الدخول يف هذه املناف�سات 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).
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السنة  100العدد 4942

إعالنات حكومية

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

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

م

( )2-1

النطاق
ال�صحي

املوقع

الن�شاط

عدد املواقع

الريا�ض

م�ست�شفى النقاهة بالريا�ض

رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

كويف �شوب

1

NH - 1

 500ريال

2

متوينات

1

KH - 11

 500ريال

3

كويف �شوب

1

KH - 12

 500ريال

1

م�ست�شفى امللك خالد
ومركز الأمري �سلطان باخلرج
4

كافيترييا

1

KH - 13

 500ريال

5

ورود وهدايا

1

KH - 14

 500ريال

6

متوينات

1

KH - 21

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 22

 500ريال

8

ورود وهدايا

1

KH - 23

 500ريال

9

متوينات

1

KH - 31

 500ريال

كويف �شوب

1

KH - 32

 500ريال

م�ست�شفى الوالدة والأطفال
باخلرج

7

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

10
اخلرج ال�صحي
11

كافيترييا

1

KH - 33

 500ريال

12

متوينات

1

KH - 41

 500ريال

13

كويف �شوب

1

KH - 42

 500ريال

م�ست�شفى حوطة بني متيم
العام
14

كافيترييا

1

KH - 43

 500ريال

15

ورود وهدايا

1

KH - 44

 500ريال

16

متوينات

1

KH - 51

 500ريال

م�ست�شفى الأفالج العام
كافيترييا

1

KH - 52

 500ريال

18

م�ست�شفى الأمري �سلمان بن
حممد بالدمل

متوينات

1

KH - 61

 500ريال

19

م�ست�شفى احلريق العام

كويف �شوب

1

KH - 71

 500ريال

17

موعد فتح املظاريف

الإثنني
الأربعاء
1444/02/9هـ
1444/02/11هـ
2022/09/5م
2022/09/7م
عند اختالف التاريخ الهجري عن عند اختالف التاريخ الهجري عن امليالدي
امليالدي يتم اعتماد التاريخ امليالدي
يتم اعتماد التاريخ امليالدي
(� )10:00صباحاً
(� )10:00صباحاً
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السنة  100العدد 4942

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

إعالنات حكومية

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

النطاق
ال�صحي

املوقع

( )2-2

الن�شاط

عدد املواقع

رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

20

متوينات

1

QU - 11

 500ريال

21

كويف �شوب

1

QU - 12

 500ريال

موعد فتح املظاريف

م�ست�شفى روي�ضة العر�ض العام
22

كافترييا

1

QU - 13

 500ريال

23

ورود وهدايا

1

QU - 14

 500ريال

القويعية ال�صحي
24

م�ست�شفى املزاحمية العام

25

26

م�ست�شفى القويعية العام

27

28

م�ست�شفى وادي الدوا�سر العام

29

30

متوينات

1

QU - 21

 500ريال

كويف �شوب

1

QU - 22

 500ريال

كافترييا

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

الإثنني
الأربعاء
1444/02/9هـ
1444/02/11هـ
2022/09/5م
2022/09/7م
عند اختالف التاريخ الهجري عن عند اختالف التاريخ الهجري عن امليالدي
امليالدي يتم اعتماد التاريخ امليالدي
يتم اعتماد التاريخ امليالدي
(� )10:00صباحاً
(� )10:00صباحاً

وادي الدوا�سر
ال�صحي
متوينات

1

WD - 21

 500ريال

كافترييا

1

WD - 22

 500ريال

33

ورود وهدايا

1

WD - 23

 500ريال

34

مكائن بيع ذاتي
م�شروبات �ساخنة ( قهوة)

30

RC - 11

 500ريال

31

م�ست�شفى ال�سليل العام

32

مواقع متفرقة
35

م�ست�شفيات
ومراكز الرعاية ال�صحية

مكائن بيع ذاتي
م�شروبات ووجبات خفيفة

40

RC - 12

 500ريال

�شراء الكرا�سة ب�إح�ضار �شيك م�صريف با�سم وزارة املالية ,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 الربيد الإلكرتوين (.)malfutaih@moh.gov.sa
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السنة  100العدد 4942

إعالنات حكومية

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

استـثمار مواقع

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

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 علي 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

أراضي صاالت تجارية – محطات بترولية  -نادي رماية
8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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 4942

الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 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

17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

22

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

23

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

24

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

25

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

26

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

27

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

28

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
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الجمعة  7المحرم 1444هـ  5أغسطس 2022م

