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خالل  من  االستثمارات  لتنمية  العامة  باإلدارة  ممثلة  الشرقية  المنطقة  أمانة  تسعى   

تقديم برنامجها السنوي لعرض الفرص االستثمارية متنوعة األنشطة في مدن األمانة  المختلفة 

إلتاحة الخيارات والوقت للمستثمر إلختيار مايراه مناسبًا لطموحاته.

وقد روعي في إعداد البرنامج توزيع الفرص اإلستثمارية بأوقات تتيح الخيارات األفضل ، بل   

وروعي التنوع في التوقيت ونوع نشاط الفرص اإلستثمارية.

المواقع  في  التنوع  اإلستثمارية  للفرص  المستثمر  اختيار  تعزيز  في  يساهم  ومما   

وإمكانية  الوقت  إختيار  المنافسات  في  الدخول  في  المستثمر  ثقة  من  يعزز  كما   ، والمساحات 

غير  أوقات  في  مرات  عدة  في  العام  لهذا  البرنامج  خالل  متاحة  أنها  حيث  الفرص  بأحد  الفوز 

متباعدة .

ومن منطلق الحرص على نجاح اإلستثمار ونجاح المستثمرين ، فإن أمانة المنطقة الشرقية   

تحث جميع المستثمرين على أهمية مراجعة الشروط والمواصفات بشكل متأمل والتعرف على 

االلتزامات الخاصة بالمزايدة ومعاينة الموقع اإلستثماري على الطبيعة قبل تقديم العطاءات .

ونؤكد على أن هذا البرنامج قابل للتعديل خالل العام بناء على الحاجة والعرض والطلب   

، وللتأكد من المواعيد يمكن للمستثمرين الكرام مراجعة اإلدارة  البرنامج  للفرص المدرجة في 

العامة للشئون المالية واإلدارية – إدارة المشتريات للتأكد من المواعيد المدرجة في البرنامج.

                                                                           
أمانة المنطقة الشرقية        

                                                            
                اإلدارة العامة لتنمية اإلستثمارات

عزيزي المستثمر...
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اإلجراءات المتبعة في الدخول للمزايدات:

1 - طلب شراء كراسة شروط  ومواصفات المزايدة المراد التقديم عليها عن طريق قسم المشتريات باإلدارة العامة للشئون
       اإلدارية  والمالية.

2 - يتم شراء كراسة شروط  ومواصفات المزايدة بموجب خطاب رسمي من الشركة أو المؤسسة بعد تسديد قيمة الكراسة.

3 - يقدم المستثمر كراسة الشروط والمواصفات )بعد استكمال بياناتها والتوقيع عليها( بظرف مختوم إلى قسم المشتريات
         باإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية قبل نهاية الموعد المحدد حسب ما هو موضح في إعالن المزايدة.

4 - يتم فتح المظاريف بحضور جميع المتقدمين أو ممثليهم وتعلن قيمة العطاءات أمام الجميع.

5 - تتم الترسية على صاحب العطاء األعلى المكتمل ألوراقه النظامية في حالة كون السعر المقدم مناسب.

6 - يجب على المتقدم االلتزام بكل ما يرد في كراسة الشروط والمواصفات وأي تحفظ أو اشتراطات يخالف ما ورد في كراسة
        الشروط سيؤدي إلى استبعاد العرض المقدم.

7 - يجب إرفاق ضمان بنكي بكامل القيمة اإليجارية المقدمة من المستثمر كأجرة سنوية وال يقبل الضمان ناقصًا أو شيك
        مصدق  أو نقدًا.

                                                                      

مع مراعاة التأكد من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بشأن مواعيد فتح المظاريف

معلومات 

تهم المتقدمين للمزايدات 

للمشاريع االستثمارية
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أواًل: األراضي الفضاء

املساحة م2املدينةاسم املزايــدةم
تاريخ تسليم 

العطاء
مدة اإليجارقيمة الكراسةفتح املظاريف

25 سنة44487.451431/4/121431/4/133000الدماممزايدة تأجير موقع رقم )10( باملخطط رقم )ش.د 1077( إلقامة مصنع تدوير اإلطارات املستعملة اخلاص مبردم النفايات1

7 سنة2757.91431/4/261431/4/271000الدماممزايدة تأجير تطوير وتشغيل ساحة موقف السيارات الواقع على شارع امللك خالد تقاطع شارع رقم)9( بالدمام2

15 سنة36801431/5/111431/5/12200الدماممزايدة تأجير موقع رقم )1518( إلقامة وحدات جتارية باملخطط 1/614( التشاليح3

25 سنة24001431/5/251431/5/263000الدماممزايدة تأجير موقع إلقامة محطة محروقات باحلي األول بضاحية امللك فهد مخطط رقم )1/294(4

