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ً
قادما من الريا�ض

ويل العهد ي�س��تقبل مفتي لبنان

خادم احلرمني ال�شريفني ي�صل �إىل رو�ضة خرمي
الرياض  -واس
و�صل بحف��ظ اهلل ورعايته خادم احلرمني
ال�شريف�ين املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز
�آل �سع��ود ،ي��وم الثالث��اء  1ربي��ع الأول
1436هـ املوافق  23دي�سمرب 2014م� ،إىل
رو�ضة خرمي.
وكان يف ا�ستقب��ال املل��ك املف��دى �أيده اهلل،
�صاح��ب ال�سم��و الأم�ير في�ص��ل بن حممد
بن �سع��ود الكبري ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير خال��د ب��ن بن��در ب��ن عبدالعزي��ز
رئي���س اال�ستخب��ارات العام��ة ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن ناي��ف
ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الداخلي��ة ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير من�صور ب��ن نا�صر بن
عبدالعزي��ز م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريف�ين ،و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور بندر بن
�سلم��ان بن حممد م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي
بن عبداهلل بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض.
كم��ا كان يف ا�ستقباله حفظ��ه اهلل ،ال�شيخ م�شعل العبداهلل الر�شي��د ،ومعايل رئي�س الديوان
امللك��ي ال�سكرت�ير اخلا���ص خل��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين الأ�ست��اذ خال��د ب��ن عبدالعزيز
التويج��ري ،ومعايل رئي�س ال�ش�ؤون اخلا�صة خلادم احلرم�ين ال�شريفني الأ�ستاذ �إبراهيم
ب��ن عبدالعزي��ز العي�سى ،ومعايل رئي�س �ش�ؤون املواطنني بالدي��وان امللكي الأ�ستاذ حممد
بن عبداهلل ال�سويلم ،وعدد من امل�س�ؤولني.
وق��د و�ص��ل يف معية خادم احلرم�ين ال�شريفني حفظ��ه اهلل� ،صاحب ال�سم��و امللكي الأمري

الثمن  3رياالت �سعودية

متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س
الوطن��ي ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير
عبدالعزي��ز ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزي��ز نائب
وزي��ر اخلارجي��ة ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي
الأمري بدر بن عب��داهلل بن عبدالعزيز ،ومعايل
رئي���س املرا�س��م امللكي��ة الأ�ست��اذ حمم��د ب��ن
عبدالرحم��ن الطبي�ش��ي ،ومع��ايل نائب رئي�س
الدي��وان امللكي الأ�ست��اذ خالد بن عبدالرحمن
العي�سى ،ومع��ايل امل�ست�شار بالدي��وان امللكي
الدكت��ور عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز الربيع��ة،
ومعايل م�ساعد رئي�س الديوان امللكي لل�ش�ؤون
التنفيذي��ة نائ��ب ال�سكرت�ير اخلا���ص خل��ادم
احلرم�ين ال�شريف�ين الأ�ستاذ فهد بن عبداهلل الع�سكر ،ومعايل نائ��ب رئي�س احلر�س امللكي
الفريق �أول حمد بن حممد العوهلي.
ً
وكان يحفظه اهلل ،قد غادر الريا�ض بعد ع�صر اليوم نف�سه ،متوجها �إىل رو�ضة خرمي.
وكان يف وداع��ه �أيده اهلل� ،صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود،
ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن
ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود ،ويل ويل العه��د النائب الثاين لرئي�س جمل���س الوزراء امل�ست�شار
واملبع��وث اخلا�ص خلادم احلرم�ين ال�شريفني ،و�صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن
�سلم��ان بن عبدالعزي��ز ،وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء رئي���س ديوان �سمو ويل العهد
امل�ست�شار اخلا�ص ل�سموه ،وعدد من امل�س�ؤولني.
حفظ اهلل خادم احلرمني ال�شريفني يف �سفره و�إقامته.

الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري �سلمان بن عبدالعزي��ز �آل �سعود ،ويل العهد
نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،يف مكتبه بالريا�ض يوم الثالثاء  1ربيع
الأول 1436ه��ـ املواف��ق  23دي�سمرب 2014م� ،سماحة مفت��ي اجلمهورية اللبنانية
ال�شيخ عبداللطيف دريان والوفد املرافق له.
ومت خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�ض عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ض��ر اال�ستقب��ال معايل وزير ال�ش���ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدع��وة والإر�شاد
الدكتور �سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل ،و�سفري لبنان لدى اململكة عي�سى عبدال�ستار.

يف جل�سة جمل�س الوزراء برئا�سة ويل العهد
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اقت�صاد و�صناعة اململكة قادران على حتمل التذبذبات امل�ؤقتة يف دخل النفط

الموافقة في مجال
توظيف العمالة
المنزلية مع سريالنكا

الرياض  -واس
ر�أ���س �صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزير
الدف��اع حفظه اهلل ،اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء ،بعد
ظه��ر ي��وم الإثن�ين � 30صفر 1436ه��ـ املواف��ق  22دي�سمرب
2014م ،يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�ض.
ويف بداي��ة اجلل�س��ة هن���أ جمل���س ال��وزراء خ��ادم احلرمني
ال�شريف�ين امللك عبداهلل بن عبدالعزي��ز �آل �سعود حفظه اهلل،
عل��ى ما حتقق م��ن جناح ملبادرت��ه وم�ساعي��ه اخلرية التي
توج��ت ب�إزالة ما ي�شوب العالق��ات بني ال�شقيقتني جمهورية
م�ص��ر العربية ودولة قطر يف خمتل��ف املجاالت وعلى جميع
امل�ستوي��ات ،ورف��ع �شكره خل��ادم احلرم�ين ال�شريفني على
حر�ص��ه على اجتم��اع الكلم��ة وتوحيده��ا وتعزي��ز �أوا�صر
الأخوة بني الدول ال�شقيقة.
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مجلس الوزراء

يف جل�سة جمل�س الوزراء برئا�سة ويل العهد

ال�سماح ب�إن�شاء جمعيات �أهلية متخ�ص�صة يف القطاعات املتعلقة بحماية امل�ستهلك
المجلس يشيد بما حققته
األجهزة األمنية من إنجازات
كبيرة في التصدي لألعمال
اإلرهابية