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الريا�ض بلدية نفي عن طرح املناف�سات التالية:

تاريخ طرح املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مكان فتح املظاريف

رقم املناف�سة قيمة الكرا�سة

م

املناف�سة

 1500ريال

1444/1/10هـ
2022/8/8م

1444/2/16هـ
2022/9/12م

1444/2/16هـ
2022/9/12م

بلدية نفــي

1

حمالت ال�سوق التجاري رقم
()1,2,3,19,20,21,22

بدون

1444/1/10هـ
2022/8/8م

1444/2/16هـ
2022/9/12

1444/2/16هـ
2022/9/12م

بلدية نفــي

2

كويف �شوب حديقة امللك �سلمان

بدون

 500ريال

1444/1/10هـ
2022/8/8م

1444/2/16هـ
2022/9/12م

1444/2/16هـ
2022/9/12م

بلدية نفــي

3

كويف �شوب طريق امللك فهد (�شمال)

بدون

 500ريال

تعلن الهيئة امللكية باجلبيل وينبع عن طرح املناف�سات اال�ستثمارية التالية:

م

الرقم

املناف�سة

املـــوقع

امل�ساحة/م2

مدة االتفاقية

قيمة الكرا�سة

فرتة ال�سماح عن الإيجار

1

44-1

�إدارة وت�شغيل مر�سى القوارب و�إن�شاء
وت�شغيل املبنىالإداري للمر�سى

حي الفناتري – حملة �سدير

22.084.4

� 20سنة

 2000ريال

�سنة

2

44-2

�إن�شاء وت�شغيل جمموعة من املطاعم
واملقاهي و�أن�شطة جتارية عددها ()10
مواقع ا�ستثمارية

حي الفناتري – حملة �سدير

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/3/10هـ
2022/10/6م
� 20سنة

1.429.4

�سنة

 2000ريال

�إدارة اال�ستثمار التجاري وال�سكني هاتف 0133413000( :حتويالت.)Investment@rcjubail.gov.sa( )4831 – 4057 – 3443 :

تعلن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع �أجهزة البيع الذاتي مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالريا�ض

(7ت)43/

جماناً

الأحد
1444/01/23هـ
2022/08/21م
( )2:00ظهر ًا

الإثنني
1444/01/24هـ
2022/08/22م
( )1:00ظهر ًا

مكان ا�ستالم وثائق املناف�سة :مبنى رقم ( )26الدور الأول �إدارة املناف�سات وامل�شرتيات مكتب رقم (.)131
مكان تقدمي العرو�ض :مبنى رقم ( )26الدور الأول �إدارة املناف�سات وامل�شرتيات مكتب رقم (.)131
على �أن يتم ت�سليم �أ�صل ال�ضمان البنكي االبتدائي يف ظرف مغلق �إىل رئي�س جلنة فتح العرو�ض يف املقر الرئي�سي ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -مبنى رقم (- )26الطابق الثالث – �إدارة ال�ش�ؤون املالية وذلك قبل تاريخ فتح العرو�ض.

تعلن رئا�سة احلر�س امللكي عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

موعد زيارة املوقع

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع برج ات�صاالت للحر�س امللكي باملنطقة الغربية (للمرة الثالثة)

()07/22

 200ريال

الأحد
1444/02/01هـ
(� )10:00صباحاً

الثالثاء
1444/02/10هـ
2022/09/06م
( )2:00ظهر ًا
يف �إدارة العقود وامل�شرتيات بالريا�ض

الأربعاء
1444/02/11هـ
2022/09/07م
(� )10:00صباحاً

على من يرغب اال�شرتاك يف املزايدة املذكورة �أعاله ،تقدمي �شيك م�صدق با�سم (رئا�سة احلر�س امللكي) وت�سليمه �إىل� :إدارة العقود و امل�شرتيات – ق�سم املناف�سات.
لال�ستف�سار هاتف الريا�ض )0112029999( :حتويلة )27923 - 27917 -28304( :الإدارة العامة للإت�صاالت وتقنية املعلومات حتويلة.)26661( :
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استـثمار مواقع
تعلن �إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية بنجران عن طرح املواقع اال�ستثمارية التالية:

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

 1444/03/03هـ

1444/03/04هـ
(� )09:00صباحاً

2

ت�أجري موقع مغ�سلة

443/1/2

 300ريال

1444/03/04هـ

1444/03/05هـ
(� )09:00صباحاً

3

ت�أجري موقع حالق

443/1/3

 300ريال

1444/03/05هـ

1444/03/06هـ
(� )09:00صباحاً

4

ت�أجري موقع جهاز �صراف �آيل

443/1/4

 200ريال

1444/03/06هـ

1444/03/07هـ
(� )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:

تعلن بلدية حمافظة العويقيلة عن طرح املواقع اال�ستثمارية التالية:

م

املوقع اال�سـتثماري

املوقـــــع

قيمة الكرا�سة

1

حمالت جتارية

ال�صناعية

 2000ريال

2

�سكن العمال

ال�صناعية

 500ريال

3

حمطة حمروقات

حي الورود

 2000ريال

4

حمطة حمروقات

غرب الكا�سب

 2000ريال

5

جممع خدمات

طريق الدويد

 2000ريال

من يرغب الدخول �إىل بوابة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة (فر�ص) على الرابط التايل )https://furas.momra.gov.sa( :ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات علماً �أن قيمة كرا�سة ال�شروط غري م�سرتجعة.
ــ �آخر موعد ل�شراء الكرا�سات وتقدمي العطاءات هو نهاية دوام يوم الأحد املوافق 2022/10/2م عرب من�صة فر�ص اجلديدة.
ــ يتم فتح املظاريف يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من يوم الإثنني املوافق 2022 /10/3م عرب من�صة فر�ص.

تعلن رئا�سة �أمن الدولة  -الديوان العام  -الإدارة العامة للم�شرتيات والعقود عن متديد املناف�سة التالية:

املناف�سة
�إيجار موقع خم�ص�ص لتقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والباردة وامل�أكوالت اخلفيفة يف ديوان رئا�سة
�أمن الدولة مبدينة الريا�ض
و�سيلة التوا�صل 011/8333333 :حتويلة (.)8266( )8267

رقم املناف�سة موعد تقدمي العطاءات
٢٠٢٢-٩٧م

الثالثاء
1444/2/3هـ

موعد فتح العرو�ض

قيمةالكرا�سة

مكان ت�سليم العرو�ض

الأربعاء
1444/2/4هـ

جماناً

مبنى الديوان العام لرئا�سة �أمن
الدولة  -الريا�ض

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة بي�شة عن طرح مزايدة ت�أجري مواقع لتقدمي خدمات بوفيات وجبات �سريعة يف بي�شة /النما�ص /بلقرن  /تثليث وي�شمل ذلك تقدمي الوجبات ال�سريعة والقهوة ،و�إيجاد املوظفني املخت�صني للعمل باملواقع املخ�ص�صة لهذا الغر�ض،
وتوفري كل الأجهزة وامل�ستلزمات ذات العالقة ،وهي على النحو التايل:

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

م

امل�شروع

املواقع

1

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -كلية العلوم والآداب وكلية العلوم الطبية التطبيقية
بالنما�ص طالب وطالبات.

النما�ص

2

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -املجمع الأكادميي طالب  -الكلية العلمية طالبات -
كلية الآداب والإدارة طالبات.

بي�شة (املقر الرئي�سي -
املخطط  -طريق اخلمي�س)

3

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -الكلية الطبية التطبيقية طالب  -كلية االقت�صاد
واحلا�سبات طالبات  -كلية الآداب والإدارة طالبات.

بي�شة (طريق امللك �سلمان -
بن عادي  -طريق اخلمي�س)

بي�شة (املقر الرئي�سي  -حي
ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -املجمع الأكادميي طالب  -كلية الرتبية طالبات طالبات
املطار  -حي ال�صفا  -بجوار
 كلية الطب طالب وطالبات  -كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات.م�ست�شفى النقاهة)

4

 500ريال
5

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -كلية الهند�سة (طالب).

تثليث

6

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -كلية العلوم والآداب بلقرن (طالب  -طالبات).

بلقرن

7

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة  -كلية العلوم والآداب بتثليث طالب وطالبات.

بي�شة (طريق اخلمي�س -
املخطط )

8

ت�أجري مواقع لت�شغيل خدمات ميني ماركت  -كلية الآداب والإدارة  +الكلية العلمية طالبات.

