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 مقـــــدمــــــــة
 

 يةميـــة ومكانـــة مكـــة املكرمـــة ومـــا يوليـــه  كوم نـــا الرشـــيدة مـــ  
ه
ب طـــوير ويـــوفةر لافـــة الخـــدمات ل ـــيو   االة مـــامنظـــرا

وزائــــرب البلــــد الحــــرام و يــــل عملــــى الحكومــــة الرشــــيدة عاــــق يوســــعة الحــــرم املكــــ  الشــــريف واملنــــاطق املحيطــــة بــــه يحــــى 

ول التــت تســيم  ــ  القيــادات بــالحل واة مــامؤدب إلــق مكــة املكرمــة فــج جديــدة يــإشــرا  مل لــف القطاعــات وفــ ن طــر  ومنا

داخـل مكـة املكرمـة خـالل موسـضت رم ـاج والاـ  وطـوال العـام واملشـاريع ال طويريـة الحكوميـة  االنسيابيةتسييل الحركة 

ايخرى وكجلك املشـاريع الخاصـة والتـت يلاـت ا  ياجـات سـاكئت وزائـرب البلـد الحـرام مـ  السـك  والغـجاء وال ـحة وخالفـه 

 وما ي طلبه ذلك م  الترويج الدعائ  ليجه املن جات

إســتراييجية اســتثمار املواقــع  خــدمات االيلــال واإلعــالج واملعلومــات بعمانــة العاصــمة املقدســةوضــعى إدارة  عليــه فقــد

 املشــاركة  ــ   الخدمــة ملــواطئت ومقيضــت وزائــرب ةــجا البلــد كنــوع مــ  عاــق طــره ةــجه املزايــدةعملــى اإلعالنيــة و 
ه
الحــرام وظيظــا

 نشـاط الدعايـة واإلعـالج  ممثلـة  ـ  ينشـي  ملسـتثمرب قع يـوفةر البئةـة الخلـبة م  وا للوط  وال نموب  االق لادبالدعم 

 . ووضع االستراييجيات الالزمة ليا زوار ومريادي  للعاصمة املقدسةاملواقع والطرقات ذات الحركة العالية م   استثمار 

 يحســةج الرايــا البلــرية للمدينــة وريبــة العديــد مــ  الشــرلات امل لللــة  ــ  ةــجا ةــد  وملــا تشــكله ةــجه املزايــدة مــ 

النـوع مـ  الوسـائل املسـ لدمة  ـ  الدعايـة واإلعـالج لـجا يجــه ظج تعكـع ةـجه املواقـع ةويـة ةـجا البلـد ومـا يجـه ظج يكــوج 

عليــه مــ  املظيــر الح ــارب اإلســالم  ومــا ي طلبــه ذلــك مــ  إعــداد ال لــاميم الالزمــة  بمــا ي وافــق مــع ةويــة وقداســة املكــاج 

ةــ وقـرار مجلـع 28/12/1412( ب ـاري  35للادرة باملرسـوم امللكـ  رقـم  م/وفق قواعد ينظيم لو ات الدعاية واإلعالج ، ا

 ةـ. 9/8/1421و  وياري  /39155/4ةـ واملعمم بموجه ال عميم رقم 14/11/1410( وياري  177الوزراء رقم  

ال لـاميم التـت  يطـوير وتشـغيل وإعـدادلجا يجه عاق املستثمر ظج ي ع    اع باره ظةمية ةـجه املواقـع ومـا ي طلبـه ذلـك 

تعكع ةويـة مكـة املكرمـة مـع ايخـج  ـ  اإلع بـار الظـرو  املحيطـة بم طلبـات ةـجا العقـد وظج يحلـل عاـق لافـة املعلومـات 

ال ــرورية التــت يمكنــه مــ  معرفــة طبيعــة ووســائل الوصــول إلــق املواقــع واملرافــق التــت يح ــا  إلر ــا ولافــة العوامــل التــت يــؤ ر 

 مل طلبـــات العقـــد والشـــروط واملواصـــفات عاـــق العطـــاء ل ـــماج ينفيـــج م 
ه
 طبقـــا

ه
 وكيفـــا

ه
طلبـــات العقـــد باملســـ وى الفئـــت كمـــا

 الفنية وال عليمات ولل ما يلزم للوصول إلق اليد  املنشود م  ينفيج ةجه املزايدة .

عــــالج خــــدمات االيلــــال واإل دارة إ- نميــــة االســــتثمارات البلديــــة لاإلدارة العامــــة كمــــا ير ــــه ظمانــــة العاصــــمة املقدســــة  

 ب( بــالرد عاــق ظب اس فســارات مــ  املســتثمري  الــرايبةج  ــ  دخــول املزايــدة واملعلومــات
ه
ظو برســالة   قــديم االس فســار مك و ــا

  عاــــق ال ريــــد اإللكترونــــ  املوملــــة  ــــ  إعــــالج املزايــــدة
ه
 عاــــق رســــالة ال ريــــد  بحيــــل يــــ م الــــرد عاــــق ةــــجا االس فســــار خطيــــا

ه
ظو ردا

 امل نافسةج بجلك .ملاطبة لافة  م ستو  اإللكترون 
 

  وهللا املـوفق ،،،،
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 الشروط واملواصفاتتعريف للمفردات الواردة بكراسة 

 . م(  6.80× م  8.80 قائمة مقـاس  إلكترونية إعالنية شغيل شاشةمزايدة ت املشــروع

  .بشارع املسجد الحرام مدخل ريع ذاخر كائنة بمكة املكرمةوال قائمة شاشة لعقارا

 . شركة ظو مؤسسة مرخلة يزاول نشاط الدعاية واإلعالج املستثمر

مقدم 

 العطاء
 . دعاية وإعالجولالة /مؤسسة شركة /

 املنافسة
 ، ويتبعيا ايمانة / البلدية طريقة إل ارة ال نافع بةج املستثمري  يعخج شكل مزايدة ب د  الحلول عاق ظعاق سعر 

 . عند يعجةر العقارات واينشطة

  . الشروط واملواصفات كراسة الكراسة
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  : للشاشةموذج  توضيحي ن
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 دخــــــول املـــــــزايــــــدةاشــــــتراطــــــات . 3

 من يحق له دخول املزايدة : 1/3

يجه املزايدة ما عدا م  ليحق لكل ايفراد والشرلات واملؤسسات املرخص ليا بمزاولة نشاط الدعاية واإلعالج ال قدم 

 ظو بحكم ق ائ   تى ين هت مدة املنع
ه
م  ال عامل ،  صدر قرار بمنع ال عامل معيم م  الجيات امللولة بجلك نظاما

لجي  علر م مس حقات م عخرة ، ظو لانوا مم  ي عخروج    سداد ايجرة ع  موعدةا وز لألمانة ظو البلدية استبعاد اويج

 . بعد رفعيا لوزير الشةوج البلدية والقروية واملوافقة عاق استبعادهوذلك 
 

 مكان تقديم العطاءات : 2/3

قدم العطاءات عاق النماذ  ايصلية املس لمة م  ايمانة واملل ومة بل م 
ُ
 نمية االستثمارات البلدية اإلدارة العامة لي

  نمية االستثمارات البلدية    ايمانة.العامة لإلدارة لو حيل ي م تسليميا باليد 
 

 تقديم العطاء: 3/3

الالزمة وااللتزام ال ام بما يقض ى به البنود الواردة بكراسة عاق مقدم العطاء استيفاء نموذ  العطاء املرفق بالدقة  1/3/3

 الشروط واملواصفات وملحقات ا.

