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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة الطائف 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 كويف �شوب مبجمع امللك في�صل الطبي املبنى الإداري

272244130

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

2

كويف �شوب مب�ست�شفى الأطفال

272244131

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

3

كويف �شوب مع بوفية مب�ست�شفى رنية العام

272244132

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

4

كويف �شوب مب�ست�شفى قيا العام

272244133

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

5

بوفية وجبات �سريعة مب�ست�شفى الأطفال

271944134

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

6

بوفية مع كويف �شوب مب�ست�شفى اخلرمة العام

271944135

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

7

بوفية مع كويف �شوب مبجمع �إرادة وال�صحة النف�سية

271944136

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

8

مكائن بيع ذاتي مبجمع امللك في�صل الطبي (املبنى الرئي�سي) عدد ( )5مواقع

272444137

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

9

مكائن بيع ذاتي مبجمع امللك في�صل الطبي (الن�ساء والوالدة) عدد ( )5مواقع

272444138

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

10

مكائن بيع ذاتي مبجمع �إرادة وال�صحة النف�سية

272444139

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

11

مكائن بيع ذاتي مب�ست�شفى الأطفال عدد ( )2موقع

272444140

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

12

مكائن البيع الذاتي مركز طب الأ�سنان عدد ( )2موقع

272444141

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

13

مكائن بيع ذاتي مب�ست�شفى قيا العام عدد ( )2موقع

272444142

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

14

مكائن بيع ذاتي مب�ست�شفى مي�سان العام عدد ( )2موقع

272444143

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

15

�صراف بنكي مبجمع �إرادة وال�صحة النف�سية

272344144

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

16

�صراف بنكي مب�ست�شفى الأطفال

272344145

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

17

�صراف بنكي مبجمع امللك في�صل الطبي

272344146

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

18

�صراف بنكي مب�ست�شفى قيا العام

272344147

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ

19

مكائن بيع ذاتي باملراكز ال�صحية مبحافظة الطائف عدد ( )33موقع

272444148

 1000ريال

1444/3/13هـ

1444/3/14هـ
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استـثمار مواقع
تعلن ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة جازان عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقمها

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

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

73164402

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

2

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

73224401

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

3

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

73224403

 500ريال

الثالثاء
1444/3/1هـ

الأربعاء
1444/3/2هـ

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 قيادة القوات اجلوية امللكية ال�سعودية عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ت�أجري وا�ستثمار موقع املجمع التجاري يف كلية امللك في�صل اجلوية باملجمعة

م ت22/3/8/

جماناً

1444/4/5هـ

1444/4/6هـ

2

ت�أجري وا�ستثمار حمطة حمروقات و�صيانة ال�سيارات وملحقاتها بكلية امللك في�صل اجلوية باملجمعة

م ت22/2/8/

جماناً

1444/3/21هـ

1444/3/22هـ

3

ت�أجري وا�ستثمار موقع مقهى بخط الطريان يف كلية امللك في�صل اجلوية باملجمعة

م ت22/1/8/

جماناً

1444/4/8هـ

1444/4/9هـ

4

ت�أجري وا�ستثمار موقع مقهى املباين الأكادميية بكلية امللك في�صل اجلوية باملجمعة

م ت22/5/8/

جماناً

1444/4/7هـ

1444/4/8هـ

للح�صول على كرا�سة املزايدة مراجعة قيادة القوات اجلوية /هيئة �إمدادات ومتوين القوات اجلوية �إدارة امل�شرتيات من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
ت�سلم العرو�ض مبغلف خمتوم �إىل �إدارة امل�شرتيات يومياً خالل فرتة الإعالن من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا.
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طـرح املـزايدات الـتـالـيـة:

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

م

املزايدة

رقمها

1

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

1444/1

 500ريال

2

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

1444/2

 500ريال

3

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

1444/3

 500ريال

1444/2/29هـ

1444/2/30هـ

 يتم دفع قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز يو�ضح به ا�سم املناف�سة ورقمها. 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 والدخلاال�شرتاك بالت�أمينات االجتماعية  -مكتب العمل).
 ي�شرتط ل�شراء وا�ستالم الكرا�سة وت�سليم العرو�ض �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية. �أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف. -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) هاتف.)0115882912/0115882911( :

تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طـرح املـزايدات الـتـالـيـة:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

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

1444/4

 500ريال

2

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

1444/5

 500ريال

3

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

1444/6

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/2/29هـ

موعد فتح املظاريف

1444/2/30هـ

 يتم دفع قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز يو�ضح به ا�سم املزايدة ورقمها. 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 والدخلاال�شرتاك بالت�أمينات االجتماعية  -مكتب العمل).
 ي�شرتط ل�شراء وا�ستالم الكرا�سة وت�سليم العرو�ض �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية. �أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف. -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) هاتف.)0115882912/0115882911( :

تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طـرح املـزايدتني الـتاليتني:

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري وت�شغيل كويف �شوب بكلية الطب يف اخلرج

1444/7

 500ريال

2

ت�أجري وت�شغيل حالق رجايل بالإ�سكان الطالبي

1444/8

 300ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/2/29هـ

موعد فتح املظاريف

1444/2/30هـ

ـ 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) هاتف.)0115882912/0115882911( :
ـ يتم دفع قيمة الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز يو�ضح به ا�سم املزايدة ورقمها.
ـ 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).
ـ ي�شرتط ل�شراء وا�ستالم الكرا�سة وت�سليم العرو�ض �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية.
مالحظة� :أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من الأجرة ال�سنوية �ساري املفعول ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف.