بي�شة

الإثنني
1444/1/17هـ

الثالثاء
1444/1/18هـ

�إدارة اال�ستثمار :هاتف ()0176238079 - 0176238063

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

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع لت�شغيل عدد ( )3بوفيه مب�ست�شفى الأمري من�صور الع�سكري لطب املجتمع

1444/3/30

 1000ريال

الأحد
1444/02/08هـ

الإثنني
1444/02/09هـ

2

ت�أجري موقع لت�شغيل عدد ( )2بوفيه مب�ست�شفى الأمري �سلطان الع�سكري

1444/4/30

 1000ريال

الأحد
1444/02/08هـ

الإثنني
1444/02/09هـ

3

ت�أجري موقع لت�شغيل مطعم املوظفني مب�ست�شفى القوات امل�سلحة بالهدا

1444/5/30

 1000ريال

الأحد
1444/02/08هـ

الإثنني
1444/02/09هـ

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

م

املدينة

رقم املناف�سة

املناف�سة

الن�شاط

ا�ستالم العرو�ض وفتح املظاريف

1

الريا�ض

BD-R-09/2022

ت�أجري املطعم الرئي�سي يف املبنى الإداري

مطعم

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

2

الريا�ض

BD-R-10/2022

ت�أجري حالق رجايل  -مبنى اخلدمات
ال�سكن اجلامعي

حالقة رجالية

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

3

الريا�ض

BD-R-11/2022

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

مواد غذائية

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

4

الريا�ض

BD-R-12/2022

ت�أجري ميني ماركت يف مركز امللك عبد اهلل للأبحاث

مواد غذائية

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

5

الريا�ض

BD-R-13/2022

ت�أجري كويف �شوب يف �صالة الطالبات الكربى

قهوة وم�أكوالت خفيفة

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

6

جدة

BD-J-03/2022

ت�أجري مطعم – كلية الطب  /طلبات

مطعم

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

7

جدة

BD-J-04/2022

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

قهوة وم�أكوالت خفيفة

2022 /08 /22م
1444/01/24هـ

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

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع بيع الكتب والقرطا�سية ( )٢بجامعة الق�صيم

2022/311

جماناً

الأحد
1444/2/22هـ

الإثنني
1444/2/23هـ

فعلى من يرغب يف الإ�ستئجار احل�ضور لإدارة العقود وامل�شرتيات  -الدور ال�ساد�س  -جامعة الق�صيم للح�صول على الكرا�سة (املجان َّية) وعند تقدمي العر�ض يقدم العر�ض مع �ضمان بنكي بقيمة ( )%15من قيمة الأجرة ال�سنو َّية بظرف مغلق
وخمتوم يقدم با�سم �إدارة العقود وامل�شرتيات.

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

موعد
فتح املظاريف

ا�ستكمال ت�أجري مواقع خدمات التغذية مبرافق ومن�ش�آت جامعة الق�صيم (املرحلة اخلام�سة)
بجامعة الق�صيم

2022/310

جمانية

الأحد
1444/2/22هـ

الإثنني
1444/2/23هـ

فعلى من يرغب يف الإ�ستئجار احل�ضور لإدارة العقود وامل�شرتيات  -الدور ال�ساد�س  -جامعة الق�صيم للح�صول على الكرا�سة (املجان َّية) وعند تقدمي العر�ض يقدم العر�ض مع �ضمان بنكي بقيمة ( )%15من قيمة الأجرة ال�سنو َّية بظرف مغلق
وخمتوم يقدم با�سم �إدارة العقود وامل�شرتيات.

إعالنات حكومية
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تعلن جامعـة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طـرح املزايدات الـتـالـيـة:

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

م

املزايدة

رقم املزايدة

1

ت�أجري وت�شغيل املطعم املركزي ومراكز الكافترييا بكليات حمافظتي اخلرج والدمل (بنني-بنات)

1443/3

 500ريال

2

ت�أجري وت�شغيل مراكز الكافترييا بكليات حمافظتي حوطة بني متيم والأفالج (بنني-بنات)

1443/4

 500ريال

3

ت�أجري وت�شغيل مراكز الكافترييا بكليات حمافظتي وادي الدوا�سر وال�سليل (بنني-بنات)

1443/5

 500ريال

4

ت�أجري وت�شغيل مراكز القرطا�سية والت�صوير بكليات حمافظتي اخلرج والدمل (بنني-بنات)

1443/6

 500ريال

5

ت�أجري وت�شغيل مراكز القرطا�سية والت�صوير بكليات حمافظتي حوطة بني متيم والأفالج (بنني-بنات)

1443/7

 500ريال

6

ت�أجري وت�شغيل مراكز القرطا�سية والت�صوير بكليات حمافظتي وادي الدوا�سر وال�سليل (بنني-بنات)

1443/8

 500ريال

7

ت�أجري وت�شغيل كويف �شوب بكلية الطب باخلرج (بنني)

1443/9

 500ريال

8

ت�أجري وت�شغيل كويف �شوب بكلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج (بنني)