المجلس يهنئ
المليك على ما تحقق
من نجاح لمبادرته
التي توجت بإزالة
ما يشوب العالقات
بين الشقيقتين مصر
وقطر
الرياض  -واس
ر�أ���س �صاحب ال�سم��و امللكي الأم�ير �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزير
الدف��اع حفظه اهلل ،اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء ،بعد
ظه��ر ي��وم الإثن�ين � 30صفر 1436ه��ـ املواف��ق  22دي�سمرب
2014م ،يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�ض.
ويف بداي��ة اجلل�س��ة هن���أ جمل���س ال��وزراء خ��ادم احلرمني
ال�شريف�ين امللك عبداهلل بن عبدالعزي��ز �آل �سعود حفظه اهلل،
عل��ى ما حتق��ق من جناح ملبادرت��ه وم�ساعي��ه اخلرية التي
توج��ت ب�إزالة ما ي�شوب العالق��ات بني ال�شقيقتني جمهورية
م�ص��ر العربية ودولة قطر يف خمتل��ف املجاالت وعلى جميع
امل�ستوي��ات ،ورف��ع �شكره خل��ادم احلرم�ين ال�شريفني على
حر�ص��ه عل��ى اجتماع الكلم��ة وتوحيده��ا وتعزي��ز �أوا�صر
الأخوة بني الدول ال�شقيقة.
ورح��ب يف هذا ال�ش���أن با�ستجاب��ة جمهورية م�ص��ر العربية
ودول��ة قطر ملبادرة خادم احلرم�ين ال�شريفني التي دعا فيها
�أ�شق��اءه يف الدولت�ين لتوطي��د العالقات و�إزالة م��ا يدعو �إىل
�إث��ارة الن��زاع وال�شقاق بينهم��ا �إن �ش��اء اهلل ،منوهاً مبا بدر
م��ن الدولتني ال�شقيقتني من تقدير خلادم احلرمني ال�شريفني
�أيــده اهلل.
و�أو�ضح معايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور عبدالعزيز بن
عبداهلل اخل�ضريي ،يف بيان��ه لوكالة الأنباء ال�سعودية عقب
اجلل�س��ة� ،أن �سم��و ويل العه��د �أطل��ع املجل�س بع��د ذلك على
مباحثاته مع دولة رئي�س الوزراء بجمهورية مقدونيا نيكوال
غرواف�سك��ي ،وما مت خاللها من ا�ستعرا���ض لأوجه التعاون
الثنائي بني البلدين و�سبل تطويرها يف �شتى املجاالت.
و�أطل��ع �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن نايف بن
عبدالعزي��ز وزي��ر الداخلي��ة جمل���س الوزراء عل��ى اجلهود
املتوا�صل��ة الت��ي يبذله��ا رج��ال الأم��ن للت�ص��دي للأعم��ال
الإرهابية ،واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط
للإف�ساد و�إحداث الفو�ضى.
وقد �أ�ش��اد جمل�س الوزراء يف هذا ال�ش�أن مبا حققته الأجهزة
الأمنية من �إجنازات كبرية وهلل احلمد ،منوهاً بتعاون �أبناء
املنطق��ة مم��ا كان ل��ه الأث��ر يف �سرع��ة ك�شف م��ن وقف خلف
احل��ادث الإرهاب��ي الذي وق��ع يف بلدة العوامي��ة م�ساء يوم
الأح��د 1436/2/22ه��ـ ،م�ؤك��د ًا �أن كل من ت�س��ول له نف�سه
العبث ب�أمن الوطن واملواطن ف�إن يد العدالة �ستطالهم.
ورح��ب املجل���س بالبي��ان ال�ص��ادر يف خت��ام م�ؤمت��ر ال��دول
الأط��راف املوقع��ة عل��ى اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة حلماي��ة
املدني�ين وت�أكيده عل��ى �ضرورة تطبي��ق االتفاقية والقانون

اقتصاد وصناعة المملكة قادران
على تحمل التذبذبات المؤقتة في
دخل النفط
ال��دويل يف الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة املحتل��ة ،و�أهمي��ة ذل��ك
للتو�صل �إىل ال�سالم العادل والدائم ،جمدد ًا ت�أكيد اململكة على
�أن االلتزام بقواعد ال�شرعية الدولية والوفاء بالتعهدات هو
�أف�ضل و�سيلة لتحقيق الأمن واال�ستقرار.
ون��دد جمل�س ال��وزراء باالعت��داء الإرهابي ال��ذي ا�ستهدف
�إح��دى املدار���س يف �شمال غ��رب باك�ستان وما نت��ج عنه من
�ضحاي��ا و�إ�صابات ،وعده عم� ً
لا �إرهابياً وجرم��اً يتنافى مع
القي��م واملب��ادئ التي ج��اءت به��ا ال�شرائ��ع ال�سماوية التي
حرم��ت قت��ل النف���س �إال باحل��ق ،معرباً ع��ن �أح��ر التعازي
و�ص��ادق املوا�س��اة جلمهوري��ة باك�ست��ان حكوم��ة و�شعب��اً
ولأ�سر ال�ضحايا ،ومتنياتها للم�صابني بال�شفاء العاجل.
وبني معاليه �أن جمل�س الوزراء ناق�ش عدد ًا من املو�ضوعات
يف ال�ش���أن املحل��ي ،وا�ستعر�ض ما متر ب��ه ال�سوق البرتولية
والدولية من م�شكالت طارئة ،جمدد ًا الت�أكيد على �أن اقت�صاد
و�صناع��ة اململك��ة قادران عل��ى حتمل التذبذب��ات امل�ؤقتة يف
دخ��ل البرتول وتعد ذلك �أمر ًا طبيعياً ،وت�شديدها على �أن ما
تق��وم به �سيحقق مب�شيئ��ة اهلل �أف�ضل النتائج للمملكة ،و�أنها
ما�ضي��ة يف �سيا�ستها املتوازن��ة ب�شكل را�سخ وقوي ،معتمدة
عل��ى اهلل ث��م عل��ى قيادة حكيم��ة واقت�ص��اد مت�ين و�صناعة
برتولية عاملية قوية.
و�أف��اد معايل الدكتور عبدالعزي��ز بن عبداهلل اخل�ضريي� ،أنه
بن��ا ًء عل��ى التوجيه ال�سام��ي الكرمي ،اطلع جمل���س الوزراء
خالل جل�سته املنعقدة بتاريخ 1436/2/30هـ على عدد من
املو�ضوعات ،م��ن بينها مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى
يف درا�سته��ا ،كم��ا اطل��ع عل��ى م��ا انته��ت �إليه كل م��ن هيئة
اخلرباء مبجل�س ال��وزراء ،واللجنة العامة ملجل�س الوزراء
وجلنتها الفرعية يف �ش�أنها ،وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
تشاور سياسي مع جيبوتي
�أو ًال :واف��ق جمل���س ال��وزراء على تفوي���ض �صاحب ال�سمو
امللك��ي وزي��ر اخلارجي��ة � -أو م��ن ينيب��ه  -بالتباح��ث مع
اجلان��ب اجليبوت��ي يف �ش���أن م�ش��روع مذك��رة تفاه��م ب�ش�أن
امل�ش��اورات الثنائي��ة ال�سيا�سي��ة ب�ين وزارة اخلارجي��ة يف
اململكة العربية ال�سعودي��ة ووزارة اخلارجية يف جمهورية
جيبوت��ي ،و�إن�ش��اء جلن��ة ت�ش��اور �سيا�س��ي ،والتوقيع على
امل�ش��روع ،ومن ثم رفع الن�سخ��ة النهائية املوقعة ال�ستكمال
الإجراءات النظامية.
مذكرة تفاهم مع بلجيكا
ثاني��اً :بع��د االط�لاع على م��ا رفعه �صاح��ب ال�سم��و امللكي