يجه يرقيم صفحات العطاء ومرفقايه وال وقيع علر ا م  مقدم العطاء نفسه ظو الشخص املفوض م  قبله وكجلك  2/3/3

شخص مفوض يجه إرفا  ظصل مل ومة بل م الشركة ظو املؤسسة ظو الولالة الرسضت و    ال يقديم العطاء م  

 
ه
 بولالة شرعية. ال فويض ملدقا

ه
 م  الغرفة ال جارية ظو م حو ا

 يقدم العطاء داخل مظرو  مل وم بالشمع اي مر ويك ه عليه م  الخار  ما يا  : 3/3/3

 عنواج ال ريد اإللكترون  . - رقم الفاكع - ظرقام ةوايفه - عنوانه - اسم مقدم العطاء - اسم املزايدة

 قبول ظلألمانة  4/3/3
ه
 م  العروض دوج ظج يكوج للمستثمر  ق االعتراض . يا

 ال يقبل العرض املال  ما لم يقبل العرض الفئت .  5/3/3

 كتابة األسعار:   4/3

 يجه عاق مقدم العطاء عند إعداد عطائه ظج يراعق الخطوات ال الية :  

 مل طلبات كراسة الشروط واملواصفات وال  1/4/3
ه
يجوز له إجراء ظب تعديل ظو إبداء ظب يحفظ علر ا  ظج يقدم السعر بالعطاء وفقا

 ظو القيام بشطه ظب بند م  بنود املزايدة ظو مواصفات ا ويستبعد العرض امللالف لجلك .

2/4/3  
ُ
( بالريال السعودب .ي

ه
 وك ابة   روفا

ه
 دوج ايسعار    العطاء ظرقاما

ظج تعاد ك اب ه ظو تعديل    عرض السعر يجه ي حين ال يجوز ملقدم العطاء الكش  ظو املحو ظو الطمع و    ال ظب  3/4/3

 م  جديد بالحرو  وايرقام وال وقيع عليه وخ مه بل م الشركة ظو املؤسسة ظو الولالة الرسضت.
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 مدة سريان العطاء : 5/3

 م  ال اري  املحدد لف ن املظاريف ولألمانة/البلدية الحق    طله زيادة مد 90مدة سرياج العطاء  
ه
( تسعوج يوما

ه
ة يوما

سرياج العطاء إذا ما اق  ى ال رورة ذلك ، ويبقى العطاء نافج املفعول ويةر جائز الرجوع فيه م  وقى يقديمه و تى 

 ن اية مدة سرياج العطاء.

 الضمان: 6/3

يجه ظج ُيقدم مع العطاء ضماج يعادل قيمة إيجار عام وا د ، ويقدم    شكل خطاب ضماج م  بنك مع مد لدى    1/6/3

السعودب ، وظج يكوج يةر مشروط ، ويةر قابل لإللغاء ، وظج يكوج واجه الدفع عند ظول طله م   مؤسسة النقد العرب 

 ملدة ال يقل ع  س ة 
ه
ايمانة/البلدية ، دوج الحاجة إلق إنجار ظو  كم ق ائ  ، كما يجه ظج يكوج خطاب ال ماج ساريا

 لل مديد عند الحا
ه
جة ، ولل عطاء ال يرفق به ظصل خطاب ال ماج سئ م ظشير م  ياري  آخر موعد ل قديم العطاء وقابال

 استبعاده .

يستبعد لل عطاء يكوج قيمة ال ماج به ظقل م  قيمة إيجار عام وا د ، ظو يكوج  خطاب ال ماج  مقدما بغةر اسم  2/6/3

 املستثمر ، ولئع للمستثمر الحق    االعتراض عاق االستبعاد.

 موعد اإلفراج عن الضمان : 7/3

ب العطاءات يةر املقبولة فور البى    املزايدة ، ويرد يصحاب العطاءات املقبولة بعد صدور قرار يرد ال ماج يصحا

 . ةالترسي

 مستندات العطاء: 8/3

 يجه عاق املستثمر استيفاء وإرفا  املستندات ال الية و التريئه :

 العرض الفني :  1/8/3

 عاق لامل ايورا  الثبويية سارية 
ه
- املفعول والتت يؤةله لدخول املزايدة  سجل يجارب يقديم عرض فئت م كامل مش مال

خ رة - شيور م  ياري  دخول املزايدة خطاب ال ماج البنك  يةر مشروط ال يقل ع  س ة - يرخيص م  وزارة اإلعالم

 عاق لافة الوسائل اإلع
ه
النية سابقة    مجال الدعاية واإلعالج آلخر  الث ظعوام مع بياج املقتر ات إلنجاز العمل مش مال

بياج بالجياز الفئت -الشاشات القائمة وتشغيل  ل طوير مع إرفا  ال لاميم الالزمة  (2املنلوص علر ا    الفقرة رقم  

 م  الغرفة ال جارية ظو ولالة شرعية للشخص املفوض -والكوادر العاملة    ةجه املزايدة 
ه
خطاب يفويض رسضت ملدقا

 بال وقيع وإكمال باق  اإلجراءات ( .
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 العرض املالي :2/8/3

 به لامل ايورا  ال الية  خطاب ال ماج البنك  يةر مشروط ال يقل مديه ع   
ه
 100س ة شيور  يقديم عرض مال  مرفقا

و يقة الدعوة موقعة جميع اللفحات م  املفوض ومل ومة بل م الشركة ظو املؤسسة - % يعادل إيجار عام هجرب وا د

 م  املفوض بال وقيع ومل ومة بل م الشركة ظو املؤسسة ظو الولالةنموذ  العرض امل- ظو الولالة الرسضت
ه
-الرسضت  ال  موقعا

 صيغة العقد موقعة م  املفوض بال وقيع ومل ومة بل م الشركة ظو املؤسسة ظو الولالة الرسضت(.

 طاء وال وقيع عليه م  املستثمر ،نموذ  الع  3/8/3
ه
  ظو بل م الشركة ظو مم  يفوضه ظو يولله لجلك مل وما

 املؤسسة ظو الولالة الرسضت مع وضع ياري  ال وقيع . 

  يفويض رسضت مو ق م  الغرفة ال جارية ظو ولالة شرعية ، وذلك إذا قام بال وقيع عاق العطاء ومرفقايه   4/8/3

  شخص يةر مقدم العطاء ، وإذا لاج مقدم العطاء شركة ظو مؤسسة ظو ولالة يجه إرفا  ما يثبى ظج  

   املسةول ظو الوكيل ظو املفوض ع  الشركة ظو املؤسسة ظو الولالة الجب وقع عاق العطاء ومرفقايه لديه  

 اللال ية لل وقيع بالنيابة . 

 سارية املفعول .السجل ال جارب صورة  5/8/3

 . سارية املفعول رخلة مزاولة مينة الدعاية واإلعالج صورة  6/8/3

  صفحة عاق  ده للالبلدية الرسضت / وملحقات ا مل ومة بل م ايمانةظج يكوج كراسة شروط ومواصفات املزايدة  7/8/3
ه
وظي ا

 اللتزا
ه
م مقدم يكوج لل صفحة موقعه م  املستثمر ومل ومة بل م الشركة ظو املؤسسة ظو الولالة الرسضت وذلك يعكيدا

 املواصفات بموجبه.ويجه إرفا  صورة إيلال الدفع الجب يم شراء كراسة الشروط و ، العطاء املطلق بما ورد به
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 مر قـبل إعــداد الــعــرضثـواجـبات املسـت .4
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 واجبات املستثـمـر قـبل إعـداد الـعـرض .4

 

 دراسة الشروط الواردة بالكراسة: 1/4

عاق املستثمر دراسة بنود كراسة الشروط واملواصفات الواردة دراسة وافية ودقيقة وإعداد العرض وفقا ملا يقض ت به ةجه    

 الشروط واملواصفات وإج عدم االلتزام بجلك يعط  الحق لألمانة / البلدية    استبعاد العطاء.