1443/10

 500ريال

9

ت�أجري وت�شغيل كويف �شوب بكلية الرتبية باخلرج (بنات)

1443/11

 500ريال

1444/1/16هـ

موعد فتح املظاريف

1444/1/17هـ

يتم ا�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من �إدارة اال�ستثمار وتنمية املوارد الذاتية باملدينة اجلامعية (�إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س مبنى  21-18الدور الثاين) ت (.)0115882912 / 0115882911
1ـ يتم دفع قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز يو�ضح به ا�سم املناف�سة ورقمها.
2ـ ي�شرتط ل�شراء الكرا�سة تقدمي خطاب ويو�ضح به ا�سم املندوب املفو�ض با�ستالم ن�سخة ال�شروط واملوا�صفات وا�سم املناف�سة املراد �شرا�ؤها ومرفق به �صورة من ال�شهادات (ال�سجل التجاري -االنت�ساب بالغرفة التجارية -الزكاة والدخل
اال�شرتاك بالت�أمينات االجتماعية -مكتب العمل). -3ي�شرتط ل�شراء وا�ستالم الكرا�سة وت�سليم العرو�ض �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية.
� -4أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من الأجرة ال�سنوية �سارية املفعول ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف.

يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي (�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن متديد طرح املناف�سات التالية للمزايدة العامة بتاريخ 1443/12/29هـ املوافق 2022/07/28م:

م

املزايدة

املوقع

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري موقع لت�شغيل كويف �شوب

جممع �إرادة وال�صحة النف�سية بالدمام

٣٨-٢٢-٤٣-٤٤

 1000ريال

2

ت�أجري موقع كويف �شوب

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

38-22-43-06

1000ريال

الأحد
1444/01/16هـ
2022/08/14م
(� )١١:٠٠صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1443/01/17هـ
2022/08/15م
(� )١٠:٠٠صباحاً
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 – (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 �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 -
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استـثمار مواقع
يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ـ فرع جدة ـ عن متديد املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة وثائق املزايدة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات الليموزين مب�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث (فرع جدة)

1443/81

( 500ريال �سعودي) يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA9580000358608010020020التابع مل�صرف
الراجحي

الأربعاء
1444/01/19هـ
2022/08/17م
(� )9:00صباحاً

الأربعاء
1444/01/19هـ
2022/08/17م
(� )10:00صباحاً
فى جل�سة علنية بغرفة االجتماعات
بالدور الثاين باملبنى الإداري الغربي

مكان تقدمي العرو�ض� :إدارة اخلدمات الإدارية باملبنى الإداري الغربي (الدور الثاين) �شارع الأمري�سلطان.
مكان وتاريخ بيع الوثائق� :إدارة العقود باملبنى الإداري الغربي اعتبار ًا من يوم الأربعاء 1443/11/23هـ املوافق 2022/06/22م.
امل�ستندات املطلوب �إرفاقها
(� )1شهادة ت�سديد الزكاة �أو �ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك فى الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
ً
(� )5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحا بها عدد امل�شرتكني وت�صنيفهم.
( )6خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي ( )%15من قيمة الإيجار ال�سنوي و�ساري املفعول ملدة ( )90ت�سعني يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.
مالحظـــات:
على مقدم العطاء �أن يراعى عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفرادية لكل بند بالأرقام واحلروف.
يقدم العطاء من �أ�صل و�صورتني وذلك يف مظروف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة وكذلك ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�شراء
م�ستندات املزايدة.
ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أوغري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ـ فرع جدة ـ عن متديد املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات بيع و�صيانة الأجهزة املحمولة
و اك�س�سواراتها مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث  -جدة

1443/80

قيمة وثائق املزايدة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

( 500ريال �سعودي) يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA9580000358608010020020التابع مل�صرف
الراجحي

الأربعاء
1444/01/19هـ
2022/08/17م
(� )9:00صباحاً

الأربعاء
1444/01/19هـ
2022/08/17م
(� )10:00صباحاً
يف غرفة االجتماعات باملبنى الإداري
الغربي الدور الثالث

مكان تقدمي العرو�ض� :إدارة اخلدمات الإدارية باملبنى الإداري الغربي (الدور الثاين) �شارع الأمري�سلطان.
مكان وتاريخ بيع الوثائق :ابتداء العقود باملبنى الإداري الغربي اعتبارا من يوم الأربعاء 1443/11/23هـ املوافق 2022/06/22م.
امل�ستندات املطلوب �إرفاقها:
(� )1شهادة ت�سديد الزكاة �أو �ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك فى الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
ً
(� )5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحا بها عدد امل�شرتكني وت�صنيفهم.
( )6خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي ( )%15من قيمة الإيجار ال�سنوي و�ساري املفعول ملدة ( )90ت�سعني يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.
مالحظـــات:
على مقدم العطاء �أن يراعى عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفرادية لكل بند بالأرقام واحلروف.
يقدم العطاء من �أ�صل و�صورتني وذلك يف مظروف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة وكذلك ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التي قامت ب�شراء
م�ستندات املزايدة.
ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أوغري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.