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن وزارة احلر�س الوطني عن طرح املزايدات التالية:

قيمة الكرا�سة موعد معاينة املواقع �آخر موعد لتقدمي العطاءات

م

املزايدة

رقم الإعالن

1

ت�أجري وت�شغيل ن�شاط حمل حالقة مبدار�س احلر�س الوطني بخ�شم العان
(�إعادة طرح)

 /28ت �س1444/هـ

جماناً

2

ت�أجري وت�شغيل ن�شاط حمل مغ�سلة مالب�س مبدار�س احلر�س الوطني بخ�شم
العان (�إعادة طرح)

 /29ت �س1444/هـ

جماناً

3

ت�أجري وت�شغيل عدد ( )5مواقع مطابخ و�صاالت الطعام بقاعدة الإمداد
والتموين بخ�شم العان (�إعادة طرح)

 /30ت �س1444/هـ

جماناً

4

ت�أجري وت�شغيل مطابخ و�صاالت الطعام ب�سالح الإ�شارة بخ�شم العان
(�إعادة طرح)

 /31ت �س1444/هـ

جماناً

5

ت�أجري وت�شغيل مطابخ و�صاالت الطعام بالإدارة العامة للأ�سلحة والذخرية
بخ�شم العان (�إعادة طرح)

 /32ت �س1444/هـ

جماناً

6

ت�أجري وت�شغيل مطابخ و�صاالت الطعام بالإدارة العامة للأمن الوقائي من
امل�ؤثرات العقلية بخ�شم العان (�إعادة طرح)

 /33ت �س1444/هـ

جماناً

7

ت�أجري وا�ستثمار مواقع لل�صراف الآيل مبدينة امللك عبدالعزيز ال�سكنية
بخ�شم العان ومدينة امللك �سعود ال�سكنية بديراب (�إعادة طرح)

 /34ت �س1444/هـ

جماناً

8

ت�أجري وت�شغيل كافترييا مبعهد طريان احلر�س الوطني بديراب
(�إعادة طرح)

 /35ت �س1444/هـ

جماناً

9

ت�أجري وت�شغيل البوفية الرئي�سي يف جممع وزارة احلر�س الوطني بالريا�ض
(�إعادة طرح)

 /36ت �س1444/هـ

جماناً

10

ت�أمني وجتهيز برتبل لت�أجري وت�شغيل (بوفية) مبع�سكرات �سالح النقل
بخ�شم العان (�إعادة طرح)

 /37ت �س1444/هـ

جماناً

11

مكائن البيع الذاتي مبجمع وزارة احلر�س الوطني واملباين املجاورة لها
(�إعادة طرح)

 /38ت �س1444/هـ

جماناً

12

ا�ستثمار مطعم فندقي ومغ�سلة مالب�س ومتوينات يف كلية امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز للقيادة والأركان

 /39ت �س1444/هـ

جماناً

الثالثاء
1444/3/1هـ
الأربعاء
1444/3/2هـ
(� )9:00صباحاً حتى
(� )11:00صباحاً

الأحد
1444/3/20هـ
حتى ( )1:00م�سا ًء

موعد فتح املظاريف

الإثنني
1444/3/21هـ
(� )10:00صباحاً

لطلب احل�صول على الكرا�سة التقدم بخطاب موجه ل�سعادة مدير �إدارة تنمية الإيرادات واال�ستثمار يذكر فيه ا�سم ورقم املزايدة ورقم اجلوال.
�صورة من ال�سجل التجاري ير�سل على الربيد الإلكرتوين اخلا�ص ب�إدارة تنمية الإيرادات واال�ستثمار� )E_3931000@sang.gov.sa( :أو على فاك�س الإدارة رقم.)0114910691( :
مكان تقدمي العرو�ض وفتح املظاريف :جممع وزارة احلر�س الوطني بالريا�ض  -املبنى الرئي�سي رقم ( )103الدور الأول � -إدارة تنمية الإيرادات واال�ستثمار  -مكتب رقم 1010( :ب).
يوجه العر�ض املقدم يف ظرف مغلق وخمتوم �إىل �سعادة مدير �إدارة تنمية الإيرادات واال�ستثمار.
لال�ستف�سار التوا�صل مع الأ�ستاذ� /سلطان بن �سعد املنيع على الرقم الداخلي )4912222( :حتويلة� )22977( :أو وات�ساب فقط على اجلوال رقم� )0549944477( :أو على الربيد الإلكرتوين.)ssmaniee@sang.gov.sa( :
جميع التواريخ �أعاله وفق تقومي �أم القرى.
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استـثمار مواقع
تعلن الهيئة امللكية باجلبيل عن تعديل الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

الرقم

نوع الن�شاط

املـوقع

امل�ساحة/م2

مدة االتفاقية قيمة الكرا�سة فرتة ال�سماح عن الإيجار

1

44-3

�إن�شاء وت�شغيل (مطرفية ووك) وحمطة وقود

حي املطرفية – حملة اخلزامى

53.227.2

� 40سنة

 3000ريال

�سنة

2

44-4

�إعادة ت�أهيل وت�شغيل حمطة وقود

منطقة ال�صناعات امل�ساندة الأوىل

3.211.8

� 20سنة

 1000ريال

�سنة

3

44-5

هدم و�إعادة �إن�شاء وت�شغيل حمطة وقود

منطقة ال�صناعات امل�ساندة الأوىل – طريق 100

10.000.6

� 20سنة

 1000ريال

�سنة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات :اخلمي�س 1444/4/2هـ2022/10/27 ,م� ,إدارة اال�ستثمار التجاري وال�سكني هاتف )0133413000( :حتويالت.)Investment@rcjy.gov.sa( )4057 – 4831 – 3443( :

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

م

املناف�سة

املوقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

ا�ستثمار موقع لبناء وت�شغيل حمل (�سوبرماركت)

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38164410

 1000ريال

2

ت�أجري موقع لت�شغيل مطعم وجبات �صحية

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38114409

 1000ريال

الأحد
1444/3/6هـ
2022/10/2م
(� )11:00صباحاَ
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1444/3/7هـ
2022/10/3م
(� )10:00صباحاَ
باملوقع املحدد بالكرا�سة

فمن لديه الرغبة دخول املناف�سة:
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.
�صورة من �شهادة الزكاة والدخل.
�صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية.
�صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
علماً ب�أن جميع املناف�سات 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 )013-8503977( :حتويالت.)332/124/378( :

تعلن بلدية حمافظة العويقيلة عن طرح املوقع اال�ستثماري التايل:

اال�سـتثمار

املوقع

قيمة الكرا�سة

معر�ض �سيارات

حي الأمري �سلطان

 1500ريال

من يرغب الدخول �إىل بوابة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة (فر�ص) على الرابط التايل:
ً
( )https://furas.momra.gov.saل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات علما �أن قيمة كرا�سة ال�شروط غري م�سرتجعه.
ــ �آخر موعد ل�شراء الكرا�سات وتقدمي العطاءات هو نهاية دوام يوم الأربعاء املوافق 2022/12/28م عرب من�صة (فر�ص).
ــ يتم فتح املظاريف يف متام ال�ساعة� )10:00( :صباحاَ من يوم اخلمي�س املوافق 2022 /12/29م عرب من�صة (فر�ص).
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33

السنة  100العدد 4947

الجمعة  13صفر 1444هـ  9سبتمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك عن طرح املناف�سات التالية:

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

1

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري يف منفذ الرقعي احلدودي

1444/072

2

�إن�شاء وت�شغيل حمطة وقود يف منفذ جديدة عرعر احلدودي

1444 /073

3

ت�أجري عدد (� )2صرافات �آلية يف منفذ اخلفجي احلدودي

1444 /074

4

ت�أجري لإدارة وت�شغيل وحدات �سكنية للعوائل يف منفذ البطحاء احلدودي

1444 /075

5

ت�أجري لإدارة وت�شغيل وحدات �سكنية للأفراد يف منفذ البطحاء احلدودي

1444 /076

6

ت�أجري مكاتب تخلي�ص جمركي يف منفذ �سلوى احلدودي

�سل-م-ت1444 /19-19-

7

ت�أجري مكاتب تخلي�ص جمركي يف منفذ البطحاء احلدودي

بط-م-ت1444 /67-67-

2022/10/5م
1444/3/9هـ
( )1:00م�سا ًء

موعد فتح املظاريف

2022/10/5م
1444/3/9هـ
( )1:00م�سا ًء

وفقاً لل�شروط املعدة لذلك لنظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية اخلا�ص بت�أجري العقارات وا�ستثمارها.
لال�ستف�سارات وللمزيد من املعلومات ،التوا�صل عرب:
بريد �إلكرتوين.)investment@zatca.gov.sa( :
ال�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ،ميكنكم مراجعة الإدارة العامة للمالية واال�ستثمار بديوان هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك يف حي املغرزات.

تعلن جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مبنى جتاري
(مكاتب/معار�ض /حمالت جتارية)
الواقع بحي املغرزات مبدينة الريا�ض

44/2/1

 500ريال

الأحد
1444/3/13هـ
( )1:00م�سا ًء

الإثنني
1444/3/14هـ
(� )11:00صباحاً

يتم ا�ستالم الكرا�سة ب�إدارة �صندوق الطالب باملدينة اجلامعية ( مبنى  )18/20باخلرج.
مكان ت�سليم العرو�ض ب�إدارة �صندوق الطالب باملدينة اجلامعية ( مبنى  )18/20على �أن يكون املندوب �سعودي اجلن�سية.
�أن يكون عطاء املتناف�س م�ساوياً لدرجة الت�صنيف و�أن يكون م�صنفاً يف املجال الذي تقدم فيه.
�أن يكون العطاء من �أ�صل و�صورتني مع �إرفاق �ضمان بنكي بن�سبة ال تقل عن ( )%15من قيمة الإيجار ال�سنوي ملدة ال تقل عن ت�سعني يوماً من تاريخ فتح املظاريف.
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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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تعلن بلدية �سبت اجلارة عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

املوقع

مدة العقد قيمة الكرا�سة امل�ساحة م� 2آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )1

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

2568.08م2

2

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )2

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

120761م2

3

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )3

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

1166.61م2

4

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )4

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

1620.31م2

5

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )5

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

3294.37م2

6

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )6

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

2674.39م2

7

�إن�شاء وت�شغيل جممع جتاري �سكني
رقم (ا�ستثماري )7

خمطط خمي�س حرب

25

 500ريال

1758.53م2

8

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات فئة ب (قرية زبون)

�سبت اجلارة

25

 1000ريال

9000م2

9

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات فئة ب (قرية بن عوا�ض)

ثالثاء اخلرم

25

 1000ريال

9000م2

الأحد
1444/4/12هـ
2022/11/6م
( )2:00م�سا ًء

الإثنني
1444/4/13هـ
2022/11/7م
(� )10:00صباحاً

 يقدم العر�ض داخل ظرف خمتوم بختم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ومو�ضحاً عليه من اخلارج ا�سم املناف�سة م�صحوباً بالآتي: خطاب �ضمان بنكي ال يقل عن ( )%25من قيمة العطاء و�أن ال تقل مدته عن ( )90يوماً من تاريخ فتح املظاريف. �سجل جتاري مطابق للن�شاط. على املتقدمني كتابة الأ�سعار الإفرادية والإجمايل رقماً وكتابة بنموذج العطاء. تقدمي العطاء عن طريق املناف�سة الإلكرتونية عن طريق من�صة فر�ص ويتم �إرفاق جميع امل�ستندات واال�شرتاطات املطلوبة يف كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات �إلكرتونياً. مكان البيع موقع من�صة ا�ستثمار (فر�ص). يتم فتح املظاريف �إلكرتونياً عرب من�صة فر�ص.يف حال تعذر تقدمي العطاء عن طريق املناف�سة الإلكرتونية لأ�سباب فنية ،يقدم العطاء يف يوم وموعد ومكان فتح املظاريف داخل مظروف خمتوم بال�شمع الأحمر ويكتب عليه من اخلارج ا�سم املناف�سة وا�سم امل�ستثمر وعنوانه و�أرقام هواتفهمورقم الفاك�س مع تقدمي ما يثبت �سداد قيمة الكرا�سة مع �ضرورة قيام امل�ستثمر بتقدمي بالغ من خالل التوا�صل مع االت�صال الوطني على الرقم (� )199099أو عن طريق الربيد الإلكرتوين ( )inv@momara.govوتقدمي ما يثبت ذلك عند
تقدمي العطاء ورقياً.
 علماً ب�أن منوذج العطاء الذي يقدم يف املزايدة رقم ( )6/7مرفق بالكرا�سة ولن يقبل �أي طلب بدونه. ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين (فر�ص). �أو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص). -وملزيد من اال�ستف�سارات الرجاء مراجعة �إدارة اال�ستثمار بالبلدية.