وزي��ر اخلارجي��ة ،وبع��د النظ��ر يف ق��رار جمل���س ال�شورى
رقم ( )55/108وتاري��خ 1435/11/20هـ ،وافق جمل�س
ال��وزراء على مذك��رة تفاهم ح��ول الت�ش��اور ال�سيا�سي بني
وزارة اخلارجي��ة يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ووزارة
اخلارجي��ة االحتادي��ة والتج��ارة اخلارجي��ة والتع��اون
والتنمي��ة يف مملك��ة بلجي��كا ،املوقع��ة يف مدين��ة الريا���ض
بتاريخ 1435/5/15هـ.
وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
هيئة الكهرباء واإلنتاج المزدوج
ثالث��اً :وافق جمل�س ال��وزراء على تعيني الآتي��ة �أ�سما�ؤهم
�أع�ض��ا ًء يف جمل�س �إدارة هيئة الكهرب��اء والإنتاج املزدوج،
ملدة ثالث �سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1436/5/9هـ ،وهم:
 - 1الأ�ستاذ يو�سف بن عبدال�ستار امليمني.
 - 2املهند�س عبداهلل بن �سعيد املبطي.
 - 3الدكتور �إح�سان بن علي بوحليقة.
 - 4الأ�ستاذ عثمان بن حمد اخلويطر.
كم��ا وافق جمل�س ال��وزراء عل��ى جتديد ع�ضوي��ة الدكتور
�إبراهيم بن �صالح املعتاز يف جمل�س �إدارة الهيئة ملدة ثالث
�سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1436/6/16هـ.

تك��ون له��ا �شخ�صيات اعتباري��ة وذمم مالي��ة م�ستقلة ،على
�أن تق��وم وزارة التج��ارة وال�صناع��ة بالرتخي���ص له��ذه
اجلمعيات وو�ضع الرتتيبات الالزم��ة ل�ضمان ُح�سن �أدائها
والتن�سيق يف ذلك مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.
مذكرة تفاهم مع الصين
�ساد�س��اً :بع��د االطالع عل��ى ما رفع��ه معايل رئي���س مدينة
املل��ك عبدالعزي��ز للعل��وم والتقني��ة ،وبع��د النظ��ر يف قرار
جمل�س ال�شورى رق��م ( )49/94وتاريخ 1435/8/25هـ،
واف��ق جمل�س الوزراء عل��ى مذكرة تفاهم ب�ين مدينة امللك
عبدالعزي��ز للعل��وم والتقني��ة و�إدارة الف�ض��اء الوطني��ة
ال�صينية ،تتعلق بالتعاون يف جمال علوم وتقنيات الف�ضاء،
املوقعة يف مدينة بكني بتاريخ 1435/5/13هـ.
وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.
ومن �أبرز مالمح هذه املذكرة:
 - 1تت�ضم��ن ه��ذه املذك��رة �أوج��ه التع��اون يف ع��دد م��ن
املج��االت ،من بينه��ا ت�صميم الأقم��ار ال�صناعية وتطويرها
و�إنتاجها لأغرا�ض التج��ارب العلمية واال�ست�شعار عن بعد
للأر���ض واالت�صاالت ،وخدم��ة �إطالق الأقم��ار ال�صناعية،
وعلوم الف�ضاء وا�ستك�شافه.
 - 2تك��ون حق��وق امللكي��ة الفكري��ة الناجت��ة ع��ن �أن�شط��ة
التع��اون يف ه��ذه املذك��رة مملوك��ة م��ن الطرف�ين وحممية
بح�سب �أنظمة وقوانني دولتيهما.

جباية الزكاة
رابع��اً :بعد االطالع على ما رفعه معايل وزير املالية ،وافق
جمل�س الوزراء على ما يلي:
� - 1إج��ازة ا�ستم��رار العم��ل بق��رار وزي��ر املالي��ة رق��م
( )393وتاري��خ 1370/8/6ه��ـ ،اخلا���ص بجباي��ة الزكاة اعتماد حساب ختامي
وتعديالت��ه ،وذل��ك خ�لال الفرتة م��ن تاريخ نف��اذ املر�سوم �سابع��اً :واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى اعتم��اد احل�س��اب
امللكي رق��م ( )577/28/2/17وتاري��خ 1376/3/14هـ،
اخلتام��ي للم�ؤ�س�س��ة العام��ة جل�سر املل��ك فهد للع��ام املايل
�إىل حني �صدور القرارات التنفيذية الالزمة من وزير املالية.
(1435/1434هـ).
 - 2قي��ام وزي��ر املالي��ة ب�إ�صدار الق��رارات الالزم��ة لتنفيذ
املر�س��وم امللك��ي رقـــ��م (م )40/وتاري��خ 1405/7/2هـ،
تقارير سنوية
القا�ض��ي بجباي��ة ال��زكاة كامل��ة م��ن جمي��ع ال�ش��ركات
واطل��ع جمل�س الوزراء على تقاري��ر �سنوية لوزارة احلج،
وامل�ؤ�س�س��ات وغريها م��ن الأفراد ممن يخ�ضع��ون للزكاة،
امل�شكل��ة وحتديد مدد التظلم والهيئ��ة ال�سعودي��ة للحي��اة الفطري��ة ،والرئا�س��ة العامة
مب��ا يف ذلك م��ا يت�صل باللجان ّ
م��ن قراراته��ا واال�شرتاطات الالزم��ة لذل��ك وبخا�صة دفع ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي ،عن عامني ماليني
�سابق�ين ،وق��د �أح��اط املجل���س علماً مب��ا جاء فيه��ا ،ووجه
ال�ضمان البنكي.
حيالها مبا ر�آه.
ه��ذا ..و�سرتف��ع الأمانة العامة ملجل�س ال��وزراء نتائج هذه
حماية المستهلك
خام�ساً :وافق جمل�س الوزراء على ال�سماح ب�إن�شاء جمعيات اجلل�سة �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني �أيده اهلل ،ليتف�ضل
�أهلي��ة متخ�ص�ص��ة يف القطاعات املتعلق��ة بحماية امل�ستهلك بالتوجيه حيالها مبا يراه النظر الكرمي.
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بذكرى اليوم الوطني و�إعالن اجلمهورية

خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يهنئان قادة
بوتان وقطر والنيجر
الرياض  -واس

مبنا�سبة ذكرى الي��وم الوطني لبالده .و�أعرب امللك و�أ�ش��اد حفظ��ه اهلل ،بتمي��ز العالقات الأخوي��ة التي وبع��ث حفظ��ه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة ل�صاح��ب ال�سمو

بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك عب��داهلل بن املفدى با�سمه وا�سم �شعب وحكومة اململكة العربية ترب��ط البلدي��ن وال�شعبني ال�شقيق�ين ،والتي ي�سعى ال�شي��خ متي��م ب��ن حم��د �آل ث��اين �أم�ير دول��ة قط��ر،
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،برقي��ة تهنئ��ة جلالل��ة امللك ال�سعودي��ة ع��ن �أ�ص��دق الته��اين و�أطي��ب التمني��ات اجلميع لتعزيزها وتنميتها يف جميع املجاالت.
مبنا�سب��ة ذكرى الي��وم الوطني لب�لاده .وعرب �سمو
جيجم��ي خي�س��ار ناجمي��ال واجنت�ش��وك ملك مملكة بال�صحة وال�سعادة ل�سموه ،وحلكومة و�شعب دولة كم��ا بعث �صاح��ب ال�سم��و امللكي الأم�ير �سلمان بن ويل العهد ع��ن �أبلغ التهاين و�أطيب التمنيات مبوفور
بوتان مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده .و�أعرب قطر ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
عبدالعزي��ز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال�صحة وال�سع��ادة ل�سموه ،وحلكومة و�شعب دولة
املل��ك املفدى با�سم��ه وا�سم �شعب وحكوم��ة اململكة وبع��ث رع��اه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي���س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع ،برقي��ة تهنئة جلالل��ة امللك قطر ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
العربي��ة ال�سعودي��ة ع��ن �أ�ص��دق الته��اين و�أطي��ب اي�سوفو حممدو رئي���س جمهورية النيجر ،مبنا�سبة جيجم��ي خي�س��ار ناجمي��ال واجنت�ش��وك ملك مملكة وبع��ث رع��اه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي���س
التمني��ات بال�صح��ة وال�سعادة جلاللت��ه ،وحلكومة ذك��رى �إع�لان اجلمهوري��ة لب�لاده .و�أع��رب املل��ك بوت��ان ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده .وعرب اي�سوفو حممدو رئي���س جمهورية النيجر ،مبنا�سبة
و�شع��ب مملك��ة بوت��ان ال�صدي��ق اط��راد التق��دم املفدى با�سمه وا�سم �شعب وحكومة اململكة العربية �سم��و ويل العهد عن �أبل��غ التهاين و�أطي��ب التمنيات ذكرى �إعالن اجلمهورية لبالده .وعرب �سمو ويل العهد
واالزدهار.

ال�سعودي��ة ع��ن �أ�ص��دق الته��اين و�أطي��ب التمني��ات مبوف��ور ال�صح��ة وال�سع��ادة جلاللت��ه ،وحلكوم��ة ع��ن �أبلغ الته��اين و�أطيب التمني��ات مبوفور ال�صحة

وبع��ث حفظ��ه اهلل ،برقي��ة تهنئ��ة ل�صاح��ب ال�سمو بال�صح��ة وال�سع��ادة لفخامت��ه ،وحلكوم��ة و�شعب و�شع��ب مملك��ة بوت��ان ال�صدي��ق املزيد م��ن التقدم وال�سع��ادة لفخامت��ه ،وحلكومة و�شع��ب جمهورية
UM AL-QURA issue 155

ال�شي��خ متي��م ب��ن حم��د �آل ث��اين �أم�ير دول��ة قط��ر ،جمهورية النيج��ر ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار .واالزدهار.

النيجر ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

 ..ويهنئان رئي�سة االحتاد ال�سوي�سري
الرياض  -واس

ال�سوي�س��ري .و�أعرب امللك املف��دى با�سمه وا�سم �شعب كم��ا بع��ث �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير �سلم��ان بن االحت��اد ال�سوي�س��ري .و�أع��رب �سم��و ويل العه��د ع��ن

بع��ث خ��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين املل��ك عب��داهلل ب��ن وحكوم��ة اململكة العربية ال�سعودية ع��ن �أجمل التهاين عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س �أ�ص��دق الته��اين و�أطي��ب التمني��ات مبوف��ور ال�صح��ة
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،برقي��ة تهنئة لفخام��ة ال�سيدة و�أطيب التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامتها ،ال��وزراء وزير الدف��اع ،برقي��ة تهنئة لفخام��ة ال�سيدة وال�سعادة لفخامتها ،واملزيد من التقدم والرقي ل�شعب
�سيمونيتا �سوماروغا مبنا�سبة انتخابها رئي�ساً لالحتاد والتقدم واالزدهار ل�شعب �سوي�سرا ال�صديق.

�سيمونيت��ا �سوماروغ��ا مبنا�سب��ة انتخابه��ا لرئا�س��ة �سوي�سرا ال�صديق.

بذكرى اليوم الوطني

ويل ويل العهد يهنئ ملك البحرين و�أمري قطر
الرياض  -واس
بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل ويل
العه��د النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث اخلا�ص
خل��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين ،برقية تهنئ��ة جلاللة امللك حم��د بن عي�سى
�آل خليف��ة مل��ك مملكة البحري��ن ،مبنا�سبة ذكرى الي��وم الوطني لبالده.
و�أع��رب �سمو ويل ويل العهد عن �أ�ص��دق التهاين و�أطيب التمنيات مبوفور

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم

أسسها جاللة الملك
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ ١٩2٤-م

ال�صح��ة وال�سع��ادة جلاللت��ه ،واملزي��د من التق��دم واالزده��ار حلكومة
و�شعب مملكة البحرين ال�شقيق.
وبع��ث يحفظ��ه اهلل ،برقية تهنئة ل�صاح��ب ال�سمو ال�شي��خ متيم بن حمد
�آل ث��اين �أم�ير دول��ة قط��ر ،مبنا�سبة ذكرى الي��وم الوطني لب�لاده .وعرب
�سم��و ويل ويل العهد عن �أطي��ب التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة
والعافي��ة ل�سم��وه ،وحلكوم��ة و�شع��ب قط��ر ال�شقي��ق املزيد م��ن التقدم
والرقي.

المشرف العام
د .عبد العزيز بن عبداهلل الخضيري
وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي
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قرار رقم ( )68وتاريخ 1436-2-2هـ

املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني وزارة العمل
يف اململكة ووزارة ت�شجيع التوظيف اخلارجي والرعاية يف جمهورية �سريالنكا
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 34766
وتاريخ 1435-8-26هـ ،امل�شتملة على برقية معايل وزير العمل رقم
 1590-1-1وتاريخ 1435-3-20هـ ،املرافق لها م�شروع اتفاق يف
جمال توظيف العمالة املنزلية بني وزارة العمل يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة ت�شجيع التوظيف اخلارجي والرعاية يف جمهورية
�سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية ،واملت�ضمنة طلب معاليه ا�ستكمال
الإجراءات النظامية.
وبعد االطالع على م�شروع االتفاق امل�شار �إليه.
وبعــد االطالع علـى قـرار جملـ�س الـوزراء رقـم ( )138وتاريخ
1433-5-3هـ .
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )669وتاريخ 1435-11-14هـ ،

املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )43/78وتاريخ 1435-8-4هـ .
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ()1120
وتاريخ 1435-11-22هـ .
يقرر مايلي:
�أو ًال :املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني
وزارة العمل يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ت�شجيع
التوظيف اخلارجي والرعاية يف جمهورية �سريالنكا الدميقراطية
اال�شرتاكية ،املوقع يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1435-3-12هـ
املوافق 2014-1-13م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ,صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً :قيام وزارة العمل – بالتن�سيق مع اجلانب ال�سريالنكي – ب�إجراء