إعالنات حكومية
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ستودع مبنطقة جازان ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
� .1أال يكون املتقدم من من�سوبي وزارة الداخلية.
 .2االلتزام مبا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والالئحة التنفيذية والعقد املوحد.
� .3أن يكون املوقع به جميع اخلدمات العامة (الكهرباء ،الإنرتنت ،الهاتف ،املياه� ... ،إلخ) مع �إرفاق ما يثبت ذلك.
� .4أن تكون م�ساحة م�سطح البناء �أكرث من (1400م ،)2ال ت�شمل مواقف ال�سيارات.
� .5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� .6أن يكون امل�ستودع حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
 .7يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى ويتم عمل �سور م�شرتك مع املبنى.
 .8عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� .9أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
.10االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين واعتمادها من مكتب
هند�سي.
.11التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة امل�ستودع مبا يخدم احتياجات ومتطلبات الأحوال
املدنية.
ولالطالع على كُتيب ال�شروط واملوا�صفات ُيرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/JAZ-store( :
ومن لديه م�ستودع تتوفر فيه ال�شروط واملوا�صفات �أعاله ير�سل عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع وخمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ُي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة
جازان ،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/1/20هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى مبدينة مكة املكرمة ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
� .1أال يكون املتقدم من من�سوبي وزارة الداخلية.
 .2االلتزام مبا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والالئحة التنفيذية والعقد املوحد.
�.3أن يكون املوقع على �شارع عام (جتاري) وتتوفر به جميع اخلدمات العامة (الكهرباء ،الإنرتنت ،الهاتف ،املياه....،
�إلخ) مع �إرفاق ما يثبت ذلك.
� .4أن تكون امل�ساحة �أكرث من (1000م.)2
� .5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� .6أن يكون املبنى حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
� .7أن تتوفر مواقف �سيارات تتنا�سب مع الطاقة اال�ستيعابية للمبنى (موظفني ومراجعني) ومظالت �سيارات.
 .8يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى.
� .9أن يكون الدور الأر�ضي �صاالت مفتوحة وتوفر مدخلني منف�صلني �أو �إمكانية تهيئة ذلك باملبنى.
� .10أال يقل عدد الأدوار عن دورين.
 .11وجود م�صاعد تخدم جميع الأدوار مع االلتزام ب�صيانتها دوريًا عن طريق �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة.
� .12أن ي�سهل و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للمبنى.
 .13عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب املبنى.
� .14أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
.15االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين بعد االنتهاء من تهيئة
املبنى واعتمادها من مكتب هند�سي.
.16التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة املبنى مبا يخدم احتياجات ومتطلبات الأحوال
املدنية.
ولالطالع على كُتيب ال�شروط واملوا�صفات ُيرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/JOR-MALL( :
ومن لديه مبنى تتوفر فيه ال�شروط واملوا�صفات �أعاله ير�سل عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات الثبوتية
وكروكي للموقع وخمطط هند�سي للمبنى بظرف خمتوم ُي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة،
على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/1/20هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.

ولالطالع على كُتيب ال�شروط واملوا�صفات ُيرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/JED-store( :
ومن لديه م�ستودع تتوفر فيه ال�شروط واملوا�صفات �أعاله ير�سل عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع وخمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ُي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة مكة
املكرمة ،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/1/20هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.

