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السنة  100العدد 4948

الجمعة  20صفر 1444هـ  16سبتمبر 2022م

إعالنات حكومية

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

()2-1

موقع الن�شاط

م

نوع الن�شاط

الن�شاط

1

ت�أجري

مواد غذائية

2

ت�أجري

زهور وهدايا

3

ت�أجري

�صراف �آيل

4

ا�ستثمار

مواد غذائية

داخل ال�سكن مب�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

5

ت�أجري

كويف �شوب

جممع �إرادة لل�صحة النف�سية

6

ت�أجري

مواد غذائية

44164406

7

ت�أجري

زهور وهدايا

44144407

 1150ريال

8

ت�أجري

�صراف �آيل

44234408

 2300ريال

9

ت�أجري

مطعم

44114409

 1150ريال

10

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244410

 575ريال

11

ت�أجري

مواد غذائية

44164411

 1150ريال

12

ت�أجري

زهور وهدايا

441444412

 1150ريال

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي

م�ست�شفى امللك خالد

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

44164401

 1150ريال

44144402

 1150ريال

44234403

 2300ريال

44164404

 2300ريال

44224405

 575ريال
 1150ريال

م�ست�شفى الوالدة والأطفال
13

ت�أجري

�صراف �آيل

44234413

 2300ريال

14

ت�أجري

مطعم

44114414

 1150ريال

15

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

مبنى املديرية

44244415

 575ريال

16

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

م�ست�شفى امللك فهد القدمي

44244416

 575ريال

17

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244417

 575ريال

18

ت�أجري

�صراف �آيل

44234418

 2300ريال

م�ست�شفى �أملج
19

ت�أجري

بوفية

44194419

 1150ريال

20

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224420

 1150ريال

21

ا�ستثمار

بوفية

44194421

 2300ريال

22

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164422

 2300ريال

م�ست�شفى الوجه
23

ت�أجري

مواد غذائية

44164423

 1150ريال

24

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224424

 1150ريال

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

()2-2

م

نوع الن�شاط

ا�سم الن�شاط

25

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

موقع الن�شاط

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

44244425

 575ريال

م�ست�شفى الوجه
26

ت�أجري

�صراف �آيل

44234426

 2300ريال

27

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244427

 575ريال

م�ست�شفى �أبو راكة
28

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164428

 2300ريال

29

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244429

 575ريال

30

ت�أجري

كويف �شوب

44224430

 575ريال

31

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164431

 2300ريال

32

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224432

 1150ريال

33

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164433

 2300ريال

34

ا�ستثمار

بوفية

44194434

 2300ريال

35

ت�أجري

�صراف �آيل

44234435

 2300ريال

36

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244436

 575ريال

37

ت�أجري

مواد غذائية

44164437

 1150ريال

38

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224438

 1150ريال

39

ت�أجري

�صراف �آيل

44234439

 2300ريال

40

ا�ستثمار

مواد غذائية

44164440

 2300ريال

41

ا�ستثمار

كويف �شوب

44224441

 1150ريال

م�ست�شفى حقل

م�ست�شفى البدع

م�ست�شفى �ضباء

م�ست�شفى تيماء
42

ت�أجري

مكائن بيع ذاتي

44244442

 575ريال

43

ت�أجري

�صراف �آيل

44234443

 2300ريال

�آخر موعد لتقدمي املظاريف :الأربعاء بتاريخ 1444/3/23هـ ،املوافق 2022/10/19م ,موعد فتح املظاريف :يوم اخلمي�س بتاريخ 1444/3/24هـ ،املوافق 2022/10/20م.
فعلى من لديه الرغبة التقدم لإدارة تنمية الإيرادات مببني املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة تبوك �سواء ل�شراء كرا�سة ال�شروط �أو ت�سليمها ومراعاة و�ضعها بظرف مغلق وخمتوم مع كامل امل�ستندات املو�ضحة بالكرا�سة.
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية عن طرح املناف�سات التالية:

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

قيمة الكرا�سة موعد بيع وثائق املزايدة

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/15هـ

1

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مقهى بالدور الأر�ضي ملبنى ( )321مبدينة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/27

 500ريال

1444/3/9هـ

1444/3/16هـ

2

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مقهى بالدور الأر�ضي ملبنى ( )323مبدينة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/28

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/17هـ

3

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك مقهى بالدور الأر�ضي ملبنى ( )324مبدينة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/29

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

4

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك �أغذية جاهزة بالدور الأر�ضي ملبنى ( )321مبدينة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/30

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/20هـ

5

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك �أغذية جاهزة بالدور الأر�ضي ملبنى ( )323مبدينة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/31

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/21هـ

6

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك �أغذية جاهزة بالدور الأر�ضي ملبنى ( )324مبدينة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/32

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/22هـ

7

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك الع�صائر الطازجة بالدور الأر�ضي ملبنى ()321
مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/33

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/23هـ

8

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك الع�صائر الطازجة بالدور الأر�ضي ملبنى ()323
مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/34

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/24هـ

9

ت�أجري موقع لإقامة ك�شك الع�صائر الطازجة بالدور الأر�ضي ملبنى ()324
مبدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للطالبات