15 سنة33.4941431/6/91431/6/102000الدماممزايدة تأجير موقع إلقامة مسلخ دجاج مركزي آلي مبخطط )1/853( طريق الرياض5

25 سنة16.7711431/7/21431/7/35000الدماممزايدة تأجير موقع مجمع جتاري وشعبي بشارع امللك خالد بن عبد العزيز6

15 سنة1001431/7/81431/7/91000الظهرانمزايدة تأجير موقع إلقامة بوفية بجوار مخطط الدبابات البرية بشاطئ نصف القمر7

25 سنة100001431/7/221431/7/233000الدماممزايدة تأجير موقع إلقامة مجمع جتاري وإداري متعدد األنشطة على طريق عمر بن اخلطاب )دله(8

15 سنة24401431/8/201431/8/211000الدماممزايدة تأجير موقع إلقامة مكاتب تأجير السيارات بحي اخلليج ضمن املوقع عند تقاطع شارع امللك عبد العزيز مع شارع املزارع9

15 سنة15685.801431/9/191431/9/202000اخلبرمزايدة تأجير موقع إلقامة سوق ملعارض األثاث على األرض رقم مش/خ576/2 واملجاور لسوق حراج األثاث القدمي باخلبر10

15 سنة87767.391431/9/191431/9/202000الدماممزاولة تأجير موقع رقم )7-11( إلقامة مشروع إعادة تدوير انقاض البناء واإلسفلت باملخطط )1/786(11

25 سنة100001431/10/241431/10/253000اخلبرمزايدة تأجير موقع إلقامة موقع الستكمال وتشغيل مباني محطة الوقود القائمة على طريق العزيزية- شاطئ نصف القمر 12

مع مراعاة التأكد من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بشأن مواعيد فتح المظاريف
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املساحة م2املدينةاسم املزايــدةم
تاريخ تسليم 

العطاء
مدة اإليجارقيمة الكراسةفتح املظاريف

25 سنة44487.451431/4/121431/4/133000الدماممزايدة تأجير موقع رقم )10( باملخطط رقم )ش.د 1077( إلقامة مصنع تدوير اإلطارات املستعملة اخلاص مبردم النفايات1

7 سنة2757.91431/4/261431/4/271000الدماممزايدة تأجير تطوير وتشغيل ساحة موقف السيارات الواقع على شارع امللك خالد تقاطع شارع رقم)9( بالدمام2

15 سنة36801431/5/111431/5/12200الدماممزايدة تأجير موقع رقم )1518( إلقامة وحدات جتارية باملخطط 1/614( التشاليح3

25 سنة24001431/5/251431/5/263000الدماممزايدة تأجير موقع إلقامة محطة محروقات باحلي األول بضاحية امللك فهد مخطط رقم )1/294(4

15 سنة33.4941431/6/91431/6/102000الدماممزايدة تأجير موقع إلقامة مسلخ دجاج مركزي آلي مبخطط )1/853( طريق الرياض5

25 سنة16.7711431/7/21431/7/35000الدماممزايدة تأجير موقع مجمع جتاري وشعبي بشارع امللك خالد بن عبد العزيز6

15 سنة1001431/7/81431/7/91000الظهرانمزايدة تأجير موقع إلقامة بوفية بجوار مخطط الدبابات البرية بشاطئ نصف القمر7

25 سنة100001431/7/221431/7/233000الدماممزايدة تأجير موقع إلقامة مجمع جتاري وإداري متعدد األنشطة على طريق عمر بن اخلطاب )دله(8

15 سنة24401431/8/201431/8/211000الدماممزايدة تأجير موقع إلقامة مكاتب تأجير السيارات بحي اخلليج ضمن املوقع عند تقاطع شارع امللك عبد العزيز مع شارع املزارع9

15 سنة15685.801431/9/191431/9/202000اخلبرمزايدة تأجير موقع إلقامة سوق ملعارض األثاث على األرض رقم مش/خ576/2 واملجاور لسوق حراج األثاث القدمي باخلبر10

15 سنة87767.391431/9/191431/9/202000الدماممزاولة تأجير موقع رقم )7-11( إلقامة مشروع إعادة تدوير انقاض البناء واإلسفلت باملخطط )1/786(11

25 سنة100001431/10/241431/10/253000اخلبرمزايدة تأجير موقع إلقامة موقع الستكمال وتشغيل مباني محطة الوقود القائمة على طريق العزيزية- شاطئ نصف القمر 12

مع مراعاة التأكد من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بشأن مواعيد فتح المظاريف
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ثانيًا: المباني القائمة

املساحة م2املدينةاسم املزايــدةم
تاريخ تسليم 

العطاء
مدة اإليجارقيمة الكراسةفتح املظاريف

10 سنة1001431/5/41431/5/51000الدمام- اخلبرمزايدة تأجير عدد )2( مباني كشك قائمة وهى موقع )2( بحديقة إسكان الدمام وموقع )ب( بحديقة إسكان اخلبر1