ت�صحيح على الن�سخة العربية من االتفاق ب�إ�ضافة عبارة (توفري
الرعاية و� )..إىل بداية الفقرة ( )2من املادة (الرابعة) منها ،وذلك وفق
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1م املادة ( )79من اتفاقية
(فيينا) لقانون املعاهدات لعام (1969م) ،امل�صدقة باملر�سوم امللكي
رقم (م )25/وتاريخ 1423-6-25هـ .
ثالثاً :قيام وزارة العمل بالتن�سيق مع اجلانب ال�سريالنكي من خالل
اللجنة امل�شرتكة املن�صو�ص عليها يف املادة (ال�ساد�سة) من االتفاق،
لإيجاد �آلية ت�ضمن من خاللها عدم الت�أخر يف التحقق من عقود العمل
املنزلية التي تقدمها مكاتب اال�ستقدام ال�سعودية لل�سفارة �أو القن�صلية
ال�سريالنكية يف اململكة والت�صديق عليها.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

مر�سوم ملكي رقم م 17 /وتاريخ 1436-2-7هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ,ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ 1412-8-27هـ .
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ,ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ 1414-3-3هـ .
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ,ال�صادر

بالأمر امللكي رقم (�أ  )91/بتاريخ 1412-8-27هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )43-78بتاريخ
1435-8-4هـ .
وبعــد االطالع علـى قـرار جملـ�س الـوزراء رقـم ( )68بتاريخ
1436-2-2هـ .
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني
وزارة العمل يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ت�شجيع

التوظيف اخلارجي والرعاية يف جمهورية �سريالنكا الدميقراطية
اال�شرتاكية ،املوقع يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1435-3-12هـ
املوافق 2014-1-13م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :علــى �سمـــو نائب رئي�س جملـــ�س الــوزراء والــــوزراء
ور�ؤ�ســـاء الأجهــزة املعنيــة امل�ستقلــة – كل فيما ُ
يخ ُّ�صه – تنفيذ
مر�سومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية
رغبة من وزارة العمل يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ت�شجيع
التوظيف اخلارجي والرفاهية يف جمهورية �سريالنكا الدميقراطية
اال�شرتاكية (امل�شار �إليهما فيما بعد بالطرفني) ،يف تعزيز روابط التعاون
بينهما يف جمال توظيف العمالة املنزلية مبا يحقق م�صالح البلدين ويحفظ
�سيادتهما وي�ضمن حقوق العامل و�صاحب العمل ،ومبا الي�ؤدي �إىل انتهاك
خ�صو�صيتهما ،و�إدراكاً من الطرفني لأهمية تقوية التعاون يف هذا املجال
بني البلدين ،فقد مت االتفاق على الآتي:

المادة األولى:
طرفي االتفاق

طرفا هذا االتفاق هما:
الطرف األول :وزارة العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
الطرف الثاني :وزارة ت�شجيع التوظيف اخلارجي والرفاهية يف
جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية.

المادة الثانية:
هدف االتفاق

يهدف هذا االتفاق �إىل حماية حقوق العمالة املنزلية وحقوق �أ�صحاب
العمل وتنظيم العالقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة:
مجاالت التعاون

يلتزم الطرفان باآلتي:
-1العمل على تنظيم توظيف وا�ستقدام العمالة املنزلية ال�سريالنكية
و�إر�سالها للعمل باململكة العربية ال�سعودية وفقاً للقوانني والقواعد
والأنظمة املعنمول بها.
-2العمل على و�ضع عقد عمل موحد للعمال املنزليني ،تكون ن�صو�صه مقبولة من
قبل اجلهات املخت�صة يف البلدين وملزمة للأطراف املتعاقدة (�صاحب العمل،
العامل املنزيل ،مكتب اال�ستقدام ال�سعودي ،وكالة التوظيف ال�سريالنكية).
�-3أن يكون توظيف العمالة املنزلية من خالل مكاتب �أو �شركات �أو وكاالت
اال�ستقدام �أو التوظيف ذات ال�سمعة الطيبة واملرخ�ص لها يف كال البلدين.
 -4العمل على تنظيم و�ضبط تكاليف اال�ستقدام يف كال البلدين.
-5الت�أكيد على عدم قيام �صاحب العمل �أو مكاتب و�شركات ووكاالت اال�ستقدام
يف كال البلدين بفر�ض ر�سوم �أو ا�ستقطاع من رواتب العامل املنزيل مقابل
تكاليف اال�ستقدام �أو التوظيف وعدم فر�ض �أي ا�ستقطاعات غري نظامية.
-6متكني �أطراف العقد من اللجوء لل�سلطات املخت�صة يف حالة �أي خالف
تعاقدي وفقاً للوائح والقوانني املعمول بها.
-7اتخاذ التدابري القانونية بحق مكاتب التوظيف �أو �شركات �أو وكاالت
اال�ستقدام يف حالة �أي خرق للقوانني والقواعد والأنظمة.
-8العمل على حل �أي ا�شكال يطر�أ خالل تنفيذ �أي بند من بنود هذا
االتفاق.

المادة الرابعة
التزامات الطرف األول

يلتزم الطرف األول بما يأتي:
�-1أن يكون ا�ستقدام وتوظيف العمالة املنزلية مبوجب هذا االتفاق ،ومبا
يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها.
-2حماية حقوق العامل املنزيل يف اململكة العربية ال�سعودية مبا يتوافق
مع الأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها.
-3الت�أكيد على �شمولية عقد العمل و�أن يت�ضمن حقوق وواجبات �صاحب
العمل والعامل املنزيل وكذلك احلد الأدنى من �أحكام و�شروط التوظيف.
 -4العمل على تنفيذ عقد العمل بني العامل املنزيل و�صاحب العمل.
-5العمل على ت�سهيل فتح ح�ساب بنكي للعامل املزيل من قبل �صاحب العمل لإيداع
الراتب ال�شهري للعامل املنزيل �أو العاملة املنزلية املن�صو�ص عليها يف عقد العمل.
 -6العمل على �إيجاد �آلية لتقدمي امل�ساعدة للعاملني املنزليني على مدار � 24ساعة.
-7العمل على ت�سهيل عملية ت�سوية ق�ضايا خرق عقد العمل والق�ضايا
العمالية الأخرى املرفوعة �أمام ال�سلطات املخت�صة.
-8ت�سهيل �إ�صدار ت�أ�شريات اخلروج للعمالة املنزلية عند انتهاء العقد �أو
يف احلاالت الطارئة �أو �إذا ا�ستدعت احلاجة ذلك.

المادة الخامسة:
التزامات الطرف الثاني

-3و�ضع التو�صيات �أو التعديالت الالزمة حلل �أي خالفات قد تن�ش�أ عن
تطبيق وتف�سري �أحكام االتفاق �أو �إجراء تعديل تقت�ضيه احلاجة.

المادة السابعة:
تسوية الخالفات

تتم ت�سوية �أي خالف حول تف�سري وتنفيذ هذا االتفاق بني الطرفني عن
طريق القنوات الدبلوما�سية.

المادة الثامنة:
التعديل

يجري تعديل هذا االتفاق وفق الإجراءات النظامية املعمول بها يف كال
البلدين ،ح�سب تاريخ متفق عليه لإنفاذ التعديل.

المادة التاسعة:
حيز التنفيذ

يقوم كل طرف ب�إ�شعار الطرف الآخر – كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية -
بانتهاء الإجراءات النظامية الالزمة ،وي�صبح هذا االتفاق نافذ ًا اعتبار ًا
من تاريخ �آخر �إ�شعار بذلك.