22/35

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/27هـ

10

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ مببنى العمادات امل�ساندة ( )1باملدينة
اجلامعية

22/36

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/28هـ

11

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )S12باملدينة اجلامعية

22/37

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/3/29هـ

12

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )N02باملدينة اجلامعية

22/38

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/4/1هـ

13

ت�أجري موقع خدمات الطباعة والن�سخ ( )N14باملدينة اجلامعية

22/39

 500ريال

1444/2/15هـ

1444/3/9هـ

1444/4/2هـ

ال�شروط املطلوبة للح�صول على م�ستندات املناف�سات:
� -1إيداع قيمة املناف�سة بح�ساب اجلامعة مب�صرف االمناء رقم )SA1805000068288811188004( :وهي 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.sa( :بعد �سداد قيمة الوثائق.
� -3أن يرفق املتقدم للمناف�سة �صورة من جميع ال�شهادات النظامية و�أن يكون لديه �سابق خربات يف نف�س جمال الأعمال ويقدم ما يثبت ذلك.
 -4وملزيد من املعلومات ميكن 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 هاتف رقم )0112580656( :ورقم.)0112584491( :
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة عيون اجلواء (مبنطقة الق�صيم) عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�إن�شاء وت�شغيل حمطة حمروقات (فئة ب) طريق امللك خالد

01-22-008401-2007

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

2

ت�شغيل و�صيانة عدد (� )2صاالت جتارية متعددة اال�ستخدامات

01-22-008401-2003

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

3

ت�أجري موقع �صراف �آيل طريق في�صل بن م�شعل

01-22-008401-2004

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

4

ت�شغيل و�صيانة ك�شك قائم بجوار العثيم القدمي

01-22-008401-2006

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

5

ت�شغيل و�صيانة ك�شك قائم طريق امللك عبدالعزيز

01-22-008401-2005

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

6

�إن�شاء وت�شغيل حمالت جتارية طريق امللك عبدالعزيز

01-22-008401-2002

 200ريال

اخلمي�س
2022/10/13م

الأحد
2022/10/16م

علماً بان �شراء الكرا�سات عن طريق بلدي (الفر�ص اال�ستثمارية) املوقع.)www.balady.gov.sa( :

يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي باملنطقة ال�شرقية (�إدارة العقود وامل�شرتيات لتجمع ال�شرقية ال�صحي) عن طرح املناف�سات التالية بتاريخ 1444/2/17هـ املوافق 2022/9/13م:

م
1

2

املناف�سة

ا�ستثمار موقع لت�شغيل مركز �ضيافة �أطفال

ت�أجري ( )4مواقع لت�شغيل ( )4مكائن بيع ذاتي

املوقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

م�ست�شفى العيون التخ�ص�صي بالظهران

38-07-44-13

 1000ريال

م�ست�شفى العيون التخ�ص�صي بالظهران

38-24-44-11

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف
الأحد
1444/3/20هـ
2022/10/16م
(� )11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1444/3/21هـ
2022/10/17م
(� )10:00صباحاً
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 القاد�سية بالدمام مبنى مركز الفح�ص ال�شامل (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:
ــ �صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال ـ �صورة من �شهادة الزكاة والدخل ـ �صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية ـ �صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
ــ علماً ب�أن جميع املناف�سات تنطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات واملناف�سات احلكومية.
ــ يجب �أن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.
ــ لوجود �أي ا�ستف�سار �أو مالحظة الرجاء التوا�صل مع �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي.
الدمام حي القاد�سية ـ مبنى مركز الفح�ص ال�شامل.
هاتف )013-8503977( :حتويلة.)332/124/378( :

تعلن جامعة الق�صيم عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري مواقع �أجهزة البيع الذاتي مبرافق ومن�ش�آت جامعة الق�صيم (املرحلة الثانية)

2022/313

جماناَ

الأحد
1444/4/5هـ

الإثنني
1444/4/6هـ

يقدم العر�ض مع �ضمان بنكي بقيمة ( )%15من قيمة الأجرة ال�سنوية بظرف مغلق وخمتوم يقدم با�سم �إدارة العقود وامل�شرتيات.
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن جامعة بي�شة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

املواقع

1

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة – كلية العلوم والآداب وكلية العلوم
الطبية التطبيقية بالنما�ص (طالب وطالبات)

النما�ص

2

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

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

3

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة – الكلية الطبية التطبيقية (طالب)
كلية االقت�صاد واحلا�سبات (طالبات)  -كلية الآداب والإدارة (طالبات)9

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

4

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة – املجمع الأكادميي (طالب)  -كلية
الرتبية (طالبات)  -كلية الطب (طالب وطالبات) – كلية العلوم الطبية التطبيقية
(طالبات)

بي�شة (املقر الرئي�سي – حي املطار – حي ال�صفا –
بجوار م�ست�شفى النقاهة)

5

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

تثليث

6

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

بلقرن

7

ت�أجري مواقع لت�شغيل بوفيات وجبات �سريعة – كلية العلوم والآداب بتثليث
(طالب وطالبات)

بي�شة (طريق اخلمي�س  -املخطط)

8

ت�أجري مواقع لت�شغيل خدمات ميني ماركت – كلية الآداب والإدارة والكلية العلمية
(طالبات)