 االستفسار حول بيانات املزايدة : 2/4

ظب بند م  بنود املزايدة ، يجه عاق لل م  اشترى كراسة الشروط و املواصفات م      الة يموض ظو عدم وضوه 

 الق ايمانة/البلدية للحلول عاق اإلي اه الالزم قبل يقديمه لعطائه بمدة ال يقل ع  
ه
املستثمري  يقديم اس فساراه خطيا

 وذلك    عشرة ظيام م  ال اري  الن ائ  املحدد ل قديم العطاءات ، وس قوم ايمانة/ا
ه
لبلدية بالرد عاق االس فسارات خطيا

 بعنه ل  يعول عاق ظية اس فسارات ظو إجابات شفوية .
ه
 موعد ظقلاه خمسة ظيام قبل املوعد املحدد لف ن املظاريف علما

 معاينة العقار: 3/4

م  جميع النواح  ب ا الشاشات القائمة املواقع و ومعاينة الثمانية  عاق املستثمر وقبل يقديم عطائه ظج يقوم بمعاينة العقار 

املع مدة وظج الجغرافية والشروط الفنية معاينة يامة نافية للجيالة وفق الحدود الفنية واإلنشائية ووسائل السالمة ويةرةا 

 عاق ايوضاع السائدة به
ه
 ياما

ه
 .  م  جميع النواح  ي عر  تعرفا

 اإلدعـــاء ظو ويع  ـــر املســـتثمر قـــد اســـ و ق ةـــجا الشـــرط بمجـــرد ي 
ه
بعيـــة جيالـــة  اال  جـــا  قدمـــه بعطائـــه ، بحيـــل ال يحـــق لـــه ال قـــا

ايعمـال لافـة و  ا وإعـادة يطويرةـاتشـغيليطـر  إعـادة  و  ـا ظتمجبر ظو نوعية الشاشات وآليـة يطويرةـا ظو منطقة العقد بللوص 

 .اامل علقة ب 
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 قبل وأثناء فتح املظاريف                                          

 إلغاء املزايدة وتعديل الشروط واملواصفات: 1/5

اق  ــى امللــلحة العامــة  يجــوز لألمانة/للبلديــة إلغــاء املزايــدة قبــل فــ ن املظــاريف بعــد ظخــج موافقــة صــا ه اللــال ية إذا

ذلك . ويحق ليا اإلضـافة ظو الحـج  ظو ال عـديل مل ـموج ظب بنـد مـ  بنـود كراسـة الشـروط واملواصـفات بموجـه خطـاب ظو 

إخطــــار إلــــق جميــــع الشــــرلات ظو املؤسســــات ظو الولــــاالت التــــت قامــــى بشــــراء كراســــة الشــــروط واملواصــــفات ، وذلــــك قبــــل فــــ ن 

تع  ر ظية إضافة ظو  ج  ظو تعـديل يـم إخطـار الشـرلات ظو املؤسسـات بـه جـزء ال ي جـزظ مـ  املظاريف بعشرة ظيام ، عاق ظج 

 لجميع امل نافسةج .
ه
 ةجه الشروط واملواصفات وملزما

 تأجيل موعد فتح املظاريف : 2/5

نة/البلديــة يحـق لألمانة/للبلديـة يعجيـل يــاري  وموعـد فـ ن املظــاريف إذا مـا دعـى ال ــرورة إلـق ذلـك ، وإذا يــم ذلـك فـ ج ايما

. 
ه
 س لطر جميع مقدم  العطاءات بال عجيل خطيا

 سحب العطاء : 3/5

 ال يحق للمستثمر سحه عطاءه قبل موعد ف ن املظاريف.

  تعديل العطاء : 4/5

ال يجــوز للمســتثمر إجــراء ظب تعــديل  ــ  عطائــه بعــد يقديمــه ، ولــ  يل فــى إلــق ظب إدعــاء مــ  صــا ه العطــاء بوجــود خطــع  ــ  

 عطائه  بعد يقديمه .

 حضور جلسة فتح املظاريف : 5/5

يحق للمستثمر ظو مفوضه ظو وكيله الشرع    ور جلسة ف ن املظاريف    املوعد املحدد لسماع قراءة مح ويات الجلسة 

، ويجه ظج يكوج ممثل الشركة ظو املؤسسة ظو الولالة املفوض لح ور جلسة ف ن املظاريف سعودب الجنسية ، 

 بولالة شرعية ظو يفويض
ه
م  مدير الشركة ظو املؤسسة ظو الولالة ملدقا م  الغرفة ال جارية ، وال يحق  م حو ا

 االعتراض مل  لم يح ر الجلسة.
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 :الى املستثمر تسليم املوقع 1/6

   .الجيات ذات العالقةقع وال نسيق مع ي م اس الم املو  1/1/6

 الخاص بجلك وقع املكرول  مع مد وإعداد مح ر تسليم بموجه  اإلدارة املل لةي م تسليم املوقع ع  طريق  2/1/6

                                                                        وذلك بعد يوقيع العقد مباشرة ما لم يك  ةناك عائق لدى ايمانة يحول دوج ذلك  اإللكترونية واس الم الشاشة         

 م  ياري  يوقيع العقد وياري  االس الم.ع  شير وا د وبشرط ظال يزيد املدة 

 للمستثمر عاق  قع يقوم البلدية ب رسال إشعار خط م املو ياق مح ر تسل    ال يعخر املستثمر ع  ال وقيع ع 3/1/6

 ، ويحسه بداية مدة العقد م  ياري  اإلشعار.  عنوانه         

 . ويجيةز صال يت ا للعمل ي حمل املستثمر ال كاليف املتريبة عاق إعادة يعةيل الشاشات 4/1/6

 / البلدية والجهات ذات العالقة : الحصول على املوافقات والتراخيص من األمانة 2/6

 اإلعالنية بعد الحلول عاق املوافقات الشاشات الليانة وإعادة يعةيل ظعمال كافة عاق املستثمر القيام ب    

 والتراخيص م  ايمانة/البلدية والجيات ايخرى ذات العالقة.    

 البرنامج الزمني للتنفيذ : 3/6

 مرا ل اإلنشاء والتركيه والتشغيل ،       
ه
 لل نفيج ، م  منا

ه
 زمنيا

ه
      يلتزم املستثمر ظج يقدم لألمانة/للبلدية برنامجا

 وضرورة املوافقة الخطية م  قبل ايمانة/البلدية عاق ةجا ال رنامج .      

 تنفيذ األعمال: 4/6

  لوادر ومكونات ا ايساسية إلق  اشات اإللكترونيةالش إعادة ت يةة تشغيلي عيد املستثمر ب سناد ميمة      

  فنية م لللة عالية الخ رة    ينفيج مثل ةجه ايعمال دوج اإلضرار باملم لكات العامة .     