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع �صيدلية باملدينة الطبية بجامعة الق�صيم

2022/312

جمانية

الأحد
1444/3/27هـ

الإثنني
1444/3/28هـ
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة �سمرياء عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

الفر�ص

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل ق�صر �أفراح بقرية امل�ضيح

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

2

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

3

�إن�شاء وت�شغيل �سوق جتاري بقرية امل�ضيح

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

4

ت�شغيل و�صيانة �سوق جتاري مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/3/16هـ
(� )10:00صباحاً

1444/3/17هـ
(� )10:00صباحاً

5

�إن�شاء وت�شغيل �سكن عمال مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

6

�إقامة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

7

�إقامة لوحة دعائية مبحافظة �سمرياء

 300ريال

1444/4/19هـ
(� )10:00صباحاً

1444/4/20هـ
(� )10:00صباحاً

•فعلى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد الراغبني بالدخول يف هذه الفر�ص التقدم على موقع (بلدي) (� )www.balady.gov.saأو من خالل تطبيق الأجهزة الذكية (بلدي ا�ستثمار).
•لال�ستف�سار هاتف )0165210076( :حتويلة.)159( :

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

م

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة واجهة حفر الباطن بالقطعة رقم (ت )8الواقعة
باملخطط (�ش/ر/97/ح) املعدل حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية  -مبنى متعدد
اال�ستخدامات  -جممع جتاري

01-22-018001-17013

 5000ريال

1444/3/9هـ

1444/3/9هـ

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة وتطوير منطقة و�سط املدينة الواقعة بتقاطع طريق امللك
خالد مع طريق امللك عبدالعزيز مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية  -مبنى
متعدد اال�ستخدامات  -جممع جتاري

01-22-018001-17015

 5000ريال

1444/3/9هـ

1444/3/9هـ

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة ت�أجري موقع لإقامة منطقة �صناعية وجممع ور�ش مدينة
حفر الباطن  -الأن�شطة ال�صناعية � -أن�شطة ال�صناعات الثقيلة  -ور�شة

01-22-018001-17016

 5000ريال

1444/3/9هـ

1444/3/9هـ

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة بوليفارد بالقطع رقم (ت،4ت )5باملخطط رقم
(�ش/ر/230/ح) مدينة حفر الباطن  -الأن�شطة التجارية  -مبنى متعدد
اال�ستخدامات  -جممع جتاري

01-22-018001-17014

 5000ريال

1444/3/9هـ

ب�إمكان الراغبني االطالع على تفا�صيل املزايدة 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

1444/3/9هـ
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استـثمار مواقع
يعلن جتمع الق�صيم ال�صحي عن متديد موعد املزايدات التالية:

م

املزايدة

رقم املزايدة

1

ت�أجري موقع كويف مببنى جتمع الق�صيم ال�صحي

63224401

2

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

63094402

3

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

63094403

4

ت�أجري موقع كويف �شوب باملركز االقليمي لطب الأ�سنان بربيدة

63224404

5

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

63144405

6

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى الر�س العام

63224406

7

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

63094407

8

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى املذنب العام

63224408

9

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى البدائع العام

63224409

10

ت�أجري موقع كويف �شوب مب�ست�شفى البكريية العام

63224410

11

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

63094411

12

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

63224412

13

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

63224413

قيمة الكرا�سة

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/3/8هـ

موعد فتح املظاريف

1444/3/8هـ
(� )10:00صباحاَ

فمن لديه الرغبة لدخول املزايدة مراعاة ال�شروط التالية:
 -1يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع الق�صيم ال�صحي.
 -2يتم �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) ويجب �أن يكون
املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.

تعلن جامعة اجلوف عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري موقع �صراف �آيل يف جممع الطالبات ب�سكاكا

2022/51

جماناً

الأربعاء
1444/3/9هـ
2022/10/5م

اخلمي�س
1444/3/10هـ
2022/1/6م
(� )10:00صباحاَ

للح�صول على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول ملوقع اجلامعة الإلكرتوين.)https://www.ju.edu.sa( :
يتم تقدمي العرو�ض ورقياً لإدارة امل�شرتيات يف جامعة اجلوف باملدينة اجلامعية.
على �أن يكون العر�ض يف ظرف مغلق مع �إرفاق كامل امل�ستندات الثبوتية.
لال�ستف�سار على الهواتف رقم.)0146542323()0146542322( :
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة امللك عبد العزيز عن متديد موعد ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :عملية ت�أجري املوقع رقم ( )1ب�شطر الطالب فرع رابغ (كافترييا).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)43/134511( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15اخلمي�س 1444/2/26هـ ،املوافق
2022/9/22م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :اخلمي�س 1444/2/26هـ ،املوافق 2022/9/22م،
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 عبد العزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )102مبعهد اللغة الإجنليزية مببنى ()535
ب�شطر الطالب (كافيه).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)43/127896( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الإثنني 1444/3/21هـ ،املوافق
2022/10/17م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الإثنني 1444/3/21هـ ،املوافق 2022/10/17م،
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 عبد العزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )207ببهو مباين ال�سنة التح�ضريية ب�شطر
الطالبات (كافترييا).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)43/127930( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق
2022/10/16م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق 2022/10/16م،

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 عبد العزيز عن رغبتها يف ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )606باملبنى ال�ساد�س ب�شطر الطالبات
(كافترييا)
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة.)44/9585( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق
2022/10/16م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق 2022/10/16م،
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 عبد العزيز عن �إعادة طرح للمرة ( )2موعد ت�أجري
املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )1ببهو مباين ال�سنة التح�ضريية ب�شطر
الطالبات (مكتبة وقرطا�سية).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة/59356( :د).
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الثالثاء 1444/3/22هـ ،املوافق
2022/10/18م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الثالثاء 1444/3/22هـ ،املوافق 2022/10/18م،
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 عبد العزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )103مبعهد اللغة الإجنليزية مببنى ()534
ب�شطر الطالب (مكتبة وقرطا�سية).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات بالإدارة
العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رقم املزايدة/5162( :د).
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الثالثاء 1444/3/22هـ ،املوافق
2022/10/18م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة� )9:30( :صباحاً
(ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف الثالثاء 1444/3/22هـ ،املوافق 2022/10/18م،
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
 �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من ال�شركاتوامل�ؤ�س�سات:
 �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل. ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع). اال�شرتاك بالغرفة التجارية. �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية. �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارةاملوارد الب�شرية واخلدمة االجتماعية.
 تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتحاملظاريف.
 تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري املفعولملدة  90يوماً من فتح املظاريف).

