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السنة  100العدد 4946

الجمعة  6صفر 1444هـ  2سبتمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن �أمانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثالثة لعام 2022م – 1444هـ عن طريق طرحها مبناف�سات ا�ستثمارية عامة وذلك على النحو التايل:

م

املناف�سة

مدة العقد

1

ت�أجري مبنى رقم ( )4لإقامة مطعم �أو كافيه مب�ساحة (379.18م )2على الواجهة البحرية بالكورني�ش ال�شمايل
بحي ال�شاطئ بلدية جدة اجلديدة
(ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

2

()2-1

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

تاريخ فتح املظاريف املالية

الأحد
2022/10/23م
(� )5:30صباحاً

الأحد
2022/10/23م
(� )11:30صباحاً

ت�أجري �أر�ض املوقع الأول مب�ساحة (4946.63م )2لإقامة مطعم �أو كافيه �أو حمالت جتارية على �شارع الأمري
عبداملجيد بحي الأمواج بلدية �أبحر ال�شمالية
( �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة )

� 15سنة

 2000ريال

الأحد
2022/10/23م
(� )6:00صباحاً

الأحد
2022/10/23م
( )12:00م�سا ًء

3

ت�أجري موقع مب�ساحة (4467م )2لإقامة مالعب ريا�ضية بحي ال�شراع بلدية �أبحر ال�شمالية
( �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة )

� 10سنوات

 2000ريال

الإثنني
2022/10/24م
(� )5:30صباحاً

الإثنني
2022/10/24م
(� )11:30صباحاً

4

ت�أجري موقع مب�ساحة (24074.24م )2لإقامة مركز خلدمات النقل واملركبات �إيواء للمركبات وال�شاحنات
خلف حمطة الظاهري حي الهزاعية بلدية ذهبان
( هدم و�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة )

� 10سنوات

الإثنني
2022/10/24م
(� )6:00صباحاً

الإثنني
2022/10/24م
( )12:00م�سا ًء

5

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

� 10سنوات

 1000ريال

الثالثاء
2022/10/25م
(� )5:30صباحاً

الثالثاء
2022/10/25م
(� )11:30صباحاً

6

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )13باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل الواجهة البحرية اجلديدة حي ال�شاطئ
بلدية جدة اجلديدة
( ترميم وت�شغيل و�صيانة )

� 3سنوات

 1000ريال

الثالثاء
2022/10/25م
(� )6:00صباحاً

الثالثاء
2022/10/25م
( )12:00م�سا ًء

7

ت�أجري موقع مب�ساحة (3254.54م )2لإقامة مالعب تن�س (بادل) على طريق املدينة املنورة حي ال�صواري
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 2000ريال

الأربعاء
2022/10/26م
(� )5:30صباحاً

الأربعاء
2022/10/26م
(� )11:30صباحاً

8

ت�أجري موقع مب�ساحة (1311.19م )2ترميم وت�شغيل و�صيانة مبنى قائم مب�ساحة (161.06م )2لإقامة كافيه
�أو مطعم وا�ستغالل امل�ساحة املفتوحة للجل�سات اخلارجية على �شارع املدار�س حي البغدادية ال�شرقية بلدية
البلد

� 10سنوات

 1000ريال

الأحد
2022/10/30م
(� )5:30صباحاً

الأحد
2022/10/30م
(� )11:30صباحاً

9

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك رقم ( )1مب�ساحة (6م)2على �شارع الأمري متعب حي ال�صفا بلدية املطار
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة )

� 3سنوات

 1000ريال

الأحد
2022/10/30م
(� )6:00صباحاً

الأحد
2022/10/30م
( )12:00م�سا ًء

10

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )9مب�ساحة (6م )2على طريق الكورني�ش مقابل �شرم �أبحر حي �أبحر اجلنوبية بلدية
�أبحر
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 3سنوات

الإثنني
2022/10/31م
(� )5:30صباحاً

الإثنني
2022/10/31م
(� )11:30صباحاً

11

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )8باملرحلة الرابعة من الكورني�ش ال�شمايل الواجهة البحرية اجلديدة حي ال�شاطئ
بلدية جدة اجلديدة
(ت�شغيل و�صيانة)

� 3سنوات

الإثنني
2022/10/31م
(� )6:00صباحاً

الإثنني
2022/10/31م
( )12:00م�سا ًء

12

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )24باملرحلة اخلام�سة من الكورني�ش ال�شمايل الواجهة البحرية اجلديدة حي ال�شاطئ
بلدية جدة اجلديدة
(ت�شغيل و�صيانة)

� 3سنوات

 1000ريال

الثالثاء
2022/11/1م
(� )5:30صباحاً

الثالثاء
2022/11/1م
(� )11:30صباحاً

13

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

� 3سنوات

 1000ريال

الثالثاء
2022/11/1م
(� )6:00صباحاً

الثالثاء
2022/11/1م
( )12:00م�سا ًء

 2000ريال

 2000ريال

 1000ريال

 1000ريال
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استـثمار مواقع
تعلن �أمانة حمافظة جدة عن مناف�سات املجموعة اال�ستثمارية الثالثة لعام 2022م – 1444هـ عن طريق طرحها مبناف�سات ا�ستثمارية عامة وذلك على النحو التايل:

م

املناف�سة

مدة العقد

14

()2-2

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

تاريخ فتح املظاريف املالية

ت�أجري موقع ك�شك مب�ساحة (6م )2على �شارع �أحمد الرقي جنوب مبنى الأمانة بحي البغدادية الغربية ببلدية
البلد
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 3سنوات

 1000ريال

الأربعاء
2022/ 11/2م
(� )5:30صباحاً

الأربعاء
2022/ 11/2م
(� )11:30صباحاً

15

ت�أجري موقع ك�شك رقم ( )4مب�ساحة (14.23م )2على طريق الكورني�ش بالواجهة البحرية املرحلة الأوىل بحي
ال�شاطئ بلدية جدة اجلديدة
(ترميم وت�شغيل و�صيانة)

� 3سنوات

 1000ريال

الأربعاء
2022/ 11/2م
(� )6:00صباحاً

الأربعاء
2022/ 11/2م
( )12:00م�سا ًء

16

ت�أجري موقع مب�ساحة (2661.15م )2لإقامة مبنى مواقف �سيارات متعدد الأدوار على طريق املدينة بحي
ال�شرفية بلدية ال�شرفية
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 15سنة

 1000ريال

الأحد
2022/ 11/6م
(� )5:30صباحاً

الأحد
2022/ 11/6م
(� )11:30صباحاً

17

ت�أجري موقع مب�ساحة (3513.84م )2لإقامة مالعب ريا�ضية بحي ال�شراع بلدية �أبحر ال�شمالية
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 10سنوات