المادة العاشرة:
مدة السريان

مدة هذا االتفاق (خم�س �سنوات) يجدد تلقائياً ملدة �أو مدد مماثلة ،ما مل
يبلغ �أحد الطرفني الطرف الآخر – كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية –
برغبته يف �إنهائها قبل �شهرين من تاريخ انتهاء مدة �سريانها.
�إذا انتهى هذا االتفاق تظل �أحكامه نافذة املفعول بالن�سبة �إىل االتفاقات
والعقود التي متت يف ظله.
حرر هذا االتفاق يف مدينة (الريا�ض) بتاريخ 1435-03-12هـ املوافق
2014-01-13م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية والإجنليزية
وال�سنهالية وجميع الن�صو�ص مت�ساوية يف احلجية ،ويف حالة االختالف
يف تف�سري الن�صو�ص ف�إن الن�ص الإجنليزي هو املرجح.

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
-1ت�أمني العمالة امل�ؤهلة والالئقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً
ملتطلبات موا�صفات الوظيفة املطلوبة ،ومراقبة معيري املراكز الطبية
التي جتري الفحو�صات بانتظام و�أن تكون تلك املراكز م�ؤهلة.
� -2أن التكون العمالة املنزلية املر�شحة للعمل من �أ�صحاب ال�سوابق.
�-3أن تكون العمالة املنزلية املر�شحة للعمل مدربة يف معاهد �أو مراكز
متخ�ص�صة يف الأعمال املنزلية ،وتثقيفها بعادات وتقاليد اململكة،
وطبيعة �أحكام و�شروط عقد العمل.
-4توجيه العمالة املر�شحة ب�ضرورة االلتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب
والعادات وقواعد ال�سلوك املرعية خالل �إقامتها يف اململكة العربية ال�سعودية.
-5يتم التحقق من عقد العمل املنزيل من خالل تقدمي العقود من قبل
مكاتب ووكاالت و�شركات اال�ستقدام ال�سعودية �إىل ال�سفارة-
القن�صلية ال�سريالنكية باململكة العربية ال�سعودية.

عن وزارة العمل
يف حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وزير العمل عادل حممد فقيه

يتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي رفيعي
المستوى من البلدين للقيام بما يلي:
� -1إجراء املراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا االتفاق.
-2عقد اجتماعات ت�شاورية تناوبية يف كال البلدين بناء على مواعيد
و�أماكن يتفق عليها الطرفني.

عن وزارة ت�شجيع التوظيف اخلارجي والرعاية
يف حكومة جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية
وزير ت�شجيع التوظيف اخلارجي والرعاية
ال�سيد /ديالن برييرا

المادة السادسة:
اللجنة المشتركة
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قرار رقم ( )50وتاريخ 1436-1-24هـ

املـوافـقـة علـى نــظام حـمـايـة الطفـــل
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  /١٩٣٩٨ب وتاريخ ١٤٢٦-5-٢٠هـ ،ورقم
 /٣٥١٤٨ب وتاريخ ١٤٢٦-٩-١هـ ،امل�شتملة على خطاب وزارة الرتبية والتعليم رقم ٣٦ -١٨٧٥٥٤
وتاريخ ١٤٢٦-٥-٤هـ ،يف �ش�أن م�شروع نظام حماية الأطفال من الإ�ساءة والإهمال.
وبعد االطالع على م�شروع النظام امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على املحا�ضر رقم ( )٢٠٩وتاريخ ١٤٢٩-٥-٨هـ ،ورقم ( )٤٠٤وتاريخ ١٤٣٢-٩-٢٧هـ ،ورقم ()٣٩
وتاريخ ١٤٣3-١-١٩هـ ،ورقم ( )٦١٨وتاريخ ١٤٣٥-١٠-١١هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء..
وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم ( )٧٤ -١٤٥وتاريخ ١٤٣٢-٢-١٣هـ ،ورقم ( )٣٧ -٨٤وتاريخ

١٤٣٤-٨-٢١هـ .
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )١٠٩٠وتاريخ ١٤٣٥-١١-٢٢هـ .
يقرر مايلي:
�أو ًال:املوافقة على نظام حماية الطفل ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً :تقوم وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالتن�سيق مع وزارة املالية لدعم ميزانيتها باالعتمادات املالية
الالزمة لتقوم ب�شكل عاجل ب�إن�شاء دور �إيواء ُتخ�ص�ص لإيواء الأطفال الذين يتعر�ضون للإيذاء �أو الإهمال.

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء

مر�سوم ملكي رقم م 4 /وتاريخ 1436-2-3هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )٩٠/بتاريخ
١٤١٢-٨-٢٧هـ .
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )١٣/بتاريخ
١٤١٤-٣-٣هـ .
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )٩١/بتاريخ
١٤١٢-٨-٢٧هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )٧٤ -١٤٥بتاريخ ١٤٣٢-٢-١٣هـ ،ورقم ()٣٧ -٨٤
بتاريخ ١٤٣٤-٨-٢١هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )٥٠بتاريخ ١٤٣٦-١-٢٤هـ .
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على نظام حماية الطفل ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة  -كل فيما
ُ
يخ ُّ�صه  -تنفيذ مر�سومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

نظام حماية الطفل
الف�صل الأول
التعريفات واألهداف وحاالت اإليذاء واإلهمال
المادة األولى:

ألغراض هذا النظام ،يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية  -أينما وردت
يقتض سياق
في هذا النظام  -المعاني المبينة أمام كل منها ،مالم
ِ
النص خالف ذلك:
 - ١الطفل :كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة من عمره.
- ٢الإيذاء  :كل �شكل من �أ�شكال الإ�ساءة للطفل �أو ا�ستغالله �أو التهديد بذلك ،ومنها:
 الإ�ساءة اجل�سدية :تعر�ض الطفل ل�ضرر �أو �إيذاء ج�سدي. الإ�ساءة النف�سية :تعر�ض الطفل ل�سوء التعامل الذي قد ي�سبب له �أ�ضرار ًا نف�سية �أو �صحية. الإ�ساءة اجلن�سية :تعر�ض الطفل لأي نوع من االعتداء �أو الأذى �أو اال�ستغالل اجلن�سي. - ٣الإهمال :عدم توفري حاجات الطفل الأ�سا�سية �أو التق�صري يف ذلك ،وت�شمل :احلاجات اجل�سدية ،وال�صحية،
والعاطفية ،والنف�سية ،والرتبوية ،والتعليمية ،والفكرية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والزمنية.
 - ٤الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
-٥اجلهات ذات العالقة :اجلهات التي لها عالقة بحماية الطفل ،وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى مايأتي:
-1الت�أكيد على ماقررته ال�شريعة الإ�سالمية ،والأنظمة واالتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفاً فيها
والتي حتفظ حقوق الطفل وحتميه من كل �أ�شكال الإيذاء والإهمال.
 -2حماية الطفل من كمل �أ�شكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعر�ض لها يف البيئة املحيطة به
(املنزل �أو املدر�سة �أو احلي �أو الأماكن العام العامة �أو دور الرعاية والرتبية والأ�سرة البديلة �أو
امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو الأهلية �أو مايف حكمها)� ،سواء وقع ذلك من �شخ�ص له والية على الطفل �أو
�سلطة �أو م�س�ؤولية �أو له به عالقة ب�أي �شكل كان� ،أو من غريه.
�-3ضمان حقوق الطفل الذي تعر�ض للإذاء والإهمال؛ بتوفري الرعاية الالزمة له.
 -4ن�شر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها ،وبخا�صة مايرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.