تعلن جامعة الباحة الإدارة العامة لال�ستثمار عن طرح املناف�سة التالية:
املناف�سة :تقدمي خدمات قرطا�سية بكلية العلوم والآداب باملخواة.
فعلى الراغبني يف امل�شاركة م�سح الباركود
عن طريق اجلوال للح�صول على تفا�صيل
املناف�سة �أو زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:
()https://cutt.us/buadv2
�أو االت�صال على الرقم)0177257700( :
التحويلة)15426( :

تعلن جامعة الباحة الإدارة العامة لال�ستثمار عن طرح املناف�سة التالية:
املناف�سة :تقدمي خدمات قرطا�سية باملدينة
اجلامعية بالعقيق.
فعلى الراغبني يف امل�شاركة م�سح الباركود
عن طريق اجلوال للح�صول على تفا�صيل
املناف�سة �أو زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:
()https://cutt.us/buadv1
�أو االت�صال على الرقم.)0177257700( :
التحويلة.)15426( :

تعلن جامعة الباحة الإدارة العامة لال�ستثمار عن طرح املناف�سة التالية:
املناف�سة :تقدمي خدمات قرطا�سية بكلية
العلوم والآداب ببلجر�شي.
فعلى الراغبني يف امل�شاركة م�سح الباركود
عن طريق اجلوال للح�صول على تفا�صيل
املناف�سة �أو زيارة املوقع الإلكرتوين التايل:
()https://cutt.us/buadv3
�أو االت�صال على الرقم.)0177257700( :
التحويلة.)15426( :
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة املخواة عن طرح الفر�ص اال�ستثمارية التالية:

م

الن�شاط اال�ستثماري

النوع

الفرتة

املوقع

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

1

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة معار�ض ومهرجانات
مو�سمية

�أر�ض

� 25سنة

�سيال

6376.89

 1000ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

�أر�ض

� 25سنة

الطريق
الدائري

9000

 1000ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جممع جتاري

�أر�ض

� 25سنة

املثلث

600

 1000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة م�سلخ بناوان

�أر�ض

� 25سنة

ناوان

6815.41

 1000ريال

5

�إدارة وت�شغيل مرمى النفايات

�أر�ض

� 10سنوات

الأح�سبة

88000م

 500ريال

6

ت�شغيل وترميم ك�شك

ك�شك

� 10سنوات

الرونة

16م2

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الثالثاء
2022/11/8م
(� )10:00صباحاَ

موعد فتح املظاريف

الأربعاء
2022/11/9م
(� )10:00صباحاَ

على الراغبني يف اال�ستثمار الدخول على موقع اال�ستثمار البلدي (فر�ص) �أو حتميل تطبيق فر�ص �شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات وتقدمي العطاءات عن طريق الربنامج املذكور على الرابط التايل.)https://furas.momra.gov.sa( :

منافسات عامة
يعلن برنامج �ضمان التمويل للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة (كفالة) عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

مكان بيع الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع �ضمان الربجميات

2022/28

جماناَ

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

الإثنني
1444/2/30هـ
2022/9/26م
( )1:00م�سا ًء

الإثنني
1444/2/30هـ
2022/9/ 26م
( )1:00م�سا ًء
بق�سم امل�شرتيات بالدور الأول مبقر الربنامج

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

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

مكان بيع الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

م�شروع بطاقة ت�صنيف ال�سلوك االئتماين

2022/24

جماناَ

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

الثالثاء
1444/2/24هـ
( )1:00م�سا َء

الثالثاء
1444/2/24هـ
( )1:00م�سا َء

تعلن الأكادميية املالية عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

مكان ت�سلم وثائق املناف�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

تنفيذ �أعمال ت�صاميم وجتهيز وتهيئة
وت�أثيث مبنى الأكادميية املالية مبركز
امللك عبداهلل املايل

R/16/FA/2022

جماناً

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

الأربعاء
1444/3/23هـ
2022/10/19م
( )3:00م�سا ًء

اخلمي�س
1444/3/24هـ
2022/10/20م
( )2:00م�سا ًء

معلومات التوا�صل هاتف )118261228( :جوال.)0541258276( :
الربيد الإلكرتوين لطلب وثائق املناف�سة.)Procurement@fa.gov.sa( :
مكان تقدمي العرو�ض :الأكادميية املالية� /إدارة املوارد امل�ؤ�س�سية  -الريا�ض -حي امل�ؤمترات � -شارع �أم �سلمة الأن�صاري.
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سحب قرعة منح

نزع ملكية
�إن وزير البيئة واملياه والزراعة
بنا ًء على ال�صالحيات املمنوحة له نظاماً
وا�ستنا ًد �إىل املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )15/بتاريخ 1424/3/11هـ ،القا�ضي باملوافقة على نظام نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على العقار ،و�إ�شارة �إىل ما عر�ضه وكيل الوزارة للأرا�ضي وامل�ساحة
بخطابه رقم )1439/70012/182492( :بتاريخ 1442/6/3هـ ،وملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة يقرر ما يلي:
�أو ًال:البدء يف �إجراءات نزع ملكية جزء من �أر�ض /يزيد بن �أ�سعد بن يزيد الفيفي� ،سجل مدين رقم (،)1047062938
اململوكة له مبوجب ال�صك رقم ( )37193055بتاريخ 1437/6/14هـ ،مب�ساحة (150م )2مائة وخم�سني
مرت ًا مربعاً ،والواقعة مبحافظة فيفاء مبنطقة جازان ،ل�صالح وزارة البيئة واملياه والزراعة.
ثانياً:تبلغ كافة اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص وفقاً لأحكام املادتني (ال�ساد�سة ،ال�سابعة) من نظام نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة وو�ضع اليد امل�ؤقت على العقار.
ثالثاً :ين�شر هذا القرار ويتم الإعالن عنه وفقاً ملا ورد يف املادة (اخلام�سة) من النظام ،ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه.
وزير البيئة واملياه والزراعة
م .عبدالرحمن بن عبداملح�سن الف�ضلي