 حق األمانة/البلدية في اإلشراف : 5/6

 لبلدية الحق الكامل    اإلشرا  عاق ال نفيج بجميع مرا له لل عكد م  التزام املستثمر بال نفيج لألمانة/ا 1/5/6

 لالشتراطات واملواصفات الواردة بكراسة الشروط واملواصفات وامللططات املع مدة .         
ه
 طبقا

 يةر واإلصاله عاق نفق ه الخاصة يلتزم املستثمر ب لبية م طلبات ايمانة/البلدية فيما ي علق بعوامر ال غ 2/5/6

 للشروط واملواصفات وامللططات املع مدة.         
ه
 ملا يم يركيبه وينفيجه ملالفا

 ال يجوز للمستثمر إجراء ظية إضافات ظو تعديالت جديدة     مسا ات الوسيلة اإلعالنية ظو مواقعيا  3/5/6

 لألمانة/للبلدية ة ي عةج عاق املستثمر ظج يقدم و ق  الة املوافقايمانة/البلدية ،الخطية م  قبل إال بعد املوافقة          

 ملططات لاملة م  املواصفات الفنية م  ظجل الحلول عاق املوافقة الخطية والترخيص الالزم .         
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 ليقوم املل ص بايمانة/البلدية ، ب شعار ايمانة/البلدية  التطوير والتشغيليلتزم املستثمر بعد االنت اء م  ظعمال  4/5/6

 للمواصفات والشروط الواردة باملعاينة ،وعمل مح ر يبةج ظج إعادة يعةيل الشاشات          
ه
 اإلعالنية يم طبقا

 لدى ايمانة  بكراسة الشروط واملواصفات وامللططات املع مدة وذلك ع  طريق تعيةج مك ه استشارب مع مد         

 املتريبة عاق ذلك . واآل ار السلبيةمع يحمل لافة ال بعات          

 توصيل الكهرباء للموقع : 6/6    

      عاق مسةولي ه  ك ويكوج ذل ا  يا     ال  الشاشات اإلعالنيةإعادة يوصيل الكير اء ملواقع ي ولق املستثمر     

 ملا يحدده الخاصة وي حمل لافة ال كاليف والرسوم املريبطة بجلك ، كما     
ه
 ي حمل يكاليف است الك الكير اء طبقا

 وعاق املستثمر ظج ينسق    ذلك مع اإلدارة املعنية بايمانة/البلدية ومع شركة الكير اءالشركة املل لة ،    

 . ظو ظب بدائل ظخرى صديقة للبئةة ظو اس لدام الطاقة الشمسية بطريق ه    

 استخدام العقار للغرض املخصص له : 7/6

فة لجلك يتريه علر ا فسخ العقد وظب ملالض املللص له    إعالج املزايدة ،ال يجوز للمستثمر اس لدام العقار لغةر الغر 

 وسحه العقار م  املستثمر دوج ظب مطالبات م  قبله .،

 التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد: 8/6

 والتت يحق وافقة خطية م  ايمانة/البلدية ،ال يحق للمستثمر ال نازل ع  العقد للغةر إال بعد الحلول عاق م       

 عاق  يقديرةا للموقف ،عاق ظج ينطبق عاق امل نازل له ليا املوافقة ظو الر        
ه
 نفع شروط املستثمر فض بناءا

 . ايول        

 متطلبات السالمة واألمن : 9/6

 بما يا : الدورية صيانت اعند و  إعادة يعةيل الشاشات اإلعالنية يلتزم املستثمر عند     

 ايعمال ظضرار ظو  وادث يلئه ايشخاص ظو  ايلاذ لافة اإلجراءات واال  ياطات الالزمة ملنع وقوع 1/9/6

  ظو املم لكات العامة والخاصة .         

 املارة ة التت يحضت ويوفةر جميع م طلبات الحماية والسالمالحركة املرورية ،لطر  ظو إعاقة عدم شغل ا 2/9/6

 ظو املركبات م  الحوادث وايضرار .         

 ظ ناء القيام الواقية وجميع م طلبات السالمة  النظارات، القفازات، اي جية، إلزام العاملةج باريداء الخوذات 3/9/6

 والتركيه ظو الليانة .بععمال اإلنشاء          
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 مسةولية لاملة ع  لافة  وادث الوفاة ظو إصابات العمل التت قد يلحق بعب م  العمال  4/9/6
ه
 يكوج املستثمر مسةوال

 ظو املوظفةج ظ ناء قياميم بالعمل ظو ظب ظضرار يلحق باملارة ظو املركبات نتيجة عدم التزامه ب   ياطات          

 يتريه وي حمل املستثمر و ده لافة ال عوي ات واملطالبات ظو ظب يكاليف ظخرى ظ ناء يعدية العمل ،السالمة          

 ولئع عاق ايمانة/البلدية ظدنى مسةولية ع  ذلك .عاق ذلك ،         

 إلغاء العقد للمصلحة العامة: 10/6

 تعويض املستثمر ع  قيمة املنشآت املقامة و   ةجه الحالة ي ملدية فسخ العقد للمللحة العامة ،يحق لألمانة /الب   

وإعادة القيمة اإليجارية امل بقية م  ياري   باملواقع بعد  سم نسبة اإلةالك للمنشآت م  واقع املدة املنلرمة م  العقد

  إلغاء العقد إلق ياري  انت اء العام ال عاقدب .

 تسليم املوقع لألمانة / للبلدية بعد انتهاء مدة العقد: 11/6

 والشاشات اإلعالنية بعد تسليمه للموقع بقبل انت اء مدة العقد بثال ة ظشير يقوم ايمانة /البلدية ب شعار املستثمر 

 .  صيانت ا صيانة شاملة وال عكد م  جاةزيت ا للعمل

 أحكـام عــامــة: 12/6

 . ملك لألمانة/للبلدية بمجرد يقديمياجميع املستندات وامللططات وو ائق العطاء امل علقة ب جه املزايدة ه   1/12/6

 ال قويم الهجرب ةو املعمول به    العقد. 2/12/6

 واملطالبة بال عويض عما يحمله م  ملاريفايمانة/البلدية  ملقدم العطاء الحق    الرجوع إلقلئع  3/12/6

 ظو رسوم نتيجة يقديم عطائه     الة عدم قبوله .           

 ايمر السام  ليمات ا ال نفيجية اللادرة بموجه املزايدة الق الئحة ال لر  بالعقارات البلدية وتعيل ع ةجه  4/12/6

 ةـ .24/9/1423    38313ب//3الكريم رقم           

 يل ع ةجه املزايدة لالئحة الغرامات والجزاءات البلدية اللادرة بقرار مجلع الوزراء  5/12/6

 ةـ .6/8/1423ب اري  ( 21 رقم            

  (35 م/ ماللادرة بايمر السام  الكريم رق واإلعالجيل ع ةجه املزايدة لقواعد ينظيم الدعاية  6/12/6

 .ةـ 04/11/1410(    177ةـ وقرار مجلع الوزراء رقم  28/12/1412             
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 االشــــــــتراطــــــــات الخــــــاصـــــــــة .7

 مدة العقد : 1/7

مدة العقد ه   خمسة ظعوام هجرية( يبدظ م  ياري  تسلم املستثمر للعقار م  ايمانة/البلدية بموجه مح ر موقع م   1/1/7

ع  يوقيع املح ر ي م اشعاره الطرفةج شريطة ظال يزيد ذلك عاق شير وا د م  ياري  يوقيع العقد و    ال يعخر املستثمر 

 
ه
 ويحتسه بداية مدة العقد م  ياري  اإلشعار .  خطيا

 الضمان البنكي النهائي : 2/7

 يجارية السنوية ويقدم    م  إجمال  القيمة اإل  (  عشرة باملائة(10% يقديم ضماج بنك  ن ائ  يعادل قيمة  1/2/7

 قابل ويةر خطاب ضماج م  بنك مع مد لدى مؤسسة النقد العرب  السعودب ، وظج يكوج يةر مشروط  شكل  

 كما ، وظج يكوج واجه الدفع عند ظول طله م  ايمانة/البلدية دوج الحاجة إلق إنجار ظو كم ق ائ ،لإللغاء   

   
ه
 .العقدمدة انت اء  تى  يجه ظج يكوج خطاب ال ماج ساريا

 واإلنشاء:فترة التجهيز   3/7

،  إذا يطله ذلك اإلنشاءإعادة و  وال طوير والتشغيل م  مدة العقد لل جيةز  (  خمسة باملائة(%5يمنن املستثمر فترة   

 ويكوج ةجه الفترة يةر مدفوعة ايجرة.

