
عن طرح عدد من املزايدات مبدينة الرياض للسنة املالية 1439 / 1440 هـ )اجملموعة الثالثة(
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على  االتصال  ميكن  ولالستفسار  احلكم  قصر  منطقة  )د(  برج  املعيقلية  مببنى  لالستثمار  العامة  اإلدارة  ملقر  التقدم  األنشطة  هذه  أحد  في  باالستثمار  الرغبة  لديه  ومن 
هاتف اإلدارة العامة لالستثمار سنترال رقم : 4140500 حتويلة رقم : 554 / 701 / 702 

نوع النشاط
رقم 

املزايدة
مدة العقداسم املزايدة

موعد قبول العطاءات 
وفتح املظاريف

سعر 
الكراسة

صرافات

5
استثمار عدد )8( مواقع صرافات آلية بأنحاء متفرقة من مدينة الرياض 

)"7 سيار" + صراف ثابت مببنى اإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض(
5 سنوات

1438/7/26هـ
الساعة العاشرة صباحاً

3000

5 سنواتاستثمار عدد )8( مواقع  صرافات آلية )سيار( بأنحاء متفرقة من مدينة الرياض6
1438/7/26هـ

الساعة العاشرة صباحاً
3000

5 سنواتاستثمار عدد )8( مواقع  صرافات آلية )سيار( بأنحاء متفرقة من مدينة الرياض7
1438/7/26هـ

الساعة العاشرة صباحاً
3000

سكني 
جتاري إداري

8
بن  اخلرج مع شارع عمار  تقاطع طريق  الواقعة على  األرض  قائم على  استثمار مبنى 

ياسر بحي اخلالدية لنشاط سكني جتاري )مبساحة 385م2 تقريباً( 
7 سنوات

1438/7/27هـ
الساعة العاشرة صباحاً

2000

9
استثمار موقع القطعة رقم )49 -50( باخملطط رقم )2231/ب( بحي قرطبة 

) مبساحة 1775م2 تقريباً( 
15 سنة

1438/7/27هـ
الساعة العاشرة صباحاً

2000

جتاري متعدد 
األنشطة

10
استثمار أرض فضاء رقم )384( باخملطط رقم )3466( بحي املونسية الستثماره لنشاط 

مركز جتاري متعدد األنشطة )مبساحة 6105م2 تقريباً( 
25 سنة

1438/7/28هـ
الساعة العاشرة صباحاً

3000

11
استثمار أرض فضاء باخملطط رقم )3324( بحي امللقا بشارع األمير تركي بن عبد العزيز 

األول لنشاط مركز جتاري متعدد األنشطة ) مبساحة 5183م2 تقريباً( 
25 سنة

1438/7/28هـ
الساعة العاشرة صباحاً

3000

7 سنواتاستثمار موقع قائم )أسواق العثيم( بجوار سوق الربوة للخضار والفاكهة )5788 م2( 12جتاري
1438/7/29هـ

الساعة العاشرة صباحاً
2000

مواقف 
سيارات 

سطحية 
بأنواعها

13
مواقف  لنشاط   املناخ  بحي   )3061( رقم  باخملطط  قائمة  سطحية  مواقف  استثمار 

سيارات بأنواعها ) مبساحة 34866م2 تقريباً( 
5 سنوات

1438/8/1هـ
الساعة العاشرة صباحاً

1000

14
مواقف  لنشاط  السلي  بحي   )3071( رقم  باخملطط  قائمة  مواقف سطحية  استثمار 

سيارات بأنواعها ) مبساحة 3561م2 تقريباً( 
5 سنوات

1438/8/1هـ
الساعة العاشرة صباحاً

1000

15
 )164( رقم  القطعة  بجوار  املشاعل  بحي   )3669( رقم  باخملطط  فضاء  أرض  استثمار 

لنشاط مواقف سيارات بأنواعها ) مبساحة 6169م2 تقريباً( 
7 سنوات

1438/8/4هـ
الساعة العاشرة صباحاً

1000

مواقف 
متعددة 

األدوار
16

عبد  امللك  مستشفى  من  بالقرب    )228-227-226-219-218( أرقام  املواقع  استثمار 
العزيز اجلامعي إلقامة مواقف متعددة األدوار )يخصص 25% من مسطح البناء لنشاط 