بيع رجيع
يعلن فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة حائل ببيع عدد ( )33ثالث وثالثون �سيارة م�ستعملة عن طريق
املزاد العلني وملدة ثالثة �أيام اعتبار ًا من يوم الثالثاء 1444/2/24هـ ،حتى تاريخ 1444/2/26هـ ،بعد �صالة
الع�صر مبا�شرة يف مبنى اخلدمات والور�شة والكراجات التابعة للفرع مبنطقة حائل الواقع بحي اجلامعني على
طريق املدينة املنورة.
فعلى من يرغب ال�شراء من هذه ال�سيارات احل�ضور للمكان املحدد �أعاله.
علماً ب�أن تكاليف نقل امللكية والفح�ص الدوري وجتديد اال�ستمارة وا�ستخراج اللوحات يتحملها امل�شرتي وعليه
دفع كامل املبلغ يف وقت ر�سو البيع علية نقد ًا �أو ب�شيك م�صدق كما يتحمل امل�شرتي ال�سعي للداللة بواقع ()%2٫5
ولن يتم ت�سليم ال�سيارة للم�شرتي �إال بعد نقل ملكيتها و�إح�ضار ما يثبت ذلك كما يلزم امل�شرتي نقل ال�سيارة خارج
املبنى خالل يومني من تاريخ البيع ويتحمل م�س�ؤولية ذلك.

يعلن م�ست�شفى رابغ العام عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :بيع رجيع طبي مب�ست�شفى رابغ العام.
املكان :م�ست�شفى رابغ العام.
تقدم العرو�ض �إىل( :الإدارة املالية مب�ست�شفى رابغ العام) وي�سلم العر�ض وال�ضمان البنكي لدى (مدير الإدارة
املالية مب�ست�شفى رابغ العام) قبل تاريخ املزايدة.
�آخر موعد للتقدمي :الأحد 1444/3/13هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
موعد فتح املظاريف :الإثنني 1444/3/14هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
قيمة ال�ضمان.)%2( :

تعلن �إدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�شغيل وال�صيانة بحفر الباطن عن ت�أجيل موعد بيع مواد رجيع عن
طريق املزاد العلني �إىل يوم الأحد بتاريخ 1444/2/29هـ ،بعد �صالة الع�صر مبا�شرة وي�ستمر املزاد العلني حتى
نفاذ املواد املطروحة للبيع.
املوقع :منطقة م�ستودعات �ساحة الرجيع.
�شروط املزاد:
-1على جميع املتقدمني على املزاد �إح�ضار �شيك م�صدق بقيمة (� )50٫000ألف ريال فقط خم�سون �ألف ريال ال غري،
ويعاد ملن مل ير�سى عليه املزاد.
 -2على من ير�سو عليه املزاد دفع قيمة كامل املبلغ فور ًا عن طريق نظام (�سداد).
-3ت�أمني قيمة ( )%5من قيمة ال�شراء يف اليوم الذي يليه على �أن يكون �ضمان بنكي ويعاد بعد �إخالء املكان من
الرجيع.
 -4ال�سعي على امل�شرتي (.)%2.5
 -5على امل�شرتي �إخالء �ساحة البيع خالل ( )30يوماً من تاريخ البيع.
 -6يتحمل امل�شرتي كافة امل�صاريف املتعلقة بنقل الرجيع خارج املدينة.
 -لال�ستف�سار االت�صال على الرقم.)0137874607 ( )0137874004( :

تعلن �شرطة حمافظة حمايل (خمفر �شرطة ال�سعيدة) التابع ل�شرطة منطقة ع�سري عن عزمها بيع مركبة من
نوع (راف روف) حمجوزة لديهم باملزاد العلني وذلك يوم الأحد املوافق 1444/3/6هـ ،يف متام ال�ساعة:
(�9:00صباحاً) مبقر احلجز الواقع مبخفر �شرطة ال�سعيدة على �أن تتوفر كافة اال�شرتاطات الر�سمية لدى من
يتقدم للمزاد وفق التعليمات.
فعلى الراغبني بال�شراء احل�ضور بالزمان واملكان املحددين �أعاله .
•مالحظة :التقيد بالإجراءات االحرتازية والوقائية واال�شرتاطات ال�صحية املتبعة.
•التقيد باليوم يف حال اختالف التاريخ.

تعلن بلدية حوطة �سدير لعموم املواطنني واملواطنات الذين �صدرت لهم منح الأوامر ال�سامية يف مدينة حوطة
�سدير عليهم مراجعة البلدية ل�سحب القرعة العلنية بوا�سطة الآلة املخ�ص�صة لل�سحب م�صطحبني معهم الأوراق
الثبوتية التالية:
الهوية الوطنية �أو الوكالة ال�شرعية يف حال التوكيل ،وذلك يوم الأحد املوافق 1444/2/22هـ ،من ال�ساعة:
(� )8:00إىل ال�ساعة� )10:00( :صباحاً.
وتهيب البلدية باجلميع احل�ضور يف املوعد املحدد ومن يت�أخر عن املوعد املحدد ف�إن جلنة املنح يف البلدية �سوف
تقوم بال�سحب عنه.
م

اال�ســــــــم

1

�سلوى عبداهلل براهيم العثيمني

2

عبري خالد عبدالعزيز ال�سدحان

3

رمي في�صل عبدالرحمن املعمر

4

هياء حمد عبدالرحمن املهيدب

5

عمر عبدامللك م�ساعد �أحمد

6

�سامية مقعد طفيل ال�شيباين

7

فهد عبدالرحمن فهد الري�س

مشروع دراسة تقييم البنية الرقمية لألمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