بي�شة

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

 500ريال

الثالثاء
1444/3/22هـ

الأربعاء
1444/3/23هـ

مالحظة /يقدم مع العر�ض �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من الأجرة ال�سنوية �إدارة اال�ستثمار هاتف.)0176238079( - )0176238063( :

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

م

م�سمى اال�ستثمار

املوقع

قيمة الكرا�سة

1

ت�شغيل وترميم و�صيانة حديقة الإ�سكان

الطريق الدويل (طريف/القريات)

 2000ريال

2

ت�شغيل وترميم و�صيانة حديقة العوائل (�أمام فندق جولدن)

الطريق الدويل (طريف/القريات)

 2000ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل وترميم و�صيانة جممع خدمات

�شارع �أبو بكر ال�صديق

 2000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل وترميم و�صيانة �سكني جتاري

�شارع �أبو بكر �أمام الدفاع املدين

 1000ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل وترميم و�صيانة جممع تعليم �أهلي

حي ال�صاحلية

 2000ريال

 �آخر موعد لتقدمي العطاءات :الإثنني 1444/3/21هـ ،ال�ساعة� )4:00( :صباحاً. موعد فتح املظاريف :الإثنني 1444/3/21هـ ،ال�ساعة� )10:00( :صباحاً. من يرغب الدخول �إىل بوابة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة (فر�ص) على الرابط التايل.)https://furas.momra.gov.sa( : -ل�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات علماً ب�أن قيمة الكرا�سة غري م�سرتجعة.
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استـثمار مواقع
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن رغبتها يف ت�أجري املوقع التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم )203( :ببهو 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.)44/15637( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الثالثاء 1444/3/29هـ،
املوافق 2022/10/25م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة:
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فـتح املظاريف :الثالثاء 1444/3/29هـ ،املوافق
2022/10/25م ،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 �إعادة طرح ( )2موعد ت�أجري املوقع
التايل:
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )1مببنى ال�سنة التح�ضريية ب�شطر
الطالبات رقم( )236( :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.)39/105406( :
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الثالثاء 1444/3/29هـ،
املوافق 2022/10/25م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة:
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف الثالثاء 1444/3/29هـ ،املوافق 2022/10/25م،
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).

ن�سائي).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1444/3/27هـ ،املوافق
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
2022/10/23م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة)9:30( :
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
رقم املزايدة.)42/71954( :
موعد فتح املظاريف :الأحد 1444/3/27هـ ،املوافق 2022/10/23م،
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الإثنني  1444/3/28هـ،
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ال�ساعة:
املوافق 2022/10/24م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
موعد فتح املظاريف :الإثنني  1444/3/28هـ ،املوافق 2022/10/24م ،ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
املظاريف.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
وزارة
من
ال�صادرة
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف
املفعول ملدة  90يوماً من فتح املظاريف).
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 املعمل رقم ( )1301بالدور الأر�ضي مببنى كلية الهند�سة
بق�سم الطالب (معمل طباعة املعادن ثالثية الأبعاد).
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً حتى ال�ساعة)12:00( :
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل :ظهر ًا.
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )1ب�سكن الطالبات (كافترييا)
رقم املزايدة.)44/12175( :
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود وامل�شرتيات
قيمة وثائق املزايدة )1000( :ريال.
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأربعاء 1444/3/23هـ،
رقم املزايدة.)40/123871( :
املوافق2022/10/19م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً حتى ال�ساعة:
قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
(� )9:30صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد تقديـم ال�ضمان االبتدائي ( :)%15الأحد 1444/3/27هـ ،املوافق موعد فتح املظاريف :الأربعاء1444/3/23هـ ،املوافق 2022/10/19م،
2022/10/23م ،من ال�ساعة� )8:30( :صباحاً �إىل ال�ساعة)9:30( :
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
�صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
موعد فتح املظاريف :الأحد 1444/3/20هـ ،املوافق 2022/10/17م ،ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ال�ساعة� )9:30( :صباحاً (ح�سب تقومي �أم القرى).
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ �إرفاق �صور من امل�ستندات النظامية التالية (�سارية املفعول) من
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ �شهادة ت�سديد الزكاة والدخل.
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
ـ ال�سجل التجاري (يت�ضمن ن�شاط الغر�ض من ت�أجري املوقع).
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
ـ اال�شرتاك بالغرفة التجارية.
ـ تفوي�ض موثق من الغرفة التجارية ال�صناعية حل�ضور جل�سة فتح
ـ �شهادة �صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
املظاريف.
ـ �شهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف ال�صادرة من وزارة
ـ تقدمي �ضمان بنكي بن�سبة ( )%15من قيمة عطاء املزايدة (�ساري
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية.
ً
املفعول ملدة  90يوما من فتح املظاريف).
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 وزارة البيئة واملياه والزراعة عن بدء مرحلة �إبداء الرغبات
مل�شروع ا�ستثمار مرف�أ احلافة يف منطقة جازان مب�ساحة ( )631818مرتاً
مربعاً ،وملدة ال تقل عن (� )25سنة ميكن متديدها �إىل (� )50سنة ،علماً ب�أن
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل� :آخر موعد ال�ستالم الرغبات بتاريخ  3ربيع �أول 1444هـ.
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم ( )3ب�سكن الطالب (كافترييا).
وعلى الراغبني �إر�سال منوذج طلب الت�أهيل بعد التعبئة �إىل الربيد
وامل�شرتيات
مكان ا�ستالم وثائق املزايدة :عن طريق �إدارة العقود
الإلكرتوين)Investor@mewa.gov.sa( :
بالإدارة العامة من ال�ساعة� )9:00( :صباحاً �إىل ( )12:00ظهر ًا.
رابط منوذج طلب الت�أهيل:
تعلن جامعة امللك عبدالعزيز عن �إعادة طرح موعد ت�أجري املوقع التايل :رقم املزايدة.)40/28335( :
(https://www.mediafire.com/file/
املزايدة :ت�أجري املوقع رقم )3( :ب�سكن الطالبات (بوتيك و�صالون تزييت قيمة وثائق املزايدة 500( :ريال).
tt63k2ir4b2i2an/alhafaa.docx/file).
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استـثمار مواقع
تعلن بلدية حمافظة ينبع عن طرح املناف�سات لعام 1444هـ 2022/م وفق الآتي:

م

املناف�سة

مدة العقد بال�سنة

امل�ساحة املخ�ص�صة للن�شاط

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

�صيانة وت�شغيل منتجع �سياحي بالواجهة البحرية
الكورني�ش ال�شمايل على طريق الأمري عبداملجيد

10

44٫910.28م2

 50.000ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

2

�صيانة وت�شغيل ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة
والباردة ك�شك رقم ( )1بحي امل�شهد طريق امللك خالد

10

17.64م2

 1000ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

3

�صيانة وت�شغيل ك�شك لبيع امل�شروبات ال�ساخنة
والباردة ك�شك رقم ( )2بحي الربوة خمطط (�أ)14/

10

278.73م2

 1000ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة عدد ( )50لوحة نوع موبي

10

1.80*1.20

 5000ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

5

ت�شغيل و�صيانة مبنى �إداري وخمزن يقدم خدمات
اجتماعية

10

1867.07م2

 2500ريال

الثالثاء
1444/3/29هـ

الأربعاء
1444/4/1هـ
(� )11:00صباحاً

ال�شروط الرئي�سية اخلا�صة:
� -1سجل جتاري بنف�س الن�شاط.
 -2خربة �سابقة يف نف�س الن�شاط.
�سار ملدة ال تقل عن ( )90يوماً من تاريخ فتح املظاريف.
ال�سنوي
العطاء
قيمة
من
()%25
� -3ضمان بنكي بقيمة ال تقل عن
ٍ
مالحظة:
ب�إمكان الراغبني االطالع و�شراء كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين بلدي بوابة الفر�ص اال�ستثمارية� )Furas.momra.gov.sa( :أو من خالل حتميل تطبيق الأجهزة الذكية (فر�ص).

يعلن معهد الإدارة العامة عن طرح املناف�سات التالية:

املوقع

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

رقم املناف�سة

املناف�سة

2022/10/13م

2022/10/16م

2022/1

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد بالريا�ض

2022/10/16م

2022/2

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد مبنطقة
ع�سري

1

2022/3

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد الن�سائي
باملنطقة ال�شرقية

1

 100ريال

2022/4

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد الرجايل
باملنطقة ال�شرقية

1

 100ريال

2022/10/13م

2022/5

ت�أجري مواقع تقدمي م�شروبات �ساخنة ووجبات خفيفة

فرع املعهد مبنطقة مكة
املكرمة

1

 100ريال

2022/10/13م

املنطقة/املدينة

العدد
1

 100ريال

 100ريال

2022/10/13م

2022/10/13م

2022/10/16م

2022/10/16م

2022/10/16م

• يجب �أن يرفق مع العر�ض �صورة من الكرا�سة بعد تعبئتها وتكون مغلقة ويكون العر�ض مغلق وخمتوم بختم ال�شركة ومكتوب عليه من اخلارج ا�سم ورقم املناف�سة.
• مكان ا�ستالم الكرا�سات وتقدمي العرو�ض:
معهد الإدارة العامة – املركز الرئي�سي  -الدور ال�ساد�س � -إدارة امل�شرتيات  -مكتب رقم (.)6015
• ت�سديد قيمة الكرا�سة عن طريق الآيبان اخلا�ص باملعهد يف البنك العربي الوطني ( )SA8530400108000695180019و�إح�ضار �إثبات ال�سداد.
• لال�ستف�سارات التوا�صل على الربيد الإلكرتوين.)Purchasing@ipa.edu.sa( :

إعالنات حكومية
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استـثمار مواقع
تعلن وزارة البيئة واملياه والزراعة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

امل�ساحة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

مكان �شراء الكرا�سة

1

متنزه الق�شيع الوطني موقع رقم ()1

25.075م2

 1500ريال

1444/3/1هـ

1444/3/2هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج
( )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع
الوزارة مبنطقة الق�صيم