ي م لل جيةز والليانة وإعادة اإلنشاء و ق  الة عدم قيام املستثمر بالبدء    ينفيج املزايدة خالل الفترة الزمنية املسموه ب ا 

 الرفع للا ه اللال ية بطله فسخ العقد.
 

 قيمة العقد:   4/7

  عاقدب .العام البداية    ويدفع  فق  القيمة اإليجارية  1/4/7

 القيم املضافة :  5/7

 .املسطن الشاشة عاق ظج الوا د ريال للمتر املربع (400بداية لل عام تعاقدب بواقع  رسوم اإلعالج يدفع     1/5/7

 يدفع بداية لل عام تعاقدب .و ع  طريق إدارة اإلنارة بايمانة ال وصيل ال يار الكير ائ  إذا لاج  قيمة است الك 2/5/7
 

 موعد سداد األجرة لكل عام : 6/7

التزام املستثمر بالسداد    املوعد املجلور ي م ملادرة ال ماج و    الة عدم عند يوقيع العقد ، تسدد ظجرة العام ايول 

ظما ظجور ايعوام ال الية في م سدادةا    بداية لل عام إيجارب و حد ظقص ى عشرة ظيام م  ،البنك  املقدم م  املستثمر 

ار الكير ائ  ع  الوسيلة و    الة يجاوز املستثمر ليجه املدة يجوز لألمانة/للبلدية فلل ال ي،بداية العام اإليجارب 

 وذلك دوج ظدنى مسةولية يجاه ايمانة/البلدية وي حمل املستثمر لافة ال كاليف املتريبة عاق ذلك .،اإلعالنية 
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 : املوقع املحددفي  اإلعالنية إعادة تأهيل وصيانة الشاشة 7/7

 وعاق سبيل املثال ال الحلر النواح   جميع ويجيةز صال يت ا للعمل م  ب عادة يعةيل الشاشةيلتزم املستثمر  1/7/7 

 ولل ما ي طله لتشغيليا ويكوج بع دث الطر  وال رامج  السالمة(جوانه و  ال قنية والفنية واإلنشائية النواح           

 . وقاعدة اإلعالج ايرضيةلإلطار والقاعدة الخاصة بالشاشة يطوير الشكل الجمال  مع ضرورة          

 عالنية و يانات لوسيلة اإل ي  م  البيانات الخاصة با عالنيةاإل شاشة العاق  املستثمر بوضع مللقيلتزم   2/7/7

 لييكل.ويثبى عاق ا،املشغل ليا م  قبل املستثمر واملع مد م  قبل ايمانة/البلدية         

 قع العمل بحواجز آمنة وذات معايةر ب طويق مو خالل فترة العمل وال جيةز والليانة يلتزم املستثمر   3/7/7

 يكوج ذات شكل جمال  وذلك لعدم تشويه الرايا البلرية.جودة وسالمة عالية مع ضرورة ظج         

 : فنيةالتقارير ال 8/7

 فيه الرايا ال طويرية للشاشات  و رامجيا ومظيرةا الجمال   1/8/7
ه
عند اس الم املوقع يجه يقديم جدول زمئت لفترة ال جيةز موملحا

شرط م  شروط املزايدة ويكوج املستثمر مسةول مسةولية يامة ع  ينفيج مواعيد الجدول حيث أنه ولل ما ي علق بجلك 

 الزمئت

االستشــــــــــارب املشــــــــــر  عاــــــــــق املشــــــــــروع خــــــــــالل فتــــــــــرة ال جيةــــــــــز لجميــــــــــع مرا ــــــــــل العمــــــــــل يقــــــــــديم يقــــــــــارير ظســــــــــبوعية عــــــــــ  طريــــــــــق  2/8/7

مـــــــزودة باللـــــــور الفويويرافيـــــــة والبيانـــــــات ال قنيـــــــة ويةرةـــــــا ،عاـــــــق ظج يكـــــــوج ذلـــــــك عنـــــــد ن ايـــــــة لـــــــل اســـــــبوع عمـــــــل اب ـــــــداء مـــــــ  

ة االســــــــــــتثمارات يــــــــــــاري  اســــــــــــ الم املواقــــــــــــع وتســــــــــــليميا لــــــــــــإلدارة املل لــــــــــــة بم ابعــــــــــــة ينفيــــــــــــج املشــــــــــــاريع بــــــــــــاإلدارة العامــــــــــــة ل نميــــــــــــ

 البلدية .

 ه .ويجه عاق املستثمر يقديم يقرير خط  لألمانة/البلدية بكافة ال عديالت التت ظجريى لكل شاشة عاق  د 3/8/7

 طلب تعديل مواقع اللوحات : 9/7

   (%10 يحق للمستثمر يقديم طله  لألمانة / للبلدية ب عديل بعض مواقع الشاشات اإلعالنية ،و نسبة ال يزيد ع 

 م  إجمال  عدد الوسائل االعالنية ولألمانة/للبلدية املوافقة ظو الرفض بعد الدراسة ال فليلية للطله وظب تعديل 

    مواقع الوسائل اإلعالنية دوج موافقة ايمانة/البلدية سيعرض املستثمر ل طبيق الق الئحة الغرامات 

 والجزاءات عليه.
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 استبدال املوقع بموقع بديل : 10/7

     يحق لألمانة/للبلدية استبدال املوقع املحدد بكراسة الشروط واملواصفات وملحقات ا بموقع آخر   

 الحاالت ال الية:  

ف ن منافج  - يحسةج طر  قع إذا لاج املوقع امل عاقد عليه يؤ ر عاق الحركة املرورية يسباب طارئة ظو مس جدة عاق املو  .1

 .دواع  ظمنية وخالفه( -جديدة 

 . إجراء ينظيم ظو صيانة للموقع .2

 ملكية خاصة . عاق     ال ظيور املوقع امل عاقد عليه .3

 املستثمر  كما يلتزم، النقلوي حمل لافة يكاليف  ثمر بالنقل إلق املوقع البديلو ق لل الحاالت يلتزم املست    

 . بتسوية وإصاله املوقع السابق ل ماج  س  املظير    

 الصيانة: 11/7

 واملكونات ايساسية ليا ولإلنارة ، بلفة مس مرة . للشاشةيجه عاق املستثمر الليانة الدورية   1/11/7

 م  الوسائل اإلعالنية ظو املكونات ايساسية ليا لحوادث مرورية ظو عوامل طبيعية 2/11/7
ه
  فعاق إذا تعرضى ظيا

 ( ساعة .24ل مدة ال ي عدى  ورفع املللفات النايجة ع  الحوادث خال إصال يا املستثمر            

 ضوابط اإلعالن: 12/7

 مع العادات وال قاليد اإلسالمية للبالد ، وظج يكوج مادة اإلعالج  1/12/7
ه
 يلتزم املستثمر بعج يكوج اإلعالج منسجما

 مالئمة للجو  السليم ، مع مراعاة ظج يكوج اللور والك ابات    إطار اآلداب اإلسالمية وظج يراعق قواعد            

 اللغة العر ية الفلحق    نص اإلعالج .           