تعلن الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بدعوة ال�شركات املتخ�ص�صة يف جمال درا�سة البنى
الرقمية واجراءات التقييم ال�شامل وا�سرتاتيجيات التحول الرقمي دعوتكم للح�صول على كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات وفق ما يلي:
 -1يبد�أ موعد �شراء/ا�ستالم الكرا�سة :يوم الأحد املوافق 1444/2/15هـ املوافق 2022/09/11م.
-2قيمة الكرا�سة 500( :ريال) فقط خم�سمائة ريال �سعودي (�شيك م�صدق با�سم الأمانة العامة ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية).
-3موقع ال�شراء/اال�ستالم :الريا�ض ـ اململكة العربية ال�سعودية� ،إدارة امل�شرتيات واملناق�صات ،الأمانة العامة
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية (حي ال�سفارات) طريق امللك خالد.
�-4آخر موعد لتقدمي العطاءات :يوم الثالثاء 1444/3/15هـ ،املوافق 2022/10/11م ،ال�ساعة )12:00( :ظهراً.
ن�أمل تقدمي العر�ض يف ظرف خمتوم ومغلق بال�شمع وت�سليمه �إىل �إدارة العقود وامل�شرتيات معنونا بـ (م�شروع
درا�سة تقييم البنية الرقمية للأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية) كما ت�أمل الأمانة العامة
تزويدها بالتايل:
 -1رخ�صة مزاولة العمل ال�سارية ،وال�صادرة من اجلهات الر�سمية.
�-2أن يكـون لدى مقدم العر�ض خربة ال تقل عن (� )5سنوات يف جمال تقييم البنى الرقمية وا�سرتاتيجيات
التحول الرقمي للجهات احلكومية وال�شركات.
�-3أن تكون اجلهة ذات خربة وا�ستقرار من الناحية املهنية والتجارية و�أن تكون اجلهة ذات �سمعة ممتازة يف
�سوق العمل مع وجود عدد كاف من موظفي الدعم حلل �أي م�شاكل �أو حتديات تقنية ب�سرعة واحرتافية.
 -4تقدمي العر�ض املايل والفني من �أ�صل و( )3ن�سخ مرفقة.
-5يرفق مع العر�ض املايل خطاب �ضمان بنكي �صادر من �أحد البنوك اخلليجية لإثبات جدية الدخول يف املناق�صة
بن�سبة ( )%1من قيمة العر�ض املايل با�سم الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية �صالح ملدة
(� )3أ�شهر قابلة للتجديد.
على الراغبني ممن تنطبق عليهم ال�شروط �أعاله ،احل�صول على الكرا�سة اثناء الدوام الر�سمي من ال�ساعة:
(� )10:00صباحاً وحتى ال�ساعة )2:00( :بعد الظهر طيلة املدة املحددة يف الإعالن عدا �أيام اجلمعة وال�سبت.
علماً ب�أن اجلهة التي ير�سى عليها امل�شروع مطالبة با�ستكمال خطاب ال�ضمان امل�شار �إليه يف الفقرة (� )5أعاله
لت�صبح قيمته ( )%10من قيمة العر�ض النهائي.
يف حالة اال�ستف�سار وطلب املزيد من الإي�ضاحات يرجى االت�صال على العناوين الآتية:
الريا�ض� :إدارة امل�شرتيات واملناق�صات:
الأ�ستاذ /فهد القحطاين ،هاتف.)naldaham@gccsg.org()00966112551271( :
لال�ستف�سارات الفنية – الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية املعلومات :الأ�ستاذة� /سلوى القرين،
هاتف.)salkarni@gccsg.org( )00966112551213( :

إعالنات حكومية
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى للأطباء اال�ست�شاريني من اجلن�سيات الأجنبية
كالتايل:

املناف�سة
 نوع املبنى /كمباوند �أو جممع فلل بحدود موحدة. حالته العامة /جيدة وال يزيد عمر املبنى عن (� )10سنوات.ال تقل م�ساحته عن (5000م )2عدد املباين ( )25فلة. ال تقل عدد الأدوار عن دورين لكل فلة. ال تقل عدد الغرف عن غرفتني لكل فلة.التقل عدد دورات املياه عن دورتني مياه لكل فلة. الأفنية وامللحقات تف�ضل �إن وجدت. يف�ضل �أن يكون على �شوارع رئي�سية.املوا�صفات الأخرى:
 التزام مالك العقار بال�صيانة ال�شاملة. جميع الفلل تكون م�ؤثثة ب�شكل كامل من الأثاث اخل�شبيوالأجهزة الكهربائية واملكيفات واملطابخ - .حرا�سات �أمنية.
 مواقف �سيارات. توفر مركز ريا�ضي. املوافقة على التعديالت �إن وجدت.مدة الإيجار �سنة قابلة للتمديد.
معلومات التوا�صل:

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

جماناً

2022/49

()alabdullatif@ksmc.med.sa
(.)m.alrashed@ksmc.med.sa

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

الإثنني
2022/9/19م
( )12:00ظهر ًا

الإثنني
2022/9/19م
( )12:00ظهر ًا

تعلن مدينة امللك �سعود الطبية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى للرعاية املنزلية كالتايل:

املناف�سة
نوع املبنى :عمارة.
 حالته العامة (جيدة). ال تقل م�ساحته عن (1000م )2ال تقل عدد الطوابق عن ()3طوابق.
 ال تقل عدد الغرف عن ( )50غرفة. وال تقل عدد دورات املياه عن ( )20دورة مياه. يف�ضل وجود �أفنية ويف�ضل وجود قبو يف�ضل �أن يكون على�شوارع رئي�سية.
املوا�صفات الأخرى:
 قرب املوقع من املدينة. توفري م�ستودع للمكمالت الغذائية والدوائية والكمامات. توفري م�ستودع للوازم والأجهزة الطبية. تركيب مكيفات ومطابخ لكامل املبنى مبا فيها امل�ستودعات . التزام مالك العقار بال�صيانة ال�شاملة. مواقف �سيارات ال تقل عن ( )250موقف.املوافقة على التعديالت �إن وجدت.مدة الإيجار �سنة قابلة للتمديد.
معلومات التوا�صل:

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

2022/50

()alabdullatif@ksmc.med.sa
(.)m.alrashed@ksmc.med.sa

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

الإثنني
2022/9/19م
( )12:00ظهر ًا

الإثنني
2022/9/19م
( )12:00ظهر ًا

جماناً

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (رو�ضة الأطفال
بحي اجلامعة بال�صخريات) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -2أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة
للحار�س وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند
اال�ستئجار ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم .
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية ( الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (رو�ضة الأطفال
بحي العذيب) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن (  )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة
للحار�س وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند
اال�ستئجار ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم .
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية ( الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (لرو�ضة الأطفال
بحي ف�ضالء) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة
للحار�س وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند
اال�ستئجار ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.
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ٍ

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (البتدائية �أبو زرائب)
وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (لرو�ضة الأطفال بحي
احلجر) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (لرو�ضة الأطفال بحي
�ساق) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (البتدائية زيد بن
ثابت للبنني) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )١٢غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
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�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س للبنات.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن �إدارة التعليم مبحافظة العال لعموم املواطنني عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا (البتدائية قراقر
للبنات) وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى م�سلحاً حديث البناء وال تقل غرفه عن ( )16غرفة.
� -٢أن يكون املبنى طابقاً �أر�ضي وعلوي.
�-3أن يتوفر فناء وا�سع للتف�سح ومظلة معزولة ال تقل عن ( )٢٠٠مرت وحمام وغرفة م�ستقلة خم�ص�صة للحار�س
وامل�ستخدمة و�أن يكون مزود ًا مبا ال يقل عن ( )6دورات مياه وموا�ضي.
� -4أن يكون املبنى مزود ًا بخزانني مياه علوي و�أر�ضي يكون من اخلر�سانة امل�سلحة و�شبكة مياه كاملة.
� -5أن يكون املبنى بعيد ًا عن مدار�س البنني.
� -6أن ال يكون املبنى قد �سبق ت�أجريه لإدارة حكومية و�أخلي ب�سبب طلب املالك �أو لأي �سبب �آخر.
�-7أن ي�ستعد املالك بتنفيذ جميع الإ�صالحات والتعديالت والإ�ضافات التي تراها الإدارة �ضرورية عند اال�ستئجار
ويقوم بت�أمني و�سائل ال�سالمة من خمارج للطوارئ وطفايات احلريق.
� -8أن ال يكون املالك من من�سوبي وزارة التعليم.
مبان تتوافر بها ال�شروط املطلوبة التقدم �إىل �إدارة التعليم مبعرو�ض يو�ضح فيه
ــفعلى املواطنني الذين لديهم ٍ
مقدار الأجرة مع �إرفاق �صورة م�صدقة من �صك امللكية و�صورة من خمطط املبنى و�صورة حديثة من بطاقة
الأحوال املدنية (الهوية الوطنية).
ــ مدة ا�ستقبال الطلبات ثالثون يوماً من تاريخ الإعالن.

تعلن الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى مبنطقة جنران ليكون مقر ًا
للعيادات ال�شاملة التخ�ص�صية لقوى الأمن بنجران ح�سب املوا�صفات التالية:
ً
ً
ً
-1يف�ضل �أن يكون عبارة عن �صاالت قابلة للتق�سيم مب�ساحة التقل عن ( )3000-2500مرتا مربعا تقريبا كم�سطحات
بناء باخلدمات �أو ( )60غرفة مبنافعها.
� -2أن يكون املبنى على �شارعني �أحدهما �شارع رئي�سي ال يقل عر�ضه عن ( )30مرتاً.
� -3أن يكون املبنى خارج التكد�س العمراين.
� -4أن يكون املبنى بعيد ًا عن م�صادر التلوث.
� -5أن يحتوي املبنى على ( )3مداخل (رئي�سي ـ �إ�سعاف ـ خدمات).
� -6أن يحتوي املبنى على خمارج طوارئ و�سالمل طوارئ.
� -7أن يكون عر�ض ال�سالمل الداخلية ال تقل عن ( )1٫5مرت.
� -8أن يكون عر�ض الأ�سياب الداخلية ال تقل عن ( )2٫20مرت.
� -9أن يحتوي املبنى على عدد ( )2م�صاعد �سعة كل م�صعد ال تقل عن (� )8أ�شخا�ص وم�صعد خدمة م�ستقل.
� -10أن يحتوي املبنى على بدروم ملواقف خا�صة بالزوار واملوظفني واخلدمات مبا ال يقل عن ( )50موقفاً.
 -11يف�ضل وجود �سور خارجي يف�صل املبنى عن املنطقة املحيطة.
 -12يف�ضل وجود غرفة خارجية للحرا�سات الأمنية.
� -13أن يكون املبنى م�ؤ�س�ساً كهربائياً لتو�صيل مولدات احتياطية.
�-14أن يكون املبنى م�ستوفياً جلميع ا�شرتاطات الدفاع املدين وحا�صل على �شهادة من مكتب هند�سي معتمد ويف�ضل
�أن يكون مطابقاً ال�شرتاطات املركز ال�سعودي العتماد املن�ش�آت ال�صحية (�سباهي) اخلا�صة بال�سالمة.
 -15مدة الإيجار (� )3سنوات قابلة للتجديد مع مالحظة �أن الأجرة ُتدفع بداية كل �سنة.
� -16أن يتعهد �صاحب املبنى بعمل �أي �إ�ضافات �إو تعديل ُتطلب منه ل�صالح املبنى قبل توقيع العقد.
� -17إرفاق تعهد من �صاحب العر�ض املقدم باملوافقة على ما تقره هيئة عقارات الدولة املنا�سبة للإيجار ال�سنوي.
 - 18ومن لديه موقع 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 على العنوان التايل( :م�ست�شفى قوى الأمن
مبكة املكرمة) على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
� -19آخر موعد لتقدمي العرو�ض :نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2022/11/24م.