2

ا�ستثمار املواقع املحيطة ب�سد وادي
جازان املوقع رقم ()5

77.721.99م2

 1500ريال

1444/3/9هـ

1444 /3/10هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج
( )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع
الوزارة مبنطقة جازان

3

متنزه �أبو اجلود الوطني

17.617.759م2

 3000ريال

1444/4/13هـ

1444/4/14هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج
( )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع
الوزارة مبنطقة املدينة املنورة

4

زراعة حقول اخلزامى

11717.10م2

 1500ريال

1444/4/5هـ

1444/4/6هـ

مقر وزارة البيئة واملياه والزراعة خمرج
( )12وكالة اخلدمات امل�شرتكة �أو فرع
الوزارة مبنطقة الباحة

وملزيد من التفا�صيل التوا�صل على الربيد الإلكرتوين� )Investor@mewa.gov.sa( :أو االت�صال على الرقم املوحد.)939( :

منافسات عامة
تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار (�سارد) عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

خدمات الت�شغيل وال�صيانة مكاتب ومرافق ال�سعودية مبكة املكرمة

2022/13

()2300
�ألفان وثالثمائة ريال (�شامل
�ضريبة القيمة امل�ضافة)

الإثنني
1444/3/7هـ
2022/10/3م
( )3:30م�سا ًء

الثالثاء
1444/3/8هـ
2022/10/4م
(� )11:00صباحاً

غرامة مالية

تعلن اخلطوط اجلوية ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار (�سارد) عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

�أعمال العزل املائي لعدد ( )200وحدة مبدينة
ال�سعودية (جدة)

2022/22

( )1150ريا ًال
�ألف ومائة وخم�سون ريال
(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة)

الثالثاء
1444/3/15هـ
2022/10/11م
( )3:00م�سا ًء

الأربعاء
1444/3/16هـ
2022/10/12م
(� )11:00صباحاً

على املواطن /جزاء عتيق
العتيبي – هوية وطنية رقم
( )1038771604مراجعة فرع
وزارة البيئة واملياه والزراعة
مبنطقة الق�صيم /ق�سم الإدارة املالية
لوجود غرامة مالية ت�ستحق ال�سداد
خالل مدة ال تتجاوز ( )60يوماً من
تاريخ الإعالن.

بيع رجيع
يعلن م�ست�شفى العزيزية للأطفال عن طرح املناف�سة التالية:
املزايدة :بيع رجيع طبي م�ست�شفى العزيزية للأطفال.
املكان :م�ست�شفى العزيزية للأطفال.
تقدمي العرو�ض �إىل� :إدارة مراقبة املخزون م�ست�شفى العزيزية للأطفال ،وي�سلم العر�ض وال�ضمان البنكي لدى مدير
�إدارة مراقبة املخزون قبل تاريخ املزايدة.
�آخر موعد للتقدمي :الأحد 1444/3/27هـ (،ح�سب تقومي �أم القرى).
موعد فتح املظاريف :الإثنني 1444/3/28هـ (،ح�سب تقومي �أم القرى).
قيمة ال�ضمان.)%2( :

تعلن �أمانة منطقة اجلوف عن بيع عدد ( )73مركبة ومعدة ر�سمية والتي تعود ملكيتها لأمانة منطقة اجلوف عن
طريق (مزاد البيع بالظرف املغلق واملختوم):

ال�شروط:
 -1ال�سيارات املراد بيعها تعود ملكيتها لأمانة منطقة اجلوف.
 -2وجود �سجل جتاري �أو رخ�صة عمل ت�شليح �أو �سكراب �سيارات ملن �أراد الدخول يف املزاد.
 -3طريقة الدفع �شيك م�صدق با�سم �أمانة منطقة اجلوف بكامل مبلغ العطاء على �أن يكون �صادر ًا با�سم املن�ش�أة.
 -4املزاد يكون على جميع ال�سيارات دفعة واحدة.
� -5إخالء املوقع خالل ( )30يوماً من تاريخ ال�شراء ويف حال مل يتم الإخالء الأمانة غري م�س�ؤولة.
موعد املعاينة �سيبد�أ اعتبار ًا من يوم الأحد املوافق 1444/2/29هـ ،وحتى نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق
1444/3/3هـ.
من ال�ساعة� )8:00( :صباحاً حتى ال�ساعة )2:30( :م�ساءً.
علماً ب�أن موعد تقدمي العطاءات يوم الأحد املوافق 1444/3/6هـ ،من ال�ساعة� )8:00( :صباحاً حتى ال�ساعة:
(� )11:30صباحاً يف مقر مبنى �أمانة منطقة اجلوف  -وكالة التخطيط والربامج � -إدارة املالية.
و�سيكون فتح املظاريف مب�شيئة اهلل يف نف�س اليوم املوافق 1444/3/6هـ ،يف متام ال�ساعة )12:00( :م�ساءً.
املوقع :ميكن معاينة ال�سيارات املراد بيعها يف (حجز الأمانة).
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مبان
استئجار
ٍ

مبان تكون مقر ًا للمدار�س التالية:
تعلن �إدارة التعليم مبحافظة حمايل عن حاجتها �إىل ا�ستئجار ٍ