 2000ريال

الأحد
2022/ 11/6م
(� )6:00صباحاً

الأحد
2022/ 11/6م
( )12:00م�سا ًء

18

ت�أجري موقع القطعة رقم ( )35مب�ساحة (6800م )2لإقامة �سوق مركزي لبيع املواد الغذائية �أو مركز ترفيهي
بحي الفرو�سية ببلدية طيبة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

الإثنني
2022/11/7م
(� )5:30صباحاً

الإثنني
2022/11/7م
(� )11:30صباحاً

19

ت�أجري موقع مب�ساحة (3132.41م )2لإقامة فندق على �شارع حائل مقابل املركز الطبي الدويل بحي الروي�س
بلدية ال�شرفية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 3000ريال

الإثنني
2022/11/7م
(� )6:00صباحاً

الإثنني
2022/11/7م
( )12:00م�سا ًء

20

ت�أجري موقع رقم ( )3مب�ساحة (2000م )2لإقامة مركز جتاري بحي الب�شائر ببلدية طيبة
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

الثالثاء
2022/11/8م
(� )5:30صباحاً

الثالثاء
2022/11/8م
(� )11:30صباحاً

21

ت�أجري موقع رقم ( )4مب�ساحة (2000م )2لإقامة مركز جتاري بحي الب�شائر ببلدية طيبة
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

الثالثاء
2022/11/8م
(� )6:00صباحاً

الثالثاء
2022/11/8م
( )12:00م�سا ًء

22

ت�أجري موقع مب�ساحة (969.09م )2لإقامة فندق على طريق الكورني�ش بحي �أبحر اجلنوبية مقابل �شرم �أبحر
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 3000ريال

الأربعاء
2022/11/9م
(� )5:30صباحاً

الأربعاء
2022/11/9م
(� )11:30صباحاً

23

ت�أجري موقع مب�ساحة (1012.70م )2لإقامة فندق على طريق الكورني�ش بحي �أبحر اجلنوبية مقابل �شرم �أبحر
(�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 3000ريال

الأربعاء
2022/11/9م
(� )6:00صباحاً

الأربعاء
2022/11/9م
( )12:00م�سا ًء

24

ت�أجري موقع مب�ساحة (4341.77م )2لإقامة مركز ريا�ضي بحي الأمري عبداملجيد ببلدية اجلنوب
(هدم و�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

الأحد
2022/11/13م
(� )5:30صباحاً

الأحد
2022/11/13م
(� )11:30صباحاً

25

ت�أجري موقع مب�ساحة (2897.96م )2لإقامة جممع طبي �أو عيادات طبية على �شارع النه�ضة بحي الرو�ضة
بلدية جدة اجلديدة (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 3000ريال

الأحد
2022/11/13م
(� )6:00صباحاً

الأحد
2022/11/13م
( )12:009م�سا ًء

26

ت�أجري موقع مب�ساحة (7200.84م )2لإقامة جممع طبي �أو عيادات طبية على �شارع خالد بن الوليد بحي
ال�شرفية بلدية ال�شرفية (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 3000ريال

الإثنني
2022/11/14م
(� )5:30صباحاً

الإثنني
2022/11/14م
(� )11:309صباحاً

27

ت�أجري موقع مب�ساحة (13242.60م )2لإقامة حديقة ومركز ريا�ضي ومركز لبيع املواد الغذائية مقابل عزيز
مول بحي الفي�صلية بلدية املطار (�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة)

� 25سنة

 2000ريال

الإثنني
2022/11/14م
(� )6:00صباحاً

الإثنني
2022/11/14م
( )12:00م�سا ًء
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استـثمار مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة جازان عن طرح املناق�صات التالية:

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

رقم املناق�صة قيمة الكرا�سة

م

املناق�صة

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

1

ت�أجري موقع ميني ماركت مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي

73164402

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

2

ا�ستثمار موقع كويف �شوب مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي

73224401

 500ريال

الأربعاء
1444/3/2هـ

3

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي ()1

73224403

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

4

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي ()2

73224404

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

5

ت�أجري موقع مطعم خمبوزات مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي

73114405

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

6

ت�أجري موقع �صراف �آيل مب�ست�شفى جازان التخ�ص�صي

73234406

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

7

ا�ستثمار موقع �صيدلية مب�ست�شفى الدرب العام

73134407

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

8

ا�ستثمار موقع ميني ماركت مب�ست�شفى �أحد امل�سارحة العام

73164408

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

9

ت�أجري النادي الريا�ضي باملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية بجازان

73084409

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

10

ا�ستثمار موقع ميني ماركت مب�ست�شفى العيدابي العام

73164410

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

11

ا�ستثمار موقع كويف �شوب مب�ست�شفى �صامطة العام

73224411

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

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 و ت�شغيل و �صيانة نقليات القطعة رقم ( )31الواقعة باملخطط (/55ح) املعدل بحي
ال�صناعية
 -مدينة حفر الباطن � -أن�شطة النقل  -خدمات النقل الربي  -حمطة نقل بري

01-22-018001-16013

1000ريال

1444/3/3هـ

1444/3/3هـ

2

�إن�شاء و ت�شغيل و�صيانة نقليات القطعة رقم ( )32الواقعة باملخطط (/55ح) املعدل بحي
ال�صناعية
 -مدينة حفر الباطن � -أن�شطة النقل  -خدمات النقل الربي  -حمطة نقل بري

01-22-018001-16014

1000ريال

1444/3/3هـ

1444/3/3هـ

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة نقليات القطعة رقم ( )33الواقعة باملخطط (/55ح) املعدل بحي ال�صناعية
-مدينة حفر الباطن � -أن�شطة النقل  -خدمات النقل الربي  -حمطة نقل بري

01-22-018001-16015

1000ريال

1444/3/3هـ

1444/3/3هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة نقليات القطعة رقم ( )34الواقعة باملخطط (/55ح) املعدل بحي ال�صناعية
-مدينة حفر الباطن � -أن�شطة النقل  -خدمات النقل الربي  -حمطة نقل بري

01-22-018001-16016

1000ريال

1444/3/3هـ

1444/3/3هـ

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
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استـثمار مواقع
تعلن �إدارة مدينة امللك في�صل الع�سكرية باملنطقة اجلنوبية عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري حمل لت�شغيله مطعم �أكالت �شعبية (�إعادة طرح)

�أ41/1/

 200ريال

الثالثاء
1444/3/8هــ
(� )8:00صباحاً

الثالثاء
1444/3/8هــ
(� )8:00صباحاً

2

ت�أجيــــر حمل �صـالـون حـالقة (�إعادة طرح)

�أ41/7/

 200ريال

الثالثاء
1444/3/8هــ
(� )9:00صباحاً

الثالثاء
1444/3/8هــ
(� )9:00صباحاً

3

ت�أجري مواقع تقدمي وجبات وم�شروبات �سريعة ب�سيارات الفود ترك (�إعادة طرح)