10 سنة7501431/10/241431/10/251000الدماممزايدة تأجير مبنى الوحدات التجارية القائم باملخطط رقم )1/218( حي الشفاء والواقع على شارع مكة املكرمة2

10 سنة1001431/7/11431/7/21000الدماممزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم على كورنيش الدمام بالقرب من دوار الصدفه شرق املباركية3

10 سنة1001431/7/151431/7/161000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( في اجلزء )ج( موقف سيارات رقم )1( بكورنيش اخلبر4

10 سنة24001431/7/291431/7/302000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى املطعم القائم في اجلزء )ج( بكورنيش اخلبر5

10 سنة9001431/8/131431/8/142000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى املطعم القائم في اجلزء )ج( عند البحيرة الهاللية بكورنيش اخلبر6

10 سنة1001431/8/271431/8/281000الدماممزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( الواقع غرب مواقف السيارات لقرية األلعاب واملجمع التجاري بكورنيش اخلبر7

10 سنة1001431/10/171431/10/181000الدماممزايدة تأجير مبنى املطعم القائم )بصخر البحر( الواقع مقابل مارينا مول بكورنيش اخلبر8

10 سنة1001431/11/21431/11/31000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( في اجلزء )أ( موقف سيارات رقم )1( بكورنيش اخلبر9

10 سنة1001431/11/151431/11/161000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( في اجلزء )أ( موقف سيارات رقم )2( بكورنيش اخلبر10

10 سنة1001431/12/11431/12/21000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( في اجلزء )ج( موقف سيارات رقم )3( بكورنيش اخلبر11

10 سنة9001431/12/151431/12/162000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى املطعم القائم )مبارينا( الواقع في اجلزء )ج( بكورنيش اخلبر12

مع مراعاة التأكد من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بشأن مواعيد فتح المظاريف
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املساحة م2املدينةاسم املزايــدةم
تاريخ تسليم 

العطاء
مدة اإليجارقيمة الكراسةفتح املظاريف

10 سنة1001431/5/41431/5/51000الدمام- اخلبرمزايدة تأجير عدد )2( مباني كشك قائمة وهى موقع )2( بحديقة إسكان الدمام وموقع )ب( بحديقة إسكان اخلبر1

10 سنة7501431/10/241431/10/251000الدماممزايدة تأجير مبنى الوحدات التجارية القائم باملخطط رقم )1/218( حي الشفاء والواقع على شارع مكة املكرمة2

10 سنة1001431/7/11431/7/21000الدماممزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم على كورنيش الدمام بالقرب من دوار الصدفه شرق املباركية3

10 سنة1001431/7/151431/7/161000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( في اجلزء )ج( موقف سيارات رقم )1( بكورنيش اخلبر4

10 سنة24001431/7/291431/7/302000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى املطعم القائم في اجلزء )ج( بكورنيش اخلبر5

10 سنة9001431/8/131431/8/142000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى املطعم القائم في اجلزء )ج( عند البحيرة الهاللية بكورنيش اخلبر6

10 سنة1001431/8/271431/8/281000الدماممزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( الواقع غرب مواقف السيارات لقرية األلعاب واملجمع التجاري بكورنيش اخلبر7

10 سنة1001431/10/171431/10/181000الدماممزايدة تأجير مبنى املطعم القائم )بصخر البحر( الواقع مقابل مارينا مول بكورنيش اخلبر8

10 سنة1001431/11/21431/11/31000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( في اجلزء )أ( موقف سيارات رقم )1( بكورنيش اخلبر9

10 سنة1001431/11/151431/11/161000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( في اجلزء )أ( موقف سيارات رقم )2( بكورنيش اخلبر10

10 سنة1001431/12/11431/12/21000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى البوفيه القائم )بصخر البحر( في اجلزء )ج( موقف سيارات رقم )3( بكورنيش اخلبر11

10 سنة9001431/12/151431/12/162000اخلــبرمزايدة تأجير مبنى املطعم القائم )مبارينا( الواقع في اجلزء )ج( بكورنيش اخلبر12
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ثالثًا: الدراجات البرية

املساحة م2املدينةاسم املزايــدةم
تاريخ تسليم 

العطاء
مدة اإليجارقيمة الكراسةفتح املظاريف

7 سنوات5.0001431/4/12143/4/13500الظهرانمزايدة تأجير موقع )7( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر1

7 سنوات5.0001431/4/261431/4/27500الظهرانمزايدة تأجير موقع )8( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر2

7 سنوات5.0001431/5/111431/5/12500الظهرانمزايدة تأجير موقع )9( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر3

7 سنوات5.0001431/5/251431/5/26500الظهرانمزايدة تأجير موقع )10( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر4