م

ا�سم املدر�سة

مرات الإعالن

1

ابتدائية �سهل بن �سعد بفارعة الهاد للبنني

للمرة اخلام�سة

2

ابتدائية ال�شاطئ للبنني بالقحمة

للمرة الثانية

3

الطفولة املبكرة باخلو�ش

للمرة الثالثة

4

رو�ضة الأطفال بالقريحاء

للمرة الأوىل

5

ابتدائية �آل �شغيب للبنات

للمرة الأوىل

6

االبتدائية الثالثة للبنات بحي ال�شرف باملجاردة

للمرة الأوىل

7

ابتدائية بني قي�س للبنات

للمرة اخلام�سة

8

ابتدائية �سفيان للبنات

للمرة الثالثة

9

ابتدائية املورد بالأح�سرين لل�صفوف العليا للبنني

للمرة الأوىل

10

االبتدائية اخلام�سة للبنات ورو�ضة حي احليلة

للمرة الثالثة

11

ابتدائية ومتو�سطة الفي�ض للبنات

للمرة الثامنة

12

ابتدائية �أبي عبد الرحمن ال�سلمي لتحفيظ القر�آن للبنني بالقحمة

للمرة اخلام�سة

13

رو�ضة الأطفال بحي النزهة مبحايل

للمرة الأوىل

14

ابتدائية �آل �صميد للبنات

للمرة الأوىل

فعلى من يوجد لديه مبنى ويرغب يف ت�أجريه مراجعة �إدارة التعليم ق�سم الأجور -ال�ستالم ال�شروط.

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها با�ستئجار م�ستودع مبدينة حائل وفق 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 (1000م )2ال ت�شمل مواقف ال�سيارات.
� -5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� -6أن يكون امل�ستودع حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
 -7يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى ويتم عمل �سور م�شرتك مع املبنى.

إعالنات حكومية

 -8عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� -9أن يكون املبنى خالياً وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
-10االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف امل�ستودع ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين واعتمادها من
مكتب هند�سي.
-11التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة امل�ستودع مبا يخدم احتياجات ومتطلبات
الأحوال املدنية.
ولالطالع على كتيب ال�شروط واملوا�صفات يرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/HAIL-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 و خمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة
حائل ،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/3/3هـ( ,ح�سب تقومي �أم القرى).

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها با�ستئجار مبنى مبحافظة تربة وفق 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.
� -4أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� -5أن تكون م�ساحة املبنى �أكرث من (650م.)2
� -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 دورياً 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 خالياً وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
-15االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف املبنى ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين بعد االنتهاء من تهيئة
املبنى واعتمادها من مكتب هند�سي.
-16التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة املبنى مبا يخدم احتياجات ومتطلبات الأحوال
املدنية.
ولالطالع على كتيب ال�شروط واملوا�صفات يرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/TURBAH( :
ومن لديه مبنى تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله �إر�سال عر�ضه مو�ضحاً الأجرة املطلوبة مع امل�ستندات
الثبوتية وكروكي للموقع و خمطط 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 1444/3/3هـ( ،ح�سب تقومي �أم القرى).

تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال املدنية عن رغبتها با�ستئجار م�ستودع باملدينة املنورة وفق 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 (1000م ،)2ال ت�شمل مواقف ال�سيارات.
� -5أال يت�سبب موقع املبنى ب�ضرر على ال�سكان املجاورين.
� -6أن يكون امل�ستودع حديث الإن�شاء �أو حتت الإن�شاء.
 -7يف حال كانت املواقف عبارة عن �أر�ض جماورة يتم ربطها بعقد املبنى ويتم عمل �سور م�شرتك مع املبنى.
 -8عدم وجود مدر�سة �أو حمطة بنزين بجانب امل�ستودع.
� -9أن يكون املبنى خاليًا وغري م�ؤجر للغري ومل ي�سبق �إخال�ؤه من قبل �أي دائرة حكومية بنا ًء على طلب املالك.
-10االلتزام بتوفري و�سائل الأمن وال�سالمة يف امل�ستودع ح�سب �شروط ومتطلبات الدفاع املدين واعتمادها من
مكتب هند�سي.
-11التزام مالك املوقع بعمل التعديالت والإ�ضافات الالزمة لتهيئة امل�ستودع مبا يخدم احتياجات ومتطلبات
الأحوال املدنية.
ولالطالع على كتيب ال�شروط واملوا�صفات يرجى زيارة الرابط التايل.)http://cutt.us/MADINAH-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 و خمطط هند�سي للم�ستودع بظرف خمتوم ي�سلم للإدارة العامة للأحوال املدنية مبنطقة
املدينة املنورة ،على �أن ت�ستكمل الإجراءات الأخرى يف حال قبول العر�ض املقدم.
�آخر موعد لتقدمي العرو�ض نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 1444/3/3هـ( ,ح�سب تقومي �أم القرى).