�أ42/13/

 200ريال

الثالثاء
1444/3/8هــ
(� )10:00صباحاً

الثالثاء
 1444/3/8هــ
(� )10:00صباحاً

4

�إن�شاء وا�ستثمار مبنى خلدمات ال�شحن والتو�صيل (�إعادة طرح)

�أ42/14/

 200ريال

الثالثاء
1444/3/8هــ
(� )11:00صباحاً

الثالثاء
1444/3/8هــ
(� )11:00صباحاً

5

�إن�شاء وا�ستثمار كويف �شوب بحديقة الأمري �سلطان (�إعادة طرح)

�أ42/15/

 200ريال

الثالثاء
1444/3/8هــ
( )1:00م�سا ًء

الثالثاء
1444/3/8هــ
( )1:00م�سا ًء

6

ت�أجري موقع مطعم وكويف باملركز الثقايف الن�سائي (�إعادة طرح)

�أ42/17/

 200ريال

الأربعاء
1444/3/9هــ
(� )8:00صباحاً

الأربعاء
1444/3/9هــ
(� )8:00صباحاً

7

ت�أجري حمل خا�ص باخلياطة الن�سائية باملركز الثقايف الن�سائي

�أ43/2/

 200ريال

الأربعاء
1444/3/9هــ
(� )9:00صباحاً

الأربعاء
1444/3/9هــ
(� )9:00صباحاً

8

ت�أجري حمل خا�ص بالتجميل الن�سائي (كوافري وجتميل) املركز الثقايف الن�سائي

�أ43/3/

 200ريال

الأربعاء
1444/3/9هــ
(� )10:00صباحاً

الأربعاء
1444/3/9هــ
(� )10:00صباحاً

9

ت�أجري نادي تعليم الفرو�سية ورماية ال�سهم للرجال والن�ساء

�أ43/4/

 200ريال

الأربعاء
1444/3/9هــ
(� )11:00صباحاً

الأربعاء
1444/3/9هــ
(� )11:00صباحاً

10

ت�أجري نادي �صحي ريا�ضي باملركز الثقايف الن�سائي

�أ43/5/

 200ريال

الأربعاء
1444/3/9هــ
( )1:00م�سا ًء

الأربعاء
1444/3/9هــ
( )1:00م�سا ًء

فعلى من يرغب الـدخـول يف املزايدات �أعاله مـراجـعـة �إدارة املـدينـة الع�سكـريـة /ق�سـم امل�شتــريـات م�صحـوبـاً بـ الأوراق النظامية �سارية املفعول.

تعلن جامعة حائل عن طرح املناف�سة التالية:

رقم املناف�سة

املناف�سة

�ص.ط 22/02

مناف�سة ت�أجري حمالت جتارية داخل �سكن �أع�ضاء هيئة التدري�س باملدينة اجلامعية لال�ستثمار ل�صالح �صندوق الطالب

ال�شروط:
ً
 تقدمي خطاب طلب الدخول يف املناف�سة موجها للمدير التنفيذي ل�صندوق الطالب بجامعة حائل مع �إرفاق �صور امل�ستندات الر�سمية �سارية املفعول. �أن يكون م�ستوفياً لل�شروط النظامية الواردة يف م�ستندات املناف�سة. يتم �شراء الكرا�سات عن طريق عمادة �ش�ؤون الطالب�/إدارة �صندوق الطالب. يقدم مع العر�ض �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من الأجرة ال�سنوية للمناف�سة �ساري املفعول ملدة ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف. يتم ت�سليم العطاءات لإدارة �صندوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب باملدينة اجلامعية  ،بظرف مغلق وخمتوم. -قيمة كرا�سة ال�شروط مببلغ و قدره ( )500ريال تكون ب�شيك م�صدق با�سم جامعة حائل �إدارة �صندوق الطالب.

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات
 500ريال

1444/2/22هـ
2022/9/18م

موعد فتح املظاريف
1444/2/23هـ
2022/9/19م

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية بوزارة احلر�س الوطني عن طرح املناف�سات التالية:
م

رقم املناف�سة

املناف�سة

الن�شاط

امل�ساحة  /العدد

مدة التعاقد

موعد توزيع الكرا�سات

موعد فتح املظاريف

موعد فتح املظاريف

1

R2-0822-001

ت�أجري مطعم وجبات �سريعة مببنى دار
ال�ضيافة مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية

مطعم

()105م2

خم�س �سنوات

2022/8/28م

2022/9/14م

(� )10:00صباحاً

2

R2-0822-002

ت�أجري جممع جتاري
يف املدينة ال�سكنية ()MC

�أن�شطة جتارية متعددة

( )9حمالت جتارية

خم�س �سنوات

2022/8/28م

2022/9/14م

(� )10:15صباحاً

3

R6-0822-003

ت�أجري حمل (زهور وهدايا) مببنى العيادات
اخلارجية مب�ست�شفى امللك عبداهلل للأطفال

زهور وهدايا

()18.7م2

ثالث �سنوات

2022/8/28م

2022/9/14م

(� )10:30صباحاً

4

R2-0822-004

ت�أجري متوينات املدن ال�سكنية والعيادات
(عيادة �أم احلمام – )K1-K3 –MCX

متوينات

( )4مواقع متوينات

خم�س �سنوات

2022/8/28م

2022/9/14م

(� )11:00صباحاً

5

R2-0822-005

مطعم املركز التجاري

مطعم

()43م2

ثالث �سنوات

2022/8/28م

2022/9/14م

(� )11:15صباحاً

6

R1-0822-006

ت�أجري مواقع ملكائن البيع الذاتي
لتقدمي الوجبات ال�صحية

مكائن وجبات
�صحية

( )25ماكينة
كحد �أدنى

ثالث �سنوات

2022/8/28م

2022/9/14م

(� )11:30صباحاً

7

R1-0822-007

ت�أجري �صيدلية بالعيادات اخلارجية

�صيدلية

()25.5م2

ثالث �سنوات

2022/8/28م

2022/9/14م

( )12:00م�سا ًء

8

R2-0822-008

�صالون ن�سائي باملجمع التجاري
باملدينة ال�سكنية ()MC

�صالون

()58.5م2

خم�س �سنوات

2022/8/28م

2022/9/14م

( )12:15م�سا ًء

مكان فتح املظاريف :قاعة االجتماعات بدار ال�ضيافة.

تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية (وكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار) عن طرح املزايدات التالية:

تاريخ بيع وثائق املزايدة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

رقم املزايدة قيمة الكرا�سة

م

املزايدة

 500ريال

1444/2/8هـ

1444/3/2هـ

1444/3/8هـ

1

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )S05على بالطة امل�شاة باملنطقة
التعليمية للطالب باملدينة اجلامعية

22/3

1444/2/8هـ

1444/3/2هـ

1444/3/9هـ

2

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )S09على بالطة امل�شاة باملنطقة
التعليمية للطالب باملدينة اجلامعية

22/4

 500ريال

1444/3/2هـ

1444/3/10هـ

3

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )N10على بالطة امل�شاة باملنطقة
التعليمية للطالب باملدينة اجلامعية

22/5

 500ريال

1444/2/8هـ

1444/3/13هـ

4

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )B6على بالطة امل�شاة مبدينة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

21/31

 500ريال

1444/2/8هـ

1444/3/2هـ

1444/3/14هـ

5

ت�أجري موقع ك�شك مم�شى منطقة �إ�سكان �أع�ضاء هيئة التدري�س باملدينة
اجلامعية

22/26

 500ريال

1444/2/8هـ

1444/3/2هـ

ال�شروط املطلوبة للح�صول على م�ستندات املزايدة هي:
� -1إيداع قيمة املزايدة بح�ساب اجلامعة مب�صرف االمناء رقم ( )SA1805000068288811188004وهي غري قابلة لال�سرتداد.
 -2يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الر�سمي للإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار ( )TDS@Imamu.edu.saبعد �سداد قيمة الوثائق.
� -3أن يرفق املتقدم للمزايدة �صورة من جميع ال�شهادات النظامية و�أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
 -4وملزيد من املعلومات الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل:
(� )https://units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Pages/default.aspxأو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة الأ�سياح عن طرح املزايدات اال�ستثمارية التالية:

م

املزايدة

مدة العقد

قيمة الكرا�سة

1

جممع جتاري مبخطط واحة الأ�سياح (ق�/س�/23/س) للإ�سكان

� 25سنة

 1000ريال

2

جممع جتاري مبخطط ربوع الأ�سياح (ق�/س�/115/س) للإ�سكان

� 25سنة

 1000ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات ـ مبركز �أبالورود

� 25سنة

 2000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل كافيه على طريق امللك فهد مبحافظة الأ�سياح

� 7سنوات

 500ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل كافيه باحلديقة بني الربود وخ�صيبة

� 7سنوات

 500ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل كافيه يف حديقة خ�صيبة ال�شرقية

� 7سنوات

 500ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء (نقليات) مبحافظة الأ�سياح طريق امللك عبدالعزيز

� 10سنوات

 1000ريال

8

ت�شغيل و�صيانة (�سكن عمال) مبحافظة الأ�سياح

� 5سنوات

 1000ريال

9

ت�أجري موقع �ألعاب هوائية يف منتزه الأمري في�صل بن بندر

� 5سنوات

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الإثنني
1444/3/14هــ

موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1444/3/15هــ

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
�آخر وقت لتقدمي العرو�ض :ال�ساعة الثانية م�سا ًء من تاريخ قفل العطاءات.
لال�ستف�سار هاتف )0163453000( :حتويلة.)285-317-222( :

تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية (الإدارة العامة للإعالم واالت�صال) عن طرح املزايدات التالية:

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

رقم املزايدة قيمة الكرا�سة تاريخ بيع وثائق املزايدة

م

املزايدة

 2000ريال

1444/1/23هــ

1444/2/18هــ

1444/2/29هـ

1

ت�أجري املطعم الرئي�س ملبنى ( )321مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/21

1444/1/23هــ

1444/2/18هــ

1444/2/30هـ

2

ت�أجري املطعم الرئي�س ملبنى ( )322مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات.

22/22

 2000ريال

1444/2/18هــ

1444/3/1هـ

3

ت�أجري املطعم الرئي�س ملبنى ( )323مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/23

 2000ريال

1444/1/23هــ

1444/3/2هـ

4

ت�أجري املطعم الرئي�س ملبنى ( )324مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/24

 2000ريال

1444/1/23هــ

1444/2/18هــ

1444/3/3هـ

5

ت�أجري املطعم الرئي�س ملبنى ( )325مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/25

 2000ريال

1444/1/23هــ

1444/2/18هــ

ال�شروط املطلوبة للح�صول على م�ستندات املزايدة هي:
� -1إيداع قيمة املزايدة بح�ساب اجلامعة مب�صرف االمناء رقم ( )SA1805000068288811188004وهي غري قابلة لال�سرتداد.
 -2يتم ا�ستالم الوثائق عن طريق الربيد الر�سمي للإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار ( )TDS@Imamu.edu.saبعد �سداد قيمة الوثائق.
� -3أن يرفق املتقدم للمزايدة �صورة من جميع ال�شهادات النظامية و�أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
 -4وملزيد من املعلومات الرجوع ملوقع الإدارة العامة للمناف�سات بوكالة اجلامعة لتطوير الأعمال واال�ستثمار على الرابط التايل:
(� )https://units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Pages/default.aspxأو االت�صال على الهاتف رقم ( )0112580656ورقم (.)0112584491
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يعلن جتمع الريا�ض ال�صحي الأول عن متديد طرح مزايدة ت�أجري املواقع التالية:

()2-1

م

النطاق ال�صحي

املوقع

الن�شاط

عدد املواقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

الريا�ض

م�ست�شفى النقاهة بالريا�ض

كويف �شوب

1

NH-1

 500ريال

2

متوينات

1

KH-11

 500ريال

3

كويف �شوب

1

KH-12

 500ريال

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

كافترييا

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

كافترييا

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

كافترييا

1

KH-43

 500ريال

15

ورود وهدايا

1

KH-44

 500ريال

16

متوينات

1

KH-51

 500ريال

م�ست�شفى الأفالج العام
كافترييا

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

�آخر موعد ل�شراء الكرا�سة

الإثنني
1444/3/14هـ
2022/10/10م
عند اختالف التاريخ الهجري عن
امليالدي يتم اعتماد التاريخ امليالدي
(� )10:00صباحاً

موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1444/3/15هـ
2022/10/11م
عند اختالف التاريخ الهجري
عن امليالدي يتم اعتماد
التاريخ امليالدي
(� )10:00صباحاً
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استـثمار مواقع
يعلن جتمع الريا�ض ال�صحي الأول عن متديد طرح مزايدة ت�أجري املواقع التالية:

م

النطاق ال�صحي

املوقع

()2-2

الن�شاط

عدد املواقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

20

متوينات

1

QU-11

 500ريال

21

كويف �شوب

1

QU-12

 500ريال

�آخر موعد ل�شراء الكرا�سة

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

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

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

 �شراء الكرا�سة ب�إح�ضار �شيك م�صريف با�سم وزارة املالية. مكان �إ�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 الربيد الإلكرتوين (.)malfutaih@moh.gov.sa

RC-11

RC-12

 500ريال

 500ريال

الإثنني
1444/3/14هـ
2022/10/10م
عند اختالف التاريخ الهجري عن
امليالدي يتم اعتماد التاريخ امليالدي
(� )10:00صباحاً