7 سنوات5.0001431/6/91431/6/10500الظهرانمزايدة تأجير موقع )11( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر5

7 سنوات5.0001431/6/231431/6/24500الظهرانمزايدة تأجير موقع )12( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر6

7 سنوات5.0001431/7/81431/7/9500الظهرانمزايدة تأجير موقع )13( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر7

7 سنوات5.0001431/7/221431/7/23500الظهرانمزايدة تأجير موقع )14( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر8

7 سنوات5.0001431/8/61431/8/7500الظهرانمزايدة تأجير موقع )20( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر9

7 سنوات5.0001431/8/201431/8/21500الظهرانمزايدة تأجير موقع  )22( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر10

7 سنوات5.0001431/9/51431/9/6500الظهرانمزايدة تأجير موقع )27( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر11

7 سنوات5.0001431/9/191431/9/20500الظهرانمزايدة تأجير موقع )29( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر12

7 سنوات5.0001431/10/241431/10/25500الظهرانمزايدة تأجير موقع )30( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر13

مع مراعاة التأكد من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بشأن مواعيد فتح المظاريف



9 مع مراعاة التأكد من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بشأن مواعيد فتح المظاريف

املساحة م2املدينةاسم املزايــدةم
تاريخ تسليم 

العطاء
مدة اإليجارقيمة الكراسةفتح املظاريف

7 سنوات5.0001431/4/12143/4/13500الظهرانمزايدة تأجير موقع )7( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر1

7 سنوات5.0001431/4/261431/4/27500الظهرانمزايدة تأجير موقع )8( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر2

7 سنوات5.0001431/5/111431/5/12500الظهرانمزايدة تأجير موقع )9( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر3

7 سنوات5.0001431/5/251431/5/26500الظهرانمزايدة تأجير موقع )10( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر4

7 سنوات5.0001431/6/91431/6/10500الظهرانمزايدة تأجير موقع )11( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر5

7 سنوات5.0001431/6/231431/6/24500الظهرانمزايدة تأجير موقع )12( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر6

7 سنوات5.0001431/7/81431/7/9500الظهرانمزايدة تأجير موقع )13( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر7

7 سنوات5.0001431/7/221431/7/23500الظهرانمزايدة تأجير موقع )14( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر8

7 سنوات5.0001431/8/61431/8/7500الظهرانمزايدة تأجير موقع )20( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر9

7 سنوات5.0001431/8/201431/8/21500الظهرانمزايدة تأجير موقع  )22( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر10

7 سنوات5.0001431/9/51431/9/6500الظهرانمزايدة تأجير موقع )27( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر11

7 سنوات5.0001431/9/191431/9/20500الظهرانمزايدة تأجير موقع )29( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر12

7 سنوات5.0001431/10/241431/10/25500الظهرانمزايدة تأجير موقع )30( ملزارلة نشاط دبابات برية بشاطئ نصف القمر13
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رابعًا: لوحات الدعاية واإلعالن

املساحة م2املدينةاسم املزايــدةم
تاريخ تسليم 

العطاء
تاريخ  فتح 

املظاريف
مدة اإليجارقيمة الكراسة

5 سنة801431/5/101431/5/113000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع موبي )املجموعة التاسعة(1

5 سنة601431/6/241431/6/253000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب أجهزة املشروبات للخدمة الذاتية )املجموعة األولى(2

5 سنة5001431/7/151431/7/163000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع تيبول- فوانيس )املجموعة األولى(3

5 سنة101431/7/151431/7/163000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع يونيبول )املجموعة الرابعة(4

5 سنة601431/9/121431/9/133000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع موبي )املجموعة الثامنة(5

5 سنة2001431/9/131431/9/143000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع ميغاكوم )املجموعة األولى(6

مع مراعاة التأكد من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بشأن مواعيد فتح المظاريف



11 مع مراعاة التأكد من اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية بشأن مواعيد فتح المظاريف

املساحة م2املدينةاسم املزايــدةم
تاريخ تسليم 

العطاء
تاريخ  فتح 

املظاريف
مدة اإليجارقيمة الكراسة

5 سنة801431/5/101431/5/113000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع موبي )املجموعة التاسعة(1

5 سنة601431/6/241431/6/253000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب أجهزة املشروبات للخدمة الذاتية )املجموعة األولى(2

5 سنة5001431/7/151431/7/163000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع تيبول- فوانيس )املجموعة األولى(3

5 سنة101431/7/151431/7/163000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع يونيبول )املجموعة الرابعة(4

5 سنة601431/9/121431/9/133000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع موبي )املجموعة الثامنة(5

5 سنة2001431/9/131431/9/143000الدمام- اخلبر- الظهرانمزايدة عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعالنية من نوع ميغاكوم )املجموعة األولى(6



على الهاتف   8353425