الماة الثالثة:

يعد إيذاء أو إهما ً
ال تعرض الطفل ألي مما يأتي:
� -1إبقا�ؤه دون �سند عائلي.
 -2عدم ا�ستخراج وثائقه الثبوتية� ،أو حجبها� ،أو عدم املحافظة عليها.
 -3عدم ا�ستكمال تطعيماته ال�صحية الواجبة.
 -4الت�سبب يف �إنقطاعه عن التعليم.
 -٥وجوده يف بيئة قد يتعر�ض فيها للخطر.
� - ٦سوء معاملته.
ً
 - ٧التحر�ش به جن�سيا� ،أو تعري�ضه لال�ستغالل اجلن�سي.
 - ٨ا�ستغالله مادياً� ،أو يف الإجرام� ،أو يف الت�سول.
- ٩ا�ستخدام الكلمات امل�سيئة التي حتط من كرامته �أو ت�ؤدي �إىل حتقريه.
- ١٠تعري�ضه مل�شاهد خملة بالأدب� ،أو �إجرامية� ،أو غري منا�سبة ل�سنه.
 - ١١التمييز �ضده لأي �سبب عرقي� ،أو اجتماعي� ،أو اقت�صادي.
 -١٢التق�صري البينّ املتوا�صل يف تربيته ورعايته.

 -١٣ال�سماح له بقيادة املركبة دون ال�سن النظامية.
 -١٤كل مايهدد �سالمته �أو �صحته اجل�سدية �أو النف�سية.

الماة الرابعة:

يُعد الطفل معرض ًا لخطر االنحراف في أي مما يأتي:
عمل غري م�شروع.
 -١ممار�سة الت�سول �أو �أي ٍ
 -٢خروجه عن �سلطة الأبوين �أو من يقوم على رعايته.
-٣اعتياده على الهرب من البيت �أو من امل�ؤ�س�سات الرتبوية �أو الإيوائية.
 -٤اعتياده على النوم يف �أماكن غري معدة للإقامة �أو املبيت.
-٥تردده على الأماكن امل�شبوهة �أخالقياً �أو اجتماعياً� ،أو الأماكن غري املنا�سبة ل�سنه� ،أو خمالطته
املت�شردين �أو الفا�سدين.
-٦قيامه ب�أعمال تت�صل بالدعارة �أو الف�سق �أو القمار �أو املخدرات �أو نحوها� ،أو قيامه بخدمة من
يقومون بها.

الف�صل الثاين
حق الطفل في الحماية
المادة الخامسة:

للطفل  -يف جميع الأحوال � -أولوية التمتع باحلماية والرعاية والإغاثة.

المادة السادسة:

للطفل احلق يف احلماية من كل �أ�شكال الإيذاء �أو الإهمال.

المادة السابعة:

للطفل الذي التتوافر له بيئة عائلية مناسبة ،قد يتعرض فيها لإليذاء أو اإلهمال؛
الحق في الرعاية البديلة من خالل مايأتي:
 -١الأ�سرة احلا�ضنة التي تتوىل كفالته ورعايته.
 -٢م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية احلكومية �أو الأهلية �أو اخلريية�،إذا مل تتوافر �أ�سرة حا�ضنة وحتدد
الالئحة ال�ضابط الالزمة لذلك.

الف�صل الثالث
المحظورات المتصلة بحماية الطفل
المادة الثامنة:

دون الإخالل مبا ورد يف نظام العمل ،يُحظر ت�شغيل الطفل قبل بلوغه �سن اخلام�سة ع�شرة ،كما يحظر تكليفه ب�أعمال
قد ت�ضر ب�سالمته �أو ب�صحته البدنية �أو النف�سية� ،أو ا�ستخدامه يف الأعمال الع�سكرية �أو النزاعات امل�سلحة.

المادة التاسعة:

يحظر ا�ستغالل الطفل جن�سياً� ،أو تعري�ضه لأ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي ،و املتاجرة به يف الإجرام �أو
الت�سول.

المادة العاشرة:

يحظر ا�ستخدام الطفل يف �أماكن �إنتاج املواد املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية �أو تداولها ب�أي �شكل من الأ�شكال.

6

اجلمعة  4ربيع األول  1436هـ  26ديسمبر  2014م

ال�سنة  92العدد 4546

قــــرارات وأنظمـــة

UM AL-QURA

نظام حماية الطفل ..تتمة
المادة الحادية عشرة:

قرارات مجلس الوزراء

-1يحظر �أن يباع للطفل التبغ وم�شتقاته وغريه من املواد التي ت�ضر ب�سالمته ،وكذلك يحظر �أن ي�ستخدم يف
�شرائها �أو �أماكن �إنتاجها �أو بيعها �أو الدعاية لها.
-2يحظر ا�سترياد وبيع �ألعاب الطفل �أو احللوى امل�صنعة على هيئة �سجائر �أو �أي �أداة من �أدوات التدخني.
-3يحظر عر�ض امل�شاهد التي ت�شجع الطفل على التدخني ،ويحظر كذلك التدخني �أثناء وجوده.

المادة الثانية عشرة:

يحظر �إنتاج ون�شر وعر�ض وتداول وحيازة �أي م�صنف مطبوع �أو مرئي �أو م�سموع موجه للطفل يخاطب
غريزته �أو يثريها مبا يزين له �سلوكاً خمالفاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو النظام العام �أو الآداب العامة،
�أو يكون من �ش�أنه ت�شجيعه على الإنحراف.

المادة الثالثة عشرة:

� -3ضمان حق الطفل يف احل�صول على التعليم املنا�سب ل�سنه.
 -4الوقاية من �إ�صابة الطفل بالأمرا�ض املعدية واخلطرية.
 -5ت�أمني الطفل من الإ�صابات الناجتة من حوادث املركبات وغريها.
 -6وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
-7رفع معاناة الأطفال الذين يعي�شون يف ظروف �صعبة ،كالأطفال املتنازع عليهم ،و�أطفال ال�شوارع
وامل�شردين ،و�ضحايا الكوارث واحلروب.

المادة التاسعة عشرة:

على اجلهات ذات العالقة و�ضع برامج �صحية وتربوية وتعليمية ونف�سية واجتماعية لإعادة ت�أهيل الطفل
الذي تعر�ض لإحدى حاالت الإيذاء �أو الإهمال.

المادة العشرون:

حتظر م�شاركة الطفل يف ال�سباقات والن�شاطات الريا�ضية �أو الرتفيهية التي تعر�ض �سالمته �أو �صحته
للخطر.