الثالثاء
1444/3/15هـ
2022/10/11م
عند اختالف التاريخ الهجري
عن امليالدي يتم اعتماد
التاريخ امليالدي
(� )10:00صباحاً
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إعالنات حكومية

الجمعة  6صفر 1444هـ  2سبتمبر 2022م

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

م

رقم املناف�سة

املناف�سة

قيمة الكرا�سة �شاملة قيمة ال�ضريبة امل�ضافة (� )%15آخر موعد ل�شراء الكرا�سة

موعد فتح املظاريف

1

77224401

ا�ستئجار كويف �شوب داخل م�ست�شفى املخواة العام

 2300ريال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

2

77194402

ا�ستئجار كافترييا داخل مبنى املديرية يف الكراء

 1150ريا ًال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

3

77224403

ا�ستئجار كويف �شوب مب�ست�شفى الأمري م�شاري داخل ال�سكن

 2300ريال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

4

77164404

ا�ستئجار �سوبر ماركت داخل ال�سكن مب�ست�شفى الأمري م�شاري

 2300ريال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

5

77074405

ا�ستئجار مركز ح�ضانة �أطفال داخل ال�سكن مب�ست�شفى الأمري م�شاري

 2300ريال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

6

77144406

ا�ستئجار حمل زهور وهدايا مب�ست�شفى املخواة

 2300ريال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

7

77244407

ا�ستئجار مكائن بيع ذاتية بجميع امل�ست�شفيات

 1150ريا ًال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

8

77234408

ا�ستئجار �صراف �آيل بجميع م�ست�شفيات املنطقة

 2300ريال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

9

77144409

ا�ستئجار حمل زهور وهدايا مب�ست�شفى الأمري م�شاري

 2300ريال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

10

77074410

ا�ستئجار مركز ح�ضانة �أطفال داخل ال�سكن مب�ست�شفى امللك فهد

 2300ريال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

11

77194411

ا�ستئجار كافترييا داخل م�ست�شفى الأمري م�شاري

 1150ريا ًال

1444/3/20هـ
2022/10/16م

1444/3/21هـ
2022/10/17م

 يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم البنك ال�سعودي املركزي (يتم ت�سليمه للإدارة املالية بال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الباحة).� -سيتم بيع الكرا�سات ب�إدارة تنمية الإيرادات باملديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الباحة،الربيد الإلكرتوين للإدارة.)hecnmy-bahah@moh.gov.sa( :

تعلن كلية امللك فهد الأمنية عن رغبتها يف متديد ت�شغيل املواقع اال�ستثمارية يف (منطقة الإ�سكان) ح�سب التايل:

رقم

املوقع

العدد

1

ال�سوق املركزي

1

2

مغ�سلة مالب�س

1

3

حمل حالقة

1

4

ح�ضانة الأطفال

1

5

�صالة تعليم الدفاع عن النف�س (الكاراتيه)

1

6

نادي الإ�سكان الن�سائي

1

7

حمل خمابز

1

املكان

منطقة الإ�سكان بكلية
امللك فهد الأمنية
(مدينة الريا�ض)

قيمة الكرا�سة

جماناً
يتم احل�صول على الكرا�سة وتقدمي العرو�ض ح�سب العنوان
التايل :الريا�ض – طريق خري�ص – كلية امللك فهد الأمنية
– مبنى الإمداد والتموين – الدور الثاين � -إدارة العقود
وامل�شرتيات

مالحظات:
 لال�ستف�سارات الفنية ومعاينة املوقع االت�صال على الهاتف رقم ( )0112464444حتويلة رقم (.)6858/2088 -للح�صول على الكرا�سة االت�صال على الهاتف رقم ( )0112464444حتويلة رقم (.)1918/1908

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الإثنني
1444/2/16هـ
( )1:00م�سا ًء

موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1444/2/17هـ
( )1:00م�سا ًء
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استـثمار مواقع
يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (كفالة) عن متديد املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

مكان بيع الكرا�سة

قيمة الكرا�سة

م�شروع بطاقة ت�صنيف ال�سلوك الإئتماين

2022/24

التوا�صل على الربيد الإلكرتوين
()purchases@kafalah.gov.sa
�أو
()w.dharmawi@kafalah.gov.sa

جماناً

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1444/2/10هـ
2022/9/6م
( )1:00م�سا ًء

الثالثاء
1444/2/10هـ
2022/9/6م
( )1:00م�سا ًء

يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب (خمي�س م�شيط) عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ا�ستثمار موقع كافترييا مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب

/1444/35م _1

 2000ريال

الإثنني
1444/3/21هـ
(� )9:30صباحاً

الإثنني
1444/3/21هـ
(� )10:00صباحاً

 فعلى الراغبني ب�شراء الكرا�سة تقدمي �شيك م�صدق بقيمة الكرا�سة با�سم (م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب) مع تقدمي عطاءاتهم م�شفوعة بخطاب �ضمان ابتدائي بن�سبة (( )%5خم�سة باملائة) من قيمة العطاء املقدم. تقدم العرو�ض �إىل �إدارة تنمية الإيرادات الذاتية /ق�سم الت�سويق.لال�ستف�سار يرجى التوا�صل على تلفون ( )0172500001حتويلة (.)22015/22922
 -املوقع الإلكرتوين للربنامج (.)selffinancingafhsr@gmail.com

تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )505بامليدان الأكادميي بجوار مبنى ()91
(كافرتيا).
رقم املزايدة.)44/9011( :
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة:عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00م�ساءً.
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الإثنني  1444/3/7هـ ،املوافق
2022/10/3م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة)9:30( :
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :الإثنني  1444/3/7هـ ،املوافق 2022/10/3م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )507بجوار كلية االقت�صاد والإدارة
(كافيه) �إعادة طرح (.)2
رقم املزايدة.)43/32677( :
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00(:صباحاً �إىل ( )12:00م�ساءً.
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الإثنني  1444/3/7هـ ،املوافق

2022/10/3م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة)9:30( :
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :الإثنني  1444/3/7هـ ،املوافق 2022/10/3م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )101مبعهد اللغة الإجنليزية مبنى ()534
(كافرتيا).
رقم املزايدة.)44/9003( :
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00م�ساءً.
قيمة وثائق املزايدة 1000( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد  1444/3/6هـ ،املوافق
2022/10/2م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة)9:30( :
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :الأحد  1444/3/6هـ ،املوافق 2022/10/2م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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.
�شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )503كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
(كافرتيا).
رقم املزايدة.)44/9007( :
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00م�ساءً.
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد  1444/3/6هـ ،املوافق
2022/10/2م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً اىل ال�ساعة)9:30( :
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :الأحد  1444/3/6هـ ،املوافق 2022/10/2م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (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
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
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 .