استثماري سكني/إداري( ) مبساحة 4531 م2 تقريباً( 
25 سنة

1438/8/4هـ
الساعة العاشرة صباحاً

3000

مستودعات

17
استثمار أرض فضاء باخملطط رقم )2003 / وأ( بحي املروة الستثمارها لنشاط مستودعات 

من الهنقر القابل للفك وإعادة التركيب ) مبساحة 4875م2 تقريباً( 
 10

سنوات
1438/8/5هـ

الساعة العاشرة صباحاً
2000

18
استثمار أرض فضاء باخملطط رقم )2740/أ( بحي العزيزية لنشاط مستودع مواد غذائية 

من الهنقر القابل للفك وإعادة التركيب )مبساحة 25741م2 تقريباً( 
 10

سنوات
1438/8/5هـ

الساعة العاشرة صباحاً
2000

19
من  مستودعات  لنشاط  الفيصلية  بحي   )2278( رقم  باخملطط  فضاء  أرض  استثمار 

الهنقر القابل للفك وإعادة التركيب ) مبساحة 4104م2 تقريباً( 
 10

سنوات
1438/8/5هـ

الساعة العاشرة صباحاً
2000

ورش

20
استثمار ورشة قائمة على القطعة رقم 30/35 باخملطط رقم 2008/أ بصناعية العريجاء 

)1125م2( 
7 سنوات

1438/8/6هـ
الساعة العاشرة صباحاً

2000

21
استثمار  ورشة قائمة على القطعة  رقم 30/38 باخملطط رقم 2008/أ بصناعية العريجاء 

)1125م2( 
7 سنوات

1438/8/6هـ
الساعة العاشرة صباحاً

2000

22
استثمار أرض فضاء باخملطط رقم )3165/أ( بحي طويق لنشاط ورش من الهنقر القابل 

للفك وإعادة التركيب )9315م2( 
 10

سنوات
1438/8/7هـ

الساعة العاشرة صباحاً
2000

23
استثمار ورشة غير مكتملة على القطعة رقم )673( باخملطط رقم )3071( بحي السلي 

)3429م2( 
7 سنوات

1438/8/7هـ
الساعة العاشرة صباحاً

2000

نوع النشاط
رقم 

املزايدة
مدة العقداسم املزايدة

موعد قبول العطاءات 
وفتح املظاريف

سعر 
الكراسة

سكني 
جتاري إداري

استثمار مبنى قائم عند تقاطع شارع األمير سطام بن عبد العزيز مع شارع 76
السيف بحي الشرفية لنشاط سكني جتاري مبساحة 332م2 تقريباً

  7
سنوات

1440/01/20هـ 
2000الساعة العاشرة صباحاً

استثمار موقع زائدة تنظيمية باخملطط رقم )2811( بحي عرقة لنشاط سكني/77
جتاري /إداري مبساحة 666م2تقريباً

    15
سنة

1440/01/20هـ 
2000الساعة العاشرة صباحاً

بحي 78 التجاري  مكة  مركز  غرب  املنورة  املدينة  بشارع  قائم  مبنى  استثمار 
الشميسي لنشاط جتاري مكتبي مبساحة 659م2 تقريباً

  7
سنوات

1440/01/21هـ 
2000الساعة العاشرة صباحاً

املواد 79جتاري لبيع  املناخ  بحي  اليمامة  أسمنت  مصنع  جنوب  قائم  محل  استثمار 
الغذائية مبساحة 73م2 تقريباً

  7
سنوات

1440/01/21هـ 
1000الساعة العاشرة صباحاً

هياكل 
استثمار مشروع االستفادة من السيارات التالفة واملعدات والهياكل وأجزائها 80سيارات

1440/01/22هـ سنتانالغير صاحلة املوجودة بحجز األمانة بحي السلي
2000الساعة العاشرة صباحاً

املركزي للخضار 81أكشاك الشمال  داخل سوق   )7/23( رقم  قائم  بوفيه  استثمار موقع 
والفاكهة بحي املروج لبيع املشروبات والوجبات اخلفيفة مبساحة 30م2 تقريباً

 5
سنوات

1440/01/22هـ 
500الساعة العاشرة صباحاً

صرافات

استثمار عدد )4( مواقع بأنحاء متفرقة مبدينة الرياض إلقامة عدد )4( صراف 82
آلي سيار واملستثمرة حالياً من بنك ساب

 5
سنوات

1440/01/23هـ 
3000الساعة العاشرة صباحاً

استثمار عدد )6( مواقع بأنحاء متفرقة مبدينة الرياض إلقامة عدد )6( صراف 83
آلي سيار واملستثمرة حالياً من بنك ساب

 5
سنوات

1440/01/23هـ 
3000الساعة العاشرة صباحاً

استثمار عدد )15( موقع لوضع مكائن صراف آلي ثابت في مبنى أمانة منطقة 84
الرياض والبلديات الفرعية التابعة لها مبدينة الرياض

 5
سنوات

1440/01/24هـ 
3000الساعة العاشرة صباحاً

استثمار عدد )2( موقع إلقامة عدد )4( صرافات آلية سيار واملستثمرة حالياً من 85
البنك األهلي

 5
سنوات

1440/01/24هـ 
3000الساعة العاشرة صباحاً

دعاية 
86وإعالن

استثمار عدد )48( موقع إعالني على الطريق الدائري إلقامة لوحات )يوني بول( 
واملستثمرة حالياً من شركة تهامة للدعاية واإلعالن على أن تكون )8( لوحات 

منها بتقنية اللوحات الرقمية )صور ثابتة متعددة(
 5

سنوات
 1440/02/22هـ 

5000الساعة العاشرة صباحاً