إعالنات حكومية
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مبان
استئجار
ٍ

تعلن هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز امللكية عن رغبتها يف ا�ستئجار مقر ًا ملن�سوبيها مبدينة الريا�ض:

اال�شرتاطات

املطلوب

حالة املبنى

م�شطب وبحالة جيدة

امل�ساحة

( )3٦٠٠مرت مربع

العزل احلراري

ح�سب متطلبات الكود ال�سعودي للبناء

امل�صاعد

نعم وبالإ�ضافة م�صاعد خدمة

نظام �إطفاء احلريق

نعم مع �إمكانية ربطه مع باقي الأنظمة

الأمن وال�سالمة

ح�سب ا�شرتاطات الدفاع املدين

كامريات املراقبة

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

دورات املياه عامة

نعم خم�ص�صة للرجال والن�ساء يف كل دور ب�شكل كاف

دورات مياه خا�صة

نعم بكل دور

مطبخ

نعم بكل دور

�شبكة املياه

مربوطة ب�شبكة املياه املحالة

�شبكة ال�صرف ال�صحي

مربوطة بال�شبكة العامة لل�صرف ال�صحي

الأجهزة واملعدات
الكهربائية

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

�شبكة الهاتف والإنرتنت

نعم الإنرتنت ب�سرعات عالية

مواقف داخلية

عدد ( )200موقف

مواقف خارجية

بعدد كاف ال�ستقبال الزوار واملراجعني

املدة التعاقدية

(� )3سنوات هجرية قابلة للتمديد

خمططات املبنى

نعم جلميع اخلدمات
اجلهة اجلنوبية طريق امللك عبداهلل

املنطقة امل�ستهدفة

اجلهة ال�شرقية الدائري ال�شرقي (طريق املطار)

النظام

تعلن امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب عن حاجتها ال�ستئجار غرف �أو �شقق �سكنية لإقامة �سكن عمال للم�ؤ�س�سة مبدينة جازان:
�أو ًال املدة :ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ثانياً املوا�صفات:
 -1م�ساحة املبنى الإجمالية ال تقل عن (400م).
 -2عدد الغرف ال يقل عن ( )28غرفة ،وعدد دورات املياه يتنا�سب مع عدد الغرف.
ثالثاً ال�شروط:
�-1أن يكون املبنى حديثاً ومكيفاً ،من البناء امل�سلح ومزود باخلدمات الأ�سا�سية مثل (الكهرباء ،املاء ،الهاتف،
ويف�ضل ال�صرف ال�صحي).
�-2أن يكون املبنى مملوكاً ب�صك �شرعي مع تقدمي �صورة من �صك امللكية ورخ�صة البناء و�صورة من هوية املالك/
الوكيل (مع �صورة وكالة �سارية املفعول يف حال التوكيل) ترفق مع العر�ض.
� -3صور فوتوغرافية ملونة للمبنى املراد ا�ستئجاره.
 -4خطاب من املالك يو�ضح عدد الغرف والأدوار واملنافع للمبنى املراد ا�ستئجاره واملبلغ املطلوب لت�أجري املبنى.
� -5أن يكون العقار قريباً من فرع امل�ؤ�س�سة بجازان (ميناء جازان).
-6يجب �أن يكون العقار امل�ست�أجر م�ستوفياً ل�شروط الأمن وال�سالمة ،و�أن يقدم امل�ؤجر تقرير ًا من الدفاع املدين ومن
مكتب هند�سي ب�سالمة املبنى ومالئمة املوقع والعقار للن�شاط حمل العقد ويكون ذلك يف بداية كل �سنة عقدية.
�-7أن يكون العقار �أو املبنى على �شارع رئي�سي ال يقل عن ( )20مرت ًا ف�أكرث ويف مكان ي�سمح به ب�إقامة �سكن للعمال
ويكون الو�صول �إليه �سه ًال بعيد ًا عن االختناقات املرورية.
� -8أن ال يكون املالك من �أحد من�سوبي امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب.
-9ال يحق للمالك االعرتا�ض على �أي تعديالت �أو �إ�ضافات جتريها امل�ؤ�س�سة على �أن تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إزالتها بعد
انتهاء مدة العقد يف حالة عدم رغبة امل�ست�أجر بها.
� -10إح�ضار �شهادة من مكتب هند�سي موقعة وخمتومة ومعرتف بها تفيد ب�سالمة املبنى من الناحية الإن�شائية.
� -11أن يكون العقار خالياً من العيوب الإن�شائية.
� -12أن يتوفر يف العقار كافة ا�شرتاطات الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة.
�-13آخر موعد لتقدمي العرو�ض1444/3/1 :هـ ،ال�ساعة )1:00( :م�سا ًء على �أن ي�سلم العر�ض يف ظرف خمتوم
مكتوب عليه من اخلارج الدعوة اخلا�صة با�ستئجار �سكن العمال بفرع امل�ؤ�س�سة مبدينة جازان �إىل ق�سم
الوارد مبقر امل�ؤ�س�سة العامة للحبوب بالإدارة العامة بالريا�ض (طريق امللك فهد جنوب طريق امللك عبداهلل
مبنى رقم� )975( :ص ب ( )3402الريا�ض ( )11471العنوان الوطني رقم املبنى )7998( :الرمز الربيدي
( )12343الرقم الإ�ضايف ( )3858وحدة رقم (.)1