 ( م  الالئحة ال نفيجية لنظام  املطبوعات والنشر م  :75يلتزم املستثمر بعج يراعق ما يقض ى به املادة   2/12/7

 إلعالج ع  القنوات الف ائية و رامجيا ظو وكالء االشتراك ب ا.عدم ا .1

 عدم الترويج ل رامج السيا ة والتسويق الخارج  . .2

 ظو ايشرطة الغنائية. ظو املسلسالت عدم اإلعالج ع  ايفالم .3

 عدم اس لدام صور النساء    اإلعالنات. .4

 بالعقد دوج مقابل وذلك  ات اإللكترونيةالشاش% م  اجمال  عدد  30يلتزم املستثمر بعج يللص ما نسب ه  .5

ال لليص    مجمليا يزيد مدة  املناسبات العامة ، ولإلعالنات ذات اليد  الخةرب عاق ظج ال إعالنات و إلعالنات ايمانة/البلدية 

 الوا د. ال عاقدب ع  خمسة ظسابيع    العام
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 للشروط واملواصفات التت ينص علر ا كراسة الشروط واملواصفات  الشاشاتيلميم ب طوير يلتزم املستثمر 
ه
اإلعالنية وفقا

 ي دث ال طورات العاملية ملثل ةجه الشاشات والنظم السائدة
ه
ف نه سيكوج ،، و    الة  دوث ظية ملالفة م  املستثمر  ظو وفقا

 بدفع الغرامات التت يقررةا الئحة الغرامات والجزاءات البلدية اللادرة بقرار مجلع الوزراء رقم 
ه
 ةـ6/8/1423ب اري   (218 ملتزما

 بدفع ،واملوملحة    الجدول ال ال  ،
ه
وفيما ال يرد به نص    الئحة الغرامات والجزاءات املجلورة فسو  يكوج املستثمر ملتزما

 ت التت يقررةا ايمانة ظو البلدية ، وذلك كما ةو موملة فيما يا :الغراما

 نوع املخالفة م

الحد 

األدنى 

 للغرامة

الحد 

األعلى 

 للغرامة

العقوبة التبعية والعقوبة في حالة 

 تكرار املخالفة
 رقم املادة

1 
عدم ردم الحفر وإعادة الحالة عاق ما لانى عليه بعد االنت اء 

 م  العمل    املوقع
5000 10000 

ردم الحفر وإعادة الحالة إلق ما لانى 

 عليه عاق نفقة املستثمر
 5/4مادة 

 5/5مادة  نقل املللفات عاق نفقة املستثمر 10000 5000 عدم إزالة مللفات الحفر بعد االنت اء م  العمل 2

3 
اس لدام املعدات الشوارع املسفل ة واملرصوفة عند  إيال 

 املجنزرة ظو ظية معدة 
ه
 ظخرى تسبه ضررا

5000 10000 
إصاله الجزء ال الف عاق نفقة 

 املستثمر
 5/9مادة 

4 

و لو ات ظوظطرافيا ظو ظعمدة اإلنارة ظو ملابيحيا إيال  ايرصفة 

مم لكات البلدية ايخرى بعب وسيلة لاج ال وزيع ظو ظب م  

 اإليال 

 5/12مادة  املستثمرإصاله ال الف عاق نفقة  1000 500

5 
تشويه جدراج ايبنية ظو ايسوار بالك ابة ظو الرسم ظو خالفه ظو 

 اس لداميا لأليراض اإلعالنية
 5/19مادة  إصاله ال رر عاق نفقة املستثمر 500 200

 2000 200 للق اإلعالنات ظو الف ة دعائية قبل الحلول عاق رخلة 6

ظو   إزالة امللالفة عاق نفقة املستثمر 

 م  ياري  وضع 
ه
استيفاء الرسم اع بارا

 اللو ة

 5/20مادة 

7 
ظو زيادة    املسا ة عما يم الترخيص به وضع لو ة إضافية 

 دوج ظخج موافقة البلدية
500 1000 

 م  ياري  وضع 
ه
استيفاء الرسم اع بارا

 اللو ة
 5/21مادة 
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 نوع املخالفة م
الحد 
األدنى 
 للغرامة

الحد 
األعلى 
 للغرامة

 

العقوبة التبعية والعقوبة في حالة 

 تكرار املخالفة

 رقم املادة

تشويه جدراج ايبنية ظو ايسوار بالك ابة ظو الرسم ظو خالفه ظو  8

 اس لداميا لأليراض اإلعالنية
 5/19مادة  إصاله ال رر عاق نفقة املتسبه 500 200

 2.000 200 للق اإلعالنات ظو الف ة دعائية قبل الحلول عاق رخلة  9

إزالة امللالفة عاق نفقة املعل  ظو 

 م  ياري  وضع 
ه
استيفاء الرسم اع بارا

 اللو ة

 5/20مادة 

10 
وضع لو ة إضافية للمحل ظو زيادة    املسا ة عما يم الترخيص 

 به دوج ظخج موافقة البلدية 
500 1.000 

 م  ياري  وضع استيفاء 
ه
الرسم اع بارا

 اللو ة
 5/21مادة 

 ظب ملالفة ينظمة الطر  لم يحدد ليا عقو ة  11
 5/23مادة  اعادة الحالة عاق نفقة امللالف 1.000 200

DRAFT



 ةـوديـــــــــــــــــربية السعـــــــــــــــة العــــــــــلمملكا
 ةـرويــــــــدية والقــــــــــؤون البلـــــــــــــوزارة الش                               

 ةــتنمية االستثمارات البلدي - صمة المقدسةاأمانة الع
 إدارة خدمــــات االتصــال واإلعــالن والمعلــومـــات                                              

 قســـــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــدعـــــــــــــايـــــــــــة                                              

 

 

 
 

 شارع املسجد الحرام مدخل ريع ذاخر تشغيل واستثمار شاشة إلكترونية إعالنية قائمة بمكة املكرمةكراسة الشروط واملواصفات ملزايدة 

 35من  27الصفحة                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االشـــتراطــات الفـنــــيــــة .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAFT



 ةـوديـــــــــــــــــربية السعـــــــــــــــة العــــــــــلمملكا
 ةـرويــــــــدية والقــــــــــؤون البلـــــــــــــوزارة الش                               

 ةــتنمية االستثمارات البلدي - صمة المقدسةاأمانة الع
 إدارة خدمــــات االتصــال واإلعــالن والمعلــومـــات                                              

 قســـــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــدعـــــــــــــايـــــــــــة                                              

 

 

 
 

 شارع املسجد الحرام مدخل ريع ذاخر تشغيل واستثمار شاشة إلكترونية إعالنية قائمة بمكة املكرمةكراسة الشروط واملواصفات ملزايدة 

 35من  28الصفحة                                             

 

 االشـــتراطــات الفـنــــيــــة .9

 الفنية العامة:االشتراطات  1/9

وفق قواعد السالمة املرورية وال تعيق  ركة املرور ظو يحجه الراية     يكوج التركيه والتشغيل وعملية ال طوير يجه ظج  1/1/9

 الطر  العامة وظرصفة املشاة.