تعلن هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية عن رغبتها يف ا�ستئجار مقر ًا ملن�سوبي هيئة تطوير حممية امللك
عبدالعزيز امللكية باال�شرتاطات التالية:

اال�شرتاطات

املطلوب

حالة املبنى

م�شطب وبحالة جيدة

امل�ساحة

( )3٦٠٠مرت مربع

العزل احلراري

ح�سب متطلبات الكود ال�سعودي للبناء

امل�صاعد

نعم وبالإ�ضافة مل�صاعد خدمة

نظام �إطفاء احلريق

نعم مع �إمكانية ربطه مع باقي الأنظمة

الأمن وال�سالمة

ح�سب ا�شرتاطات الدفاع املدين

كامريات املراقبة

نعم بالإ�ضافة لكامريات االت�صال املرئي ح�سب ما حتدده الإدارات املخت�صة
بالهيئة

دورات املياه العامة

نعم خم�ص�صة مياه رجالية ون�سائية يف كل دور ب�شكل كاف

دورات مياه خا�صة

نعم بكل دور

مطبخ

نعم بكل دور

�شبكة املياه

مربوط ب�شبكة املياه املحالة

�شبكة ال�صرف ال�صحي

مربوط بال�شبكة العامة لل�صرف ال�صحي

الأجهزة واملعدات الكهربائية

مر�شدة لال�ستهالك ال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة

�شبكة الهاتف والإنرتنت

نعم والإنرتنت ب�سرعات عالية

مواقف داخلية

عدد ( )200موقف

مواقف خارجية

بعدد كاف ال�ستقبال الزوار واملراجعني

املدة التعاقدية

(� )3سنوات هجرية قابلة للتمديد

خمططات املبنى

نعم جلميع اخلدمات
اجلهة اجلنوبية طريق الدائري ال�شمايل

املنطقة امل�ستهدفة
تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ستودع مبحافظة جدة ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
� .1أال يكون املتقدم من من�سوبي وزارة الداخلية.
 .2االلتزام مبا ورد يف نظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والالئحة التنفيذية والعقد املوحد.
� .3أن يكون املوقع به جميع اخلدمات العامة (الكهرباء ،الإنرتنت ،الهاتف ،املياه� ... ،إلخ) مع �إرفاق ما يثبت ذلك.
� .4أن تكون م�ساحة م�سطح البناء �أكرث من (1500م ،)2ال ت�شمل مواقف ال�سيارات.
� .5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� .6أن يكون امل�ستودع حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
 .7يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى ويتم عمل �سور م�شرتك مع املبنى.
 .8عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� .9أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
.10االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين واعتمادها من مكتب هند�سي.
.11التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة امل�ستودع مبا يخدم احتياجات ومتطلبات الأحوال
املدنية.

اجلهة الغربية طريق املطار
اجلهة ال�شمالية طريق امللك �سلمان
اجلهة ال�شرقية طريق امللك فهد

امللكية

�أن ال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية

النظام

�سيتم اال�ستئجار وفقا لنظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته التنفيذية

على �أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن ا�ستعداده لإجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات تراها هيئة
تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية ،قبل �إبرام العقد دون �أي تعوي�ض.
ً
فعلى من لديه عقار تتوفر فيها ال�شروط واملوا�صفات �أعاله تقدمي عر�ض �سعر ال تقل �صالحيته عن ( )90يوما ،على
�أن يت�ضمن العر�ض امل�ستندات الثبوتية التالية� :صورة من ال�صك ،خمطط للمبنى ،رخ�صة البناء ،كروكي للموقع
و�أرقام التوا�صل يف ظرف مغلق وت�سليمه لإدارة امل�شرتيات والعقود مبقر الهيئة يف مدينة الريا�ض – �شارع العليا –
�أبراج العليا – برج (�أ) – الدور (.)14
علماً ب�أن �آخر موعد للتقدمي يوم الإثنني املوافق � 5سبتمرب 2022م وموعد فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق 6
�سبتمرب 2022م ،لال�ستف�سار ن�أمل التوا�صل عرب الربيد االلكرتوين.)s.albaqami@karnr.gov.sa( :
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إعالنات حكومية

مبان
استئجار
ٍ

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم عن رغبته با�ستئجار مبانى وفق الآتي:

م

املدينة/املحافظة

املناف�سة

م

1

بريدة

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء غرب مدينة بريدة ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى غرب مدينة بريدة.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )50عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
• �أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

5

2

بريدة

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء يف مركز املليداء مبدينة بريدة
ح�سب ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى يف حي املليداء مبدينة بريدة.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )30عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )3دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )3مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

6

3

عنيزة

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء �شمال حمافظة عنيزة ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى �شمال حمافظة عنيزة.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )50عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

7

4

عيون اجلواء

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة عيون اجلواء ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبحافظة عيون اجلواء.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )60عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