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية رو�ضة �سدير عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة ورقمها

املوقع

نوع العقار

الن�شاط

امل�ساحة

مدة العقد

قيمة الكرا�سة

1

جتاري (خمطط )189
)(01-23-004315-2002

طريق امللك �سلمان برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

�إن�شاء وت�شغيل �صالة �أفراح

9900م2

�25سنة

 300ريال

2

جتاري (خمطط )189
)(01-23-004315-2005

طريق امللك �سلمان برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

2700م

�25سنة

 200ريال

3

جتاري
)(01-23-004315-2006

طريق امللك �سلمان برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

2750م2

�25سنة

 200ريال

4

جتاري
)(01-23-004315-2007

طريق امللك عبدالعزيز برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

جتاري �سكني

2650.77م

�25سنة

 200ريال

5

حمطة حمروقات
)(01-23-004315-2008

طريق الرو�ضة -املع�شبة

�أر�ض ف�ضاء

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات

2500م

�25سنة

 200ريال

6

جتاري
)(01-23-004315-2009

خمطط ( )181بالتومي

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

10906.60م2

�25سنة

 300ريال

7

جتاري
)(01-23-004315-2010

طريق االمري �سلطان بن عبدالعزيز خمطط ()141

�أر�ض ف�ضاء

جتاري�-سكني

3943.8م

� 25سنة

 200ريال

8

�شا�شة قائمة
)(01-23-004315-2011

تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع طريق امللك فهد

�شا�شة �إلكرتونية

ت�شغيل �شا�شة �إلكرتونية

24م

�10سنوات

 200ريال

9

جتاري
)(01-23-004315-2012

خمطط ( )191بالتومي

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

450م2

�15سنة

 200ريال

10

جتاري
)(01-23-004315-2013

خمطط ( )191بالتومي

�أر�ض ف�ضاء

جتاري

300م2

�15سنة

 200ريال

11

جتاري
)(01-23-004315-2014

مم�شى البلدية

�أر�ض ف�ضاء

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك

15م2

�10سنوات

 200ريال

12

جتاري
)(01-23-004315-2015

طريق امللك عبدالعزيز برو�ضة �سدير

�أر�ض ف�ضاء

�إن�شاء وت�شغيل ك�شك

15م2

�10سنوات

 200ريال

فعلى من له الرغبة الدخول على املوقع الإلكرتوين (فر�ص) لالطالع على تفا�صيل الفر�ص اال�ستثمارية ,و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات من خالل الدخول على املوقع الإلكرتوين (فر�ص).
علماً �أن نهاية موعد الإعالن بتاريخ 1444/3/22هـ ،املوافق 2022/1/18م.

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 بوفيه مركز تدريب حر�س
احلدود مبنطقة جنران

2م022/

 100ريال

الأحد
1444/3/6هـ

الإثنني
1444/3/7هـ

املديرية العامة حلر�س احلدود�/إدارة امل�شرتيات
والعقود
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استـثمار مواقع
يعلن جتمع الق�صيم ال�صحي عن طرح عدد من املواقع اال�ستثمارية التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

1

موقع كويف مببنى جتمع الق�صيم ال�صحي

63224401

2

موقع �أ�سواق مركزية مب�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بربيدة

63094402

3

موقع �أ�سواق مركزية مب�ست�شفى الوالدة والأطفال بربيدة

63094403

4

موقع كويف �شوب باملركز الإقليمي لطب الأ�سنان بربيدة

63224404

5

موقع زهور طبيعية مب�ست�شفى امللك �سعود بعنيزة

63144405

6

موقع كويف �شوب مب�ست�شفى الر�س العام

63224406

7

موقع �أ�سواق مركزية مب�ست�شفى الر�س العام

63094407

8

موقع كويف �شوب مب�ست�شفى املذنب العام

63224408

9

موقع كويف �شوب مب�ست�شفى البدائع العام

63224409

10

موقع كويف �شوب مب�ست�شفى البكريية العام

63224410

11

موقع �أ�سواق مركزية مب�ست�شفى البكريية العام

63094411

12

موقع كويف �شوب مب�ست�شفى الأ�سياح العام

63224412

13

موقع كويف �شوب مب�ست�شفى عيون اجلواء العام

63224413

قيمة الكرا�سة

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/3/1هـ

موعد فتح املظاريف

1444/3/2هـ
(� )10:00صباحاً

فمن لديه الرغبة لدخول املزايدة مراعاة ال�شروط التالية:
يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع الق�صيم ال�صحي.
يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم �إيراد اال�ستثمار بتجمع الق�صيم ال�صحي.
�شروط الدخول باملناف�سة تقدمي (�صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال – �صورة من �شهادة الزكاة والدخل – �صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية – �صورة من �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية).
يجب �أن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية جالجل عن رغبتها يف ت�أجري املواقع اال�ستثمارية التالية:

م

املناق�صة

رقم املناق�صة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

خمطط رقم (�- )194أر�ض ف�ضاء� -إن�شاء ت�شغيل حمطة حمروقات (2500م)

1

 500ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

2

خمطط رقم (�- )67أر�ض ف�ضاء -جتاري (1250م)

2

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

3

خمطط رقم (�- )95أر�ض ف�ضاء -جتاري (900م)

3

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

4

خمطط رقم (�- )95أر�ض ف�ضاء -جتاري (1250م)

4

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

5

خمطط رقم (�- )95أر�ض ف�ضاء -جتاري (1060م)

5

-

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

6

خمطط رقم (�204أ) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (1612.20م)

6

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

7

خمطط رقم (�204أ) �-أر�ض ف�ضاء� -إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات (3510.11م)

7

 500ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

8

خمطط رقم (204ب) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (8082.49م)

8

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

9

خمطط رقم (204ب ) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (2546م)

9

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

10

خمطط رقم (204ب) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (5958.53م)

10

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

11

خمطط رقم (204ب) �-أر�ض ف�ضاء -جتاري (2736م)

11

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

12

خمطط رقم (�- )208أر�ض ف�ضاء -جتاري (2250م)

12

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

خمطط رقم (�- )208أر�ض ف�ضاء -جتاري (3150م)

13

 500ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

14

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (8800م)

14

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

15

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (3500م)

15

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

16

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (3500م)

16

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

17

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (8800م)

17

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

18

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جاري (4820م)

18

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

19

خمطط رقم (�- )230أر�ض ف�ضاء -جتاري (4820م)

19

 300ريال

1444/2/24هـ

1444/2/25هـ

13

فعلى من لديه الرغبة يف اال�ستثمار الدخول على من�صة (فر�ص) ال�ستالم ال�شروط واملوا�صفات للدخول يف هذه املناف�سات وذلك ملدة �شهر من تاريخ 1444/1/23هـ و�سيكون �آخر موعد لقبول العرو�ض يوم الثالثاء 1444/2/24هـ و�سيتم فتح
املظاريف يوم الأربعاء 1444/2/25هـ ح�سب تقومي �أم القرى.
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منافسات عامة
تعلن الأكادميية املالية عن طرح املناف�سة التالية:

تعلن الأكادميية املالية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

توفري فريق عمل مركز خدمة العمالء

املناف�سة

تقدمي خدمات الإ�شراف الهند�سي مل�شروع ت�صميم وجتهيز وت�أثيث مبنى
الأكادميية املالية باملركز املايل

رقم املناف�سة

R/13/FA/2022

رقم املناف�سة

R/14/FA/2022

قيمة الكرا�سة

جماناً

قيمة الكرا�سة

جماناً

مكان ت�سلم وثائق
املناف�سة

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

مكان ت�سلم وثائق
املناف�سة

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

معلومات التوا�صل

هاتف)118261228( :
جوال)0541258276( :

معلومات التوا�صل

هاتف)118261228( :
جوال)0541258276( :

الربيد الإلكرتوين لطلب
وثائق املناف�سة

()Procurement@fa.gov.sa

الربيد الإلكرتوين لطلب
وثائق املناف�سة

()Procurement@fa.gov.sa

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

اخلمي�س
1444/2/12هـ
2022/9/8م
( )3:00م�سا ًء

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأربعاء
1444/2/18هـ
2022/9/14م
( )3:00م�سا ًء

مكان تقدمي العطاءات

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

مكان تقدمي العطاءات

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

موعد فتح العطاءات

الأحد
1444/2/15هـ
2022/9/11م
( )2:00م�سا ًء

موعد فتح العطاءات

األمانة العامة للجان الفصل في منازعات األوراق
المالية

إعالن موعد جلسة نظر للدعوى رمق ()1444/7

تعلن الدائرة الثانية للجنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية ومقرها (مدينة الريا�ض ،طريق الدائري ال�شمايل،
مرك��ز امللك عبدالعزي��ز للحوار الوطني/الربج ال�شرقي/الدور الأر�ضي) ب���أن لديها دعوى مقيدة برقم ()1444/7
مقام��ة من/النياب��ة العام��ة �ضد/يزيد بن خالد ب��ن عقالء العنزي� ،سع��ودي اجلن�سية ،مبوجب هوي��ة وطنية رقم
( ،)1095900914ب�ش�أن ممار�سة املدعى عليه �أعمال الأوراق املالية املتمثلة يف ن�شاط (تقدمي امل�شورة) ،والإعالن
ع��ن ممار�س��ة ن�شاطي (تقدمي امل�ش��ورة والإدارة) دون �أن يكون �شخ�صاً مرخ�صاً له من هيئ��ة ال�سوق املالية ،حيث
حت��دد لنظره��ا جل�سة ي��وم الثالث��اء بتاري��خ 1444/3/1هـ،املواف��ق 2022/9/27م ،يف متام ال�ساع��ة ()11:00
احلادي��ة ع�ش��ر �صباحاً يف مقر الدائ��رة ،ويعد هذا الإعالن مبثاب��ة �إ�شعار املدعى عليه �أو م��ن ميثله مبوجب وكالة
�شرعي��ة مبوع��د اجلل�سة ،ويف حالة عدم احل�ض��ور �إىل مقر الدائرة خالل املوعد املحدد ،ف���إن الدائرة �سوف تنظر يف
الدعوى ح�سب ما لديها من �أوراق وت�صدر قرارها غيابياً.

بيع رجيع
تعلن وزارة احلر�س الوطني للعموم عن رغبتها بيع عدد (� )51سيارة تابعة لرجيع امل�ستودعات العامة بخ�شم
العان (باملزاد العلني) وذلك يف يوم الأحد املوافق 1444/2/15هـ ح�سب تقومي �أم القرى وعلى الراغبني بال�شراء
التواجد باملوقع ال�ساعة ( )4:00ع�صر ًا مع دفع عربون ( )%10من قيمة ال�سيارة يخ�صم من القيمة عند تر�سية
املزاد و�إمتام البيع وعلى من تر�سو عليه �سداد كامل القيمة �شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة ( )%15و�سعي املحرج
( )%2.5مع كافة امل�صاريف املرتتبة على ال�شراء من فح�ص ونقل ملكية و�أي م�صاريف �أخرى خالل ( )15يوماً من
تاريخ البيع ويف حال عدم نقل امللكية خالل الفرتة املحددة يلغى البيع وي�صادر العربون.

غرامة مالية
يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة الق�صيم  /ق�سم الإدارة املالية:
على املواطن /نحو �سليمان ال�سعدي – هوية وطنية رقم ( )1098712670مراجعة فرع وزارة البيئة واملياه
والزراعة مبنطقة الق�صيم/ق�سم الإدارة املالية لوجود غرامة مالية ت�ستحق ال�سداد خالل مدة ال تتجاوز ()60
يوماً من تاريخ الإعالن.

اخلمي�س
1444/2/19هـ
2022/9/15م
( )2:00م�سا ًء

مراجعة إجراءات عقود الصناعية الجديدة
تعلن بلدية حمافظة طريف �أنه على امل�ستثمرين الآتي �أ�سما�ؤهم �سرعة مراجعة البلدية �إدارة اال�ستثمارات
لإنهاء �إجراءات عقود ال�صناعية اجلديدة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوماً من الأحد املوافق 1444/2/1هـ,
و�إال �سوف يعترب عدو ًال عنه بعدم رغبته مبوا�صلة اال�ستثمار.

م

امل�ستثمر

مالحظات

1

ورثة /مقبول بطني الرويلي

�أو من ينوب عنهم مبوجب وكالة

2

ورثة /مهذاب �سماح الرويلي

�أو من ينوب عنهم مبوجب وكالة

3

ورثة /عبدالهادي �أحمد الف�ضلي

�أو من ينوب عنهم مبوجب وكالة

4

ورثة /حممد �سليمان العدل

�أو من ينوب عنهم مبوجب وكالة

5

�ساير مرحول الرويلي

-

6

دخيل زيدان ال�شمري

-

7

عبداجلبار عقايل احلازمي

-

8

حممد جزاع �شوي�ش الرويلي

-

9

طالل طراد ال�شعالن

-

منح جنسية
تعلن الإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة (الريا�ض) ب�أنه �صدر الأمر امللكي الكرمي رقم ( )38499وتاريخ
1443/06/21هـ القا�ضي مبنح اجلن�سية ال�سعودية لـ(امين ف�ضل �شاكر العلمي) واملبلغ لنا بخطاب مقام
املرجع رقم ( )43400105وتاريخ 1443/12/26هـ.
وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن �شرطة منطقة ع�سري عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا لإدارة التحريات والبحث اجلنائي على �ضوء
ال�شروط واملوا�صفات التالية:

� -1أن ال تقل عدد غرف املبنى عن ( )50غرفة مع توفر دورات مياه كافية.
� -2أن يقوم مالك املبنى بعمل جميع الإ�ضافات والتعديالت املطلوبة.
 -3تكييف كامل املبنى و�أن تتوفر فيه اخلدمات (الكهرباء-الهاتف).
 -4يف�ضل �أن يكون على �شوارع رئي�سية وعلى �أن ال ي�شكل �أي �رضر �أو م�ضايقة للمجاورين.
 -5وجود مواقف ل�سيارات العاملني واملراجعني للمخفر.
� -6أن يكون املبنى من البناء امل�سلح و تتوفر فيه ال�رشوط ال�صحية والأمنية.
� -7أن ال يكون م�ؤجراً يف ال�سابق على �إحدى اجلهات احلكومية وطلب املالك �إخالءه طمع ًا يف زيادة الأجرة.
� -8أن ال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي وزارة الداخلية.
� -9أن يكون املبنى بعيداً عن حمطات املحروقات وحمالت الغاز وجماري ال�سيول.

وعلى املواطنني الكرام ممن لديهم املباين املطابقة لهذه املوا�صفات تقدمي طلباتهم ملدير �إدارة التحريات والبحث
اجلنائي خالل ( )15خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

تعلن �شرطة منطقة ع�سري عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا لل�ش�ؤون الإدارية واملالية وبع�ض الإدارات
وال�شعب على �ضوء ال�شروط واملوا�صفات التالية:
� -1أن ال تقل عدد غرف املبنى عن ( )95غرفة مع توفر دورات مياه كافية.
� -2أن يقوم مالك املبنى بعمل جميع الإ�ضافات والتعديالت املطلوبة.
 -3تكييف كامل املبنى و�أن تتوفر فيه اخلدمات (الكهرباء-الهاتف).
 -4يف�ضل �أن يكون على �شوارع رئي�سية وعلى �أن ال ي�شكل �أي �ضرر �أو م�ضايقة للمجاورين.
 -5وجود مواقف ل�سيارات العاملني واملراجعني.
� -6أن يكون املبنى من البناء امل�سلح وتتوفر فيه ال�شروط ال�صحية والأمنية.
� -7أن ال يكون م�ؤجر ًا يف ال�سابق على �إحدى اجلهات احلكومية وطلب املالك �إخالءه طمعاً يف زيادة الأجرة.
� -8أن ال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي وزارة الداخلية.
� -9أن يكون املبنى بعيد ًا عن حمطات املحروقات وحمالت الغاز وجماري ال�سيول.
وعلى املواطنني الكرام ممن لديهم املباين املطابقة لهذه املوا�صفات تقدمي طلباتهم ملدير ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

تعلن �شرطة منطقة ع�سري عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقر ًا ملركز �شرطة و�سط �أبها على �ضوء ال�شروط
واملوا�صفات التالية:
� -1أن ال تقل عدد غرف املبنى عن ثالثني ( )30غرفة مع توفر دورات املياه الكافية.
� -2أن يقوم مالك املبنى بعمل جميع الإ�ضافات والتعديالت املطلوبة.
 -3تكييف كامل املبنى و�أن تتوفر فيه اخلدمات (الكهرباء-الهاتف).
 -4يف�ضل �أن يكون على �شوارع رئي�سية وعلى �أن ال ي�شكل �أي �ضرر �أو م�ضايقة للمجاورين.
 -5وجود مواقف ل�سيارات العاملني واملراجعني للمركز.
� -6أن يكون املبنى من البناء امل�سلح وتتوفر فيه ال�شروط ال�صحية والأمنية.
� -7أن ال يكون م�ؤجر ًا يف ال�سابق على �إحدى اجلهات احلكومية وطلب املالك �إخالءه طمعاً يف زيادة الأجرة.
� -8أن ال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي وزارة الداخلية.
� -9أن يكون املبنى بعيد ًا عن حمطات املحروقات وحمالت الغاز وجماري ال�سيول.
وعلى املواطنني الكرام ممن لديهم املباين املطابقة لهذه املوا�صفات تقدمي طلباتهم ملدير مركز �شرطة و�سط �أبها خالل
( )15خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى مبحافظة رنية 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 650م.)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
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املبنى واعتمادها من مكتب هند�سي.
 -16التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات اللأزمة لتهيئة املبنى مبا يخدم احتياجات ومتطلبات الأحوال املدنية.
ولالطالع على كُتيب ال�شروط واملوا�صفات ُيرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/RANIAH( :
ومن لديه مبنى تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله �إر�سال 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 1444/2/19هـ ح�سب تقومي �أم القرى.

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ستودع مبنطقة تبوك 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 )2الت�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.
� -7أن تتوفر مواقف �سيارات داخل فناء امل�ستودع مظللة.
 -8يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى ويتم عمل �سور م�شرتك مع املبنى.
 -9عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� -10أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
 -11االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين واعتمادها من مكتب هند�سي.
-12التزام 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/TABUK-store( :
ومن لديه م�ستودع تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله �إر�سال 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
تبوك،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/2/19هـ ح�سب تقومي �أم القرى.

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها يف ا�ستئجار م�ستودع مبدينة الريا�ض 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 امل�ستودعات �أكرث من (3000م.)2
� -5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� -6أن يكون امل�ستودع حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
� -7أن تتوفر مواقف �سيارات داخل فناء امل�ستودع مظللة.
 -8يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى ويتم عمل �سور م�شرتك مع املبنى.
 -9عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� -10أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
-11االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين واعتمادها من مكتب هند�سي.
-12التزام 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/RIYADH-store( :
ومن لديه م�ستودع تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله �إر�سال عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع وخمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ُي�سلم لوكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية
(�إدارة امل�شرتيات) على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/2/19هـ ح�سب تقومي �أم القرى.

تعلن مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى بديل باملوا�صفات التالية:
� -1أن تكون ال�سعة اال�ستيعابية للمبنى ( )١٢٠٠موظف.
-2خلو املبنى من العيوب الإن�شائية.
 -3يكون الت�صميم الداخلي عبارة عن م�ساحات مفتوحة.
 -4توفر مواقف مركبات كافية.
 -5توفر م�صاعد كافية باملبنى.
 -6توفر �أنظمة وو�سائل الأمن وال�سالمة ونظام مراقبة الكامريات.
 -7وجود مولد احتياطي.
� -8أن يكون التكييف من النوع املركزي واال�سبليت.
 -9توفر متطلبات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
� -10أن تنطبق على املبنى ا�شرتاطات نظام ا�ستئجار الدولة للعقارات.
تقدمي العرو�ض على العنوان التايل :ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة–�إدارة املالية–جلنة الدور �ص.ب ( )12493جدة (.)21176