تعلن وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى للهيئة العامة للطرق وفق ال�شروط التالية:
 -1امل�ساحة املطلوبة مل�سطح البناء ال تقل عن ( )17700مرت مربع.
� -2أن يحتوي كامل املبنى على م�ساحات مفتوحة وقابلة للتعديل.
 -3ا�ستعداد املالك ب�إ�ضافة بع�ض التعديالت املطلوبة.
-4جتهيز املبنى بنظام الدفاع املدين وتكييف كامل املوقع والأعمال امليكانيكية والكهربائية واملعمارية وتنفيذ �أعمال
اجلب�س والإنارة وبالط الأر�ضيات وتنفيذ الأر�صفة اخلارجية.
� -5أن ي�سمح املبنى ب�إ�ضافة م�صادر مياه وكهرباء �إ�ضافية.
 -6توفر عدد ال يقل عن ( )600موقف �سيارات.
ً
ً
�-7أن يقع املبنى يف املنطقة املح�صورة بني طريق الريا�ض مكة املكرمة جنوبا وطريق امللك �سلمان �شماال والدائري
ال�شرقي �شرقاً والدائري الغربي غرباً.
ً
ً
�-8أن يقع املبنى على �أحد ال�شوارع الرئي�سية التي ال يقل عر�ضها عن ( )30مرتا ويف�ضل �أن يكون حماطا ب�أربعة
�شوارع لتفادي عملية الإزدحام حول املبنى.
كاف.
 -10توفر م�صاعد بعدد ٍ
فعلى من لديه مبنى تنطبق عليه ال�شروط ال�سابقة مراجعة الإدارة العامة للمناف�سات والعقود بوزارة النقل
واخلدمات اللوج�ستية للح�صول على كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات ،علماً ب�أن �آخر موعد لت�سليم العطاءات هو يوم
الأحد 1444/3/13هـ ،وتاريخ فتح العرو�ض هو يوم الإثنني 1444/3/14هـ.

اجلهة ال�شمالية طريق امللك �سلمان
اجلهة الغربية طريق امللك خالد

امللكية

33

�أن ال يكون مالك املبنى �أحد من�سوبي هيئة تطوير حممية امللك عبدالعزيز
امللكية
�سيتم اال�ستئجار وفقاً لنظام ا�ستئجار الدولة للعقار و�إخالئه والئحته
التنفيذية

فعلى من لديه عقار تتوفر به ال�شروط واملوا�صفات �أعاله تقدمي عر�ض �سعر ال تقل �صالحيته عن ( )90يوماً(�شامل �ضريبة القيمة امل�ضافة .)%15
على �أن يت�ضمن العر�ض امل�ستندات الثبوتية التالية� :صورة من ال�صك ،خمطط للمبنى ،رخ�صة البناء ،كروكيللموقع و �أرقام التوا�صل يف ظرف مغلق وت�سليمه لإدارة امل�شرتيات والعقود مبقر الهيئة يف مدينة الريا�ض –
�شارع العليا – �أبراج العليا – برج (�أ) – الدور(.)14
علماً ب�أن �آخر موعد للتقدمي يوم الإثنني املوافق 2022/10/17م ،وموعد فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق2022/10/18م ،لال�ستف�سار ن�أمل التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين.)procurement@karnr.gov.sa( :
على �أن يكون العر�ض م�صحوباً ب�إقرار من املالك يت�ضمن �أي تعديالت �أو �إ�ضافات تراها هيئة تطوير حممية امللكعبدالعزيز امللكية ،قبل �إبرام العقد دون �أي تعوي�ض.

تعلن وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية مبنطقة املدينة املنورة عن رغبتها با�ستئجار مبنى يكون مقر ًا لإدارة امل�ساجد
والدعوة والإر�شاد مبحافظة وادي الفرع ،مناف�سة رقم )44/1( :وفق ال�شروط التالية:
� -1أن يكون املبنى من الطراز احلديث من الإ�سمنت امل�سلح ويقع داخل املحافظة.
� -2أن يقع املبنى على �شارع رئي�سي وتتوفر حوله �أماكن لوقوف �سيارات املوظفني واملراجعني.
� -3أن يكون عدد الغرف منا�سب مع حجم الإدارة مب�ساحة ( )6*5ودورات مياه.
� -4أن يتوفر يف املبنى خدمة الكهرباء واملاء والهاتف.
� -5أن يكون مملوكاً ب�صك �شرعي.
� -6أن يلتزم �صاحب العقار بعمل �أي �إ�ضافات وتعديالت يف حالة املوافقة على ا�ستئجار العقار.
� -7أن يلتزم �صاحب العقار بعمل مظالت لعدد (� )5سيارات.
 -8مدة العقد �سنوية.
� -9إح�ضار تقرير من مكتب هند�سي ي�ضمن �سالمة املبنى.
� -10أن تتوفر و�سائل ال�سالمة يف املبنى.
على الراغبني يف ت�أجري عقاراتهم وتتوفر لديهم ال�شروط املو�ضحة �أن يقدموا عرو�ضهم يف مظروف مغلق يو�ضح
فيه قيمة الأجرة ال�سنوية و�إرفاق امل�سوغات الثبوتية للعقار وذلك خالل �شهر من تاريخ 1444/2/15هـ ،و�أن يقدم
العر�ض لفرع الوزارة مبنطقة املدينة املنورة يف ظرف مغلق.