8

املدينة/املحافظة

الر�س

البطني

البدائع

الأ�سياح

املناف�سة
�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة الر�س ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبحافظة الر�س.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )30عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )3دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )3مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.
�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبركز البطني ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبركز البطني.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )20عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )3دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )2مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.
�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة البدائع ،ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبحافظة البدائع.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )50عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
•موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.
�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة الأ�سياح ح�سب
ال�شروط واملوا�صفات التالية:
�أن يكون املبنى مبحافظة الأ�سياح.
�أن يت�سع املبنى لعدد ( )20عام ًال.
�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
توفر جميع اخلدمات.
توفري عدد ( )3دورات مياه.
توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
توفري عدد ( )2مواقف.
�أن تكون غرف املبنى مكيفة.
�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.
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مبان
استئجار
ٍ
مبان �سكنية للكادر الطبي مبحافظة �أبوعري�ش ح�سب
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة بجازان عن رغبته يف ا�ستئجار ٍ
ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة املرفقة بالكرا�سة.

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم عن رغبته با�ستئجار مبانى وفق الآتي:

م

املدينة/املحافظة

املناف�سة

9

املذنب

�سكن لعمال برنامج �سو�سة النخيل احلمراء مبحافظة املذنب ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
•�أن يكون املبنى مبحافظة املذنب.
•�أن يت�سع املبنى لعدد ( )30عام ًال.
•�أن يكون بعيدًا عن املواقع ال�سكنية.
•توفر جميع اخلدمات.
•توفري عدد ( )5دورات مياه.
•توفري جميع و�سائل ال�سالمة والوقاية واحلماية.
•توفري عدد ( )4مواقف.
•�أن تكون غرف املبنى مكيفه.
•�أال يكون املالك من من�سوبي وزارة البيئة واملياه والزراعة.
•�أن يكون املبنى مملو ًكا ب�صك �شرعي.
• موافقة املجاورين للمبنى بت�أجريه للوزارة.
�آخر يوم لتقدمي العرو�ض �شهر من الإعالن ،على �أن تقدم العرو�ض �إىل فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الت�شغيل وال�صيانة.

رقم املناف�سة

1444/01/38

قيمة وثائق كرا�سة املناف�سة

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العرو�ض

الثالثاء
1444/2/3هـ
2022/8/30م
ال�ساعة)10:00( :

موعد فتح العرو�ض

الثالثاء
1444/2/3هـ
2022/8/30م
ال�ساعة)11:00( :

للمزيد من املعلومات الرجاء االت�صال على هاتف )0173314801 (:
حتويلة )2215/2044/2227( :فاك�س (.)0173314653

بيع رجيع
يعلن م�ست�شفى العزيزية للأطفال عن طرح املزايدة التالية:

تعلن بلدية حمافظة العقيق عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة
الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح
املظاريف

املزايدة

بيع رجيع طبي م�ست�شفى العزيزية للأطفال

بيع �سيارات تالفة

2

مزايدة

1444/02/22هـ

1444/02/23هـ

املكان

م�ست�شفى العزيزية للأطفال

مكان تقدمي العرو�ض

�إدارة مراقبة املخزون م�ست�شفى العزيزية للأطفال ،وي�سلم العر�ض وال�ضمان
البنكي لدى مدير �إدارة مراقبة املخزون قبل تاريخ املزايدة

�آخر موعد للتقدمي

الإثنني 1444/2/2هـ «ح�سب تقومي �أم القرى»

املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

موعد فتح
املظاريف

موعد فتح املظاريف

الثالثاء 1444/2/3هـ «ح�سب تقومي �أم القرى»

جمموعة من ال�سيارات املتهالكة امل�سحوبة من طرق
مركز زلوم والقرى التابعة

1444/2/10هـ

1444/2/11هـ

قيمة ال�ضمان

تعلن بلدية زلوم عن طرح املناف�سة التالية:

%2

منافسات عامة
يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (كفالة) عن متديد موعد 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

الأربعاء
1444/1/12هـ
2022/8/10م
( )1:00م�سا ًء

الأربعاء
1444/1/12هـ
2022/8/10م
( )1:00م�سا ًء
(بق�سم امل�شرتيات ـ بالدور الأول ـ مبقر الربنامج)

مكان بيع الكرا�سة:
التوا�صل على الربيد الإلكرتوين�)purchases@kafalah.gov.sa(:أو (.)w.dharmawi@kafalah.gov.sa
لال�ستف�سارات :ميكنكم التوا�صل عن طريق الربيد االلكرتوين.)m.ayaf@kafalah.gov.sa( :
�أو الهاتف رقم ( )011-2917676حتويلة (.)453