ج بحيــل يكــو  االلكترونيــة( الشاشــة  الوســائل اإلعالنيــة ظج يــ م اخ يــار املواصــفات الفنيــة ذات الجــودة العاليــة ليــجا النــوع مــ  2/1/9

 دوج ظج تسبه ظب ضرر    الرايـة ملريـادب الطريـق ،
ه
 ون ارا

ه
لعوامـل الجويـة ملكـة مـع ايخـج بعـةج اإلع بـار اذات راية واملحة ليال

 ــ   ـال ايعطــال امل كــررة(  املكرمــة ســة مكـةملكانـة وقدا ويســ تءالعــام يشــوه املظيـر قـد الحــرارة الشـديدة وايير ــة ممــا  املكرمـة 

 . العاملية الحديثةعاق ظج ال يقل ع  املواصفات 

لإلدارة  اتعكع ةوية وقداسة مكة املكرمة ويقديمي للشاشة اإلعالنية ل طوير لامل الشكل الخارج عمل عدة يلاميم  3/1/9

 .اواملوافقة علر  الع مادةااملعنية 

خاصة باملوقع م  قبل ا د املكايه اليندسية املع مدة لدى ايمانة يقديم الكروكيات املسا ية وإي اه اال دا يات ال 4/1/9

 واع مادةا م  صا ه اللال ية .

 ت. قائدب املركبا تى ال تشتى انتباه ، قليلة وظج تع مد عاق اللورة بدرجة ظكثر املعلنة يجه ظج يكوج عدد الكلمات  5/1/9

 . ويناسقيا واإلضاءة اإلعالنية عاق الرايا البلرية ومراعاة ايلواج يجه ظج ال يؤ ر الشاشة 6/1/9

كما يجه ظال تشكل ، فال يكوج قريبة م  املواد القابلة لالش عال ظو مناطق ال لزي ؛ يجه ظج يكوج بعيدة ع  ظماك  الخطر  7/1/9

 نقاط ججب لألطفال.

ريادب الطريق يوزيع اإلضاءة  تى ال يؤ ر عاق م ظج يراعق عمليةو اإلعالنية ملدر إزعا  ضوئ   الشاشةيجه ظال يكوج  8/1/9

 .السالمة املرورية بلفة عامة وسائق  املركبات ظو 

بمادة  للشاشةمع تغطية الييالل والعامود الحامل  الوسيلةوضع ساعة ال وقيى الزمئت ومقياس درجة  رارة الجو عاق  9/1/9

بعد يقديميا الق ايمانة/البلدية وظخج املوافقة  إذا لانى تس دع  ذلك لياإلضفاء نوع م  الجمال  ظو ظب مواد ظخرى  الكالدنج

 .الخطية عاق ال عديالت

10/1/9 .
ه
 ظج يكوج مح وى الوسيلة مناسبا

 .البلرية بشكل يعكع صورة   ارية وال يكوج مشوةة للرايا واالريفاعاتيناسق ايحجام واملسا ات  11/1/9

 وفق ايساليه الفنية الحديثة. مع شروط السالمة    التركيه شاشةيجه ظج ي طابق ال 12/1/9

ظج يقوم الولالة املستثمرة بال نسيق مع الجيات ذات العالقة قبل عملية التركيه والحلول عاق التراخيص الالزمة واخ يار  13/1/9

 يةمية الطر  بمكة ووجود شخليات إسالمية وقيادات عليا يرياد ةجه الطر  
ه
 .ايوقات املناسبة للعمل نظرا

الالزمة  اإلع ماداتو  بال نسيق مع الجيات ذات العالقة قبل عملية التركيه والحلول عاق التراخيص املستثمر قوم ظج ي 14/1/9

 يةمية الطر  بمكة
ه
 . و سه ظنظمة املرور والجيات ذات العالقة املكرمة واخ يار ايوقات املناسبة للعمل نظرا
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 قد .خالل سرياج مدة الع للوسيلةعمل الليانة الدورية الالزمة  15/1/9

 لرو انية املكاج مع بل ايدعية واآليات  وذلك بوضع ظذلار النات الدعائية الترويجية فواصل بةج اإلعيلليص  16/1/9
ه
استشعارا

 .عاق الشاشة  القرآنية     ال عدم وجود ظب مواد دعائية يرويجية

 سواء برقم العامود ظو اسم الشارع . ا املوقعالفرعية ال ابعة لي بلديةالله بنطا   االلتزام باملوقع املسلمعاق املستثمر  17/1/9

( مع جميع B.O.Tتعود ملكية جميع ايعمال ال نفيجية وال طويرية عاق الشاشات لألمانة/البلدية بعد انت اء مدة العقد   1/1/9

انة بموجه الخدمات االضافية ال ابعة ليا م  عدادات كير اء وملحقات ا بعد القيام بععمال الليانة الالزمة ليا وتسليميا سليمة مل

بعد يجر ت ا ولألمانة الحق    يكليف شركة م لللة ملعاينة صال ية الوسيلة ومدى  مح ر اس الم رسضت موقع م  الطرفةج

 . مواكبت ا إذا اس دعق ايمر

 البلدية ذلك(./إذا رظت ايمانة اشتراطات فنية عامة ظخرى  يجكر  2/1/9
 

 

 عض أنواع مخالفات اللوحات :ب 2/9

 .ولل ما يلوث الرايا البلريةتشويه املظير العام للموقع  1/2/9

 سوء املظير لخلفية اللو ة وعدم تغطيت ا بشكل جميل . 2/2/9

  .   اللنع وال نفيج اس لدام بعض املواد ظو الوسائل رديةة اللنع ظو امللالفة لالئحة االشتراطات الفنية التت ينص عاق الجودة  3/2/9

 مل طلبات ومحددات السالمة اإلنشائية والتركيه وال ثبيى .امللالفة  4/2/9

 امللالفة مل طلبات السالمة املرورية . 5/2/9

 امللالفة ل عليمات الشريعة اإلسالمية ظو فر ا خدش للحياء العام . 6/2/9

 انت اء ياري  صال ية ال لرين . 7/2/9

 البلدية ظو ل لرين البلدية . ظب ملالفة لألنظمة  8/2/9

   ال ي عارض مع ظب لو ات ظخرى ظو يحجه الرايا عن ا و    ال وجود مثل ةجه الحاالت يجه مراجعة ظج  9/2/9

  ( وال نسيق معيا إدارة خدمات االيلال واإلعالج واملعلومات– نمية االستثمارات البلدية اإلدارة العامة ل         

    ال التركيه دوج الرجوع و  الشروع    يركيه الوسيلة اإلعالنيةالالزم وذلك قبل الترخيص والحلول عاق         

 .  يلتزم املستثمر ب عادة الوضع عاق مالاج عليه وعاق نق ه الخاصةلإلدارة املل لة         
 

 الرسومات واملخططات : 3/9

لعملية يطوير يلتزم املستثمر ب كليف مك ه ةندس ت استشارب مع مد م  ايمانة/البلدية ل قديم امللططات االب دائية والن ائية 

 عاق النحو ال ال  : ويحديل الشاشات اإلعالنية ويطوير مواقعيا
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 األعمال املعمارية:  1/3/9

 . ملط  املوقع العام 

  املحطة .يلميم يطوير مسق  ظفق  يوملة 

 . واجيات معمارية بمقياس رسم مناسه 

 . ال فاصيل املعمارية الالزمة 

 . ظب ملططات ظو يفاصيل ظخرى الزمة 
 

 األعمال املساحية والجغرافية :   2/3/9

    يلتزم املقاول بالشروط الفنية الخاصة بالقاعدة املركزية للبيانات الجغرافيةSDI  وذلك بال نسيق مع ادارة نظم )

 املعلومات الجغرافية بعمانة العاصمة املقدسة قبل البدء بايعمال املسا ية الجغرافية.

 . يلتزم املقاول بمراجعة ادارة نظم املعلومات الجغرافية عند تسليم البيانات الجغرافية ل عكيد جودة البيانات املسلمة 
 

 األعمال اإلنشائية:  3/3/9

  لعملية يطوير الشاشات ال ثبيى ال فاصيل الفنية وطر  لافة. 

 .ظب ملططات ويفاصيل ظخرى الزمة 
 

 األعمال الكهربية:  4/3/9

 .لافة ال فاصيل الكير ية 

  .ظب ملططات ظخرى الزمة 

 

 

 االشتراطات اإلنشائية: 4/9

 عاق املستثمر وامليندس االستشارب واملقاول االلتزام بما يا  :

م  النوع املقاوم للك ري ات  ال اال  يا  وطبقا لطبيعة التربة ومكونات الردم    جميع ظعمال يجه اس لدام ظسمنى  -1

 .خالل عملية يرميم ويطوير القواعد اإلنشائية للشاشات اإلعالنية  الخرسانة الالزمة للقواعد وايجزاء املدفونة    ايرض

    ال ا  يا  إعادة بناء قواعد  ة م  الرطو ة وايماله ال ارة ماية القواعد وايجزاء املدفونة بالتربإعادة يرميم يجه  -2

 خرسانية جديدة ظو تعديل القواعد املت الكة.

يجه ظج يكوج جميع ظعمال ومكونات الخلطة الخراسانية واملاء املس لدم    القواعد الخراسانية وايعمدة يجه ظج يكوج  -3

 للمواصفات القياسية السعودية.
ه
 طبقا
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 للمواصفات يجه ظج يكوج  -4
ه
    ال ا  يا  إعادة بناء قواعد خرسانية جديدة ظو   ديد التسلين    القواعد وايعمدة مطابقا

 .تعديل القواعد املت الكة
 

 

    ايماك  واملسافات املناسبة ، مع مراعاة ظال  -5
ه
يجه ال عكد قبل صه الخرسانة م  ظج املسامةر وظلواه ال ثبيى مثب ة جيدا

     ال ا  يا  إعادة بناء قواعد خرسانية جديدة ظو تعديل القواعد املت الكة. ه عاق صيانت ا مس قبال يؤ ر عملية الل

يجه ظج ي م ردم قواعد ظعمدة الوسائل اإلعالنية عاق طبقات عاق ظج ي م دمك  دك( لل طبقة  سه ايصول الفنية  -6

    ال ا  يا  إعادة بناء  . واد نظيفة وخالية م  الشوائهويمك  اس لدام مواد الحفر    إعادة الردم     الة لوج ةجه امل،

 قواعد خرسانية جديدة ظو تعديل القواعد املت الكة.

يجه ظج ي م إعادة الوضع بالنسبة لسطن ايرضية إلق ما لاج عليه قبل القيام بععمال الحفر وما ي طلبه ذلك م  يركيه  -7

 البالط لألرصفة ظو إعادة السفل ة ويةرةا.

    ال ا  يا  إعادة بناء قواعد  يقل عمق القاعدة الخرسانية ع  متر ونلف املتر    عرض ال يقل ع  متر ونلف املتر  ظج ال  -8

 خرسانية جديدة ظو تعديل القواعد املت الكة.

 . البلدية ذلك(/ائية ظخرى  ي ا  إذا رظت ايمانةاشتراطات إنش -9

 

 الكهربية: راطاتتاالش 5/9

      ال عدم وجود يمديدات سابقة للشاشات اإلعالنية وإج وجد ي م عمل جميع الليانة الالزمة ليا ويجيةزةا    

 : ملر لة تشغيل باالشتراطات ال الية   

 بطريقة  الشاشةيجه ظج ي م يمديد الكابالت املغجية للو ات اإلعالنية وما شاب يا م  ملدر الكير اء  تى موقع  1/5/9

         .
ه
 جيدا

ه
 ملفية ضم  مواسةر مثب ة يثبي ا

 .    مواسةر مرنة ب اونقطة االيلال الكير ية  للشاشةيجه يمديد الكابالت الكير ية بةج ظقرب نقطة  2/5/9

  يمنع م  إيال   الشاشةيجه يعمةج وسيلة يالمع قابلة للحركة بةج ظطرا  الكابالت ونقطة ال المع     3/5/9

 نتيجة االةتزازات.الكابل          

 يسمن له بالحركة نتيجة تعرضه للرياه. شاشةبل عند ايلاله باليجه يرك طر  لا     ن اية الكا 4/5/9

 درجة فنية مناسبة لظرو  املنطقة م  ح  يجه اس لدام لابالت نحاسية معزولة  مرنة( ذات مواصفات  5/5/9

 .الحرارة املحيطة         

 ت ايملونيوم    تغجية لو ات اإلعالنات.يحظر اس لدام لابال  6/5/9

 يجه اخ يار نوعيات و دات اإلضاءة م  اينواع املحمية ضد ايير ة وايمطار. 7/5/9

 لحماية املارة. الشاشةيجه يعريض  امل  8/6/9

  ظمبةر داخل  ماق 30يجه يركيه قاطع آل  ضد التسرب ايرض ت لل يار بسعة مناسبة و حساسية  9/5/9
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 لحدوث  ريق كيرب . لشاشةبوسيلة  ماية ظويوماييكية مركبة خار  اظو يجيةزةا ، شاشةال         
ه
 منعا

 مقاومة للعوامل الجوية  الحرارة الشديدة وال يارات اليوائية والعوامل ايخرى سواء  شاشةظج يكوج مواصفات ال 10/5/9

 الجوية ظو خالفيا(.           

 كر إذا رظت ايمانة/البلدية ذلك( .كير ية ظخرى  يجاشتراطات  11/5/9

 : اإلعالنية تطوير الشاشة فياملواد املستخدمة  6/9 

 اإلعالنية م  مواد يةر قابلة لال ترا . الشاشة    يطوير ويحديليجه ظج يكوج املواد التت يدخل  1/6/9

 ويكوج جميع ظعمال ،  م  الحديد املجلف  الشاشةةيالل يجه ظج يكوج القطع وايدوات التت تس لدم ل ثبيى  2/6/9

 للمواصفات القياسية السعودية.         
ه
 الجلفنة طبقا

 االشتراطات الفنية األخرى: 7/9

    عاق املستثمر االلتزام ال ام بعية اشتراطات فنية ظخرى وردت    دليل االشتراطات الفنية للو ات    

 وزارة الشةوج البلدية والقروية، ظو يلدر م  ايمانة / البلدية.الدعاية واإلعالج اللادر م     
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 إقرار من املستثمر

 يقر املستثمر بما يلي:

 اطلع عاق كراسة الشروط واملواصفات ومرفقات ا وظنه ملتزم بما جاء ب ا. .1

 : اطلع عاق جميع النظم السعودية املعمول ب ا ذات الللة بموضوع املزايدة وعاق وجه خاص .2

 ةـ24/09/1423    38313ب//3الئحة ال لر  بالعقارات البلدية اللادرة بموجه ايمر السام  الكريم رقم 

 ةـ.28/12/1412    35قواعد ينظيم لو ات الدعاية واإلعالج اللادرة باملرسوم امللك  رقم م/

 عاي  موقع اللو ات اإلعالنية املعروضة لل عجةر معاينة نافية للجيالة. .3

 ملحكمة اإلدارية ه  الجية املل لة بالفلل    لافة املنازعات التت ينشع م  جراء ينفيج ظو يفسةر ةجا العقد.يكوج ا

 

    

 الختم                           التوقيع   
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 ةيجاريجدول عروض القيم اإل  .10
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ـــيــبــال ـــــ  اجــ

 

 املدة

 السعر

 
ه
 ك ابة رقما

السنوية القيمة االيجارية 

 للموقع

   (سنة وا دة 

 القيمة االيجارية لكامل

 مدة العقد

 ) خمع سنوات
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