على اجلهات ذات العالقة و�ضع معايري جودة �شاملة لألعاب الأطفال امل�صنعة حملياً �أو امل�ستوردة،بحيث
تكون مطابقة للموا�صفات واملعايري ال�صحية والبيئية والثقافية ،وو�سائل ال�سالمة ،وغري خمالفة لل�ضوابط
ال�شرعية.

دون الإخالل مبا تق�ضي به الأنظمة الأخرى ،يحظر القيام ب�أي تدخل �أو �إجراء طبي للجنني �إال مل�صلحة �أو
�ضرورة طبية.

المادة الحادية والعشرون:

المادة الرابعة عشرة:

الف�صل الرابع
حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
المادة الخامسة عشرة:

التخل الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام مبا ي�أتي:
 -1االلتزامات املرتتبة على اجلهات املعنية الأخرى ،كل بح�سب اخت�صا�صه.
� -2أي حـكـــم يكفل حمـاية �أف�ضــل للطفـل ين�ص عليـه نظام �آخــر �أو اتفاقيــة دوليــة تكـــون اململكـــة
طرفاً فيها.

الف�صل اخلام�س
اإلبالغ والنظر في مخالفة النظام والئحته ووقت العمل به

-1يعد والدا الطفل � -أو �أحدهما� ،أو من يقوم على رعايته  -م�س�ؤولية يف حدود �إمكاناتهما املالية وقدراتهما
عن تربيته و�ضمان حقوقه ،والعمل على توفري الرعاية له ،وحمايته من الإيذاء والإهمال.
-2تتخذ اجلهات ذات العالقة التدابري الالزمة ل�ضمان التزام والدي الطفل � -أو من يقوم على رعايته -
بتحمل م�س�ؤولياتهما جتاهه ،وحفظ حقوقه ،وحمايته من الإيذاء والإهمال.
-3يف حالة انف�صال الوالدين ،ي�ضمن للطفل حق الزيارة واالت�صال ب�أي منهما؛ ما مل تقت�ض م�صلحته
غري ذلك.

المادة الثانية والعشرون:

على جميع اجلهات مراعاة م�صلحة الطفل يف جميع الإجراءات التي تتخذ يف �ش�أنه والإ�سراع يف �إجنازها،
ومراعاة حاجاته العقلية ،والنف�سية واجل�سدية ،والرتبوية ،والتعليمية ،مبا يتفق مع �سنه و�صحته
ونحوهما.

المادة الثالثة والعشرون:

المادة السادسة عشرة:

المادة السابعة عشرة:

على اجلهات ذات العالقة �سرعة اتخاذ تدابري الرعاية والإ�صالح املنا�سبة �إذا كان الطفل يف بيئة تعر�ض
�سالمته العقلية �أو النف�سية �أو اجل�سدية �أو الرتبوية خلطر االنحراف.

المادة الثامنة عشرة:

على اجلهات ذات العالقة اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة من �أجل الآتي:
 -1القيام بدور ب ّناء وفاعل يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�صحي والتوعية بحقوق الطفل ،وبخا�صة فيما
يتعلق ب�صحته وتغذيته ومزايا الر�ضاعة الطبيعية و�سالمة فكره ووقايته من احلوادث و�ضرر التدخني
وبيان خطورته �أثناء احلمل وتو�ضيح ما للطفل من حقوق ،وذلك عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
 -2دعم نظام ال�صحة املدر�سية ليقوم بدوره الكامل يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�صحي.

 -1على كل من ّ
يطلع علىحالة �إيذاء �أو �إهمال ،تبليغ اجلهات املخت�صة فور ًا.
-2على اجلهات املخت�صة �أن ت�سهل �إجراءات التبليغ عن حاالت الإذاء والإهمال ،وبخا�صة التبليغ الوارد
من الطفل.
-3حتدد الالئحة �إجراءات التبليغ عن حاالت الإذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
-1مع مراعاة ماورد يف الفقرة ( )٣من املادة (الثانية والع�شرين) من هذا النظام ،تتوىل هيئة التحقق
واالدعاء العام التحقيق يف خمالفات �أحكام هذا النظام ،و�إقامة الدعوى �أمام املحكمة املخت�صة.
-2مع مراعاة ماتق�ضي به الأنظمة الأخرى ذات العالقة ،تتوىل املحكمة املخت�صة النظر يف خمالفات �أحكام
هذا النظام ،وتقرير العقوبة املنا�سبة يف حق املخالف.

المادة الرابعة والعشرون:

ي�صدر وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الالئحة خالل (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شر هذا النظام يف اجلريدة
الر�سمية ،بعد التن�سيق مع وزارة الداخلية ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة ال�صحة وهيئة حقوق
الإن�سان واجلهات الأخرى ذات العالقة ك ُل فيما يخ�صه ،ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون:

يعمل بهذا النظام بعد (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

قرار رقم ( )51وتاريخ 1436-1-24هـ

املوافقة على اتفاقية ت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة واجلمهورية اجلزائرية ال�شعبية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  38749وتاريخ ١٤٣٥-٩-٢٠هـ ،امل�شتملة برقية
�صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رقم  ٣٦٩٤٦وتاريخ ١٤٣٤-٦-٧هـ ،يف �ش�أن طلب �سموه الت�صديق
على م�شروع اتفاقية ت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ،املوقع بنا ًء على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )١٠٣وتاريخ ١٤٣٠-٤-٣هـ .
وبعد االطالع على م�شروع االتفاقية امل�شار �إليه.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )١٠٣وتاريخ ١٤٣٠-٤-٣هـ .
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )٣٠٣وتاريخ ١٤٣٥-٥-١٧هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعــد النظـــر يف قـــراري جملــ�س ال�شورى رقـــم ( )٥٠-٩٩وتاريخ١٤٣٥-٨-٢٦هـ .

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )٩٦٢وتاريخ ١٤٣٥-٩-٢٤هـ .
يقرر
املوافقة على اتفاقية ت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ  ٣جمادى الأخرة ١٤٣٤هـ املوافق � ١٣أبريل
٢٠١٣م ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

مر�سوم ملكي رقم م ١٥ /وتاريخ١٤٣٦-٢-٣ -هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )٩٠/بتاريخ ١٤١٢-٨-٢٧هـ .
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )١٣/بتاريخ ١٤١٤-٣-٣هـ .
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )٩١/بتاريخ
١٤١٢-٨-٢٧هـ .
وبعـد االطـالع علـى قـرار جملـ�س ال�شـورى رقـم ( )٥٠ -٩٩بتاريخ ١٤٣٥-٨-٢٦هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )٥١بتاريخ ١٤٣٦-١-٢٤هـ .
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املوافقة على اتفاقية ت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة العربية ال�سعودية واجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ  ٣جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ املوافق
� ١٣أبريل ٢٠١٣م ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية امل�ستقلة  -كل فيما
ُ
يخ ُّ�صه  -تنفيذ مر�سومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

UM AL-QURA
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قرار رقم ( )٦٥وتاريخ ١٤٣٦-٢-٢هـ

املوافقة علىال�ضوابط اخلا�صة با�ستفادة املدار�س الأهلية من �أرا�ضي املرافق التعليمية
قرارات مجلس الوزراء

�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  ٢٧٣٦٥وتاريخ ١٤٣٥-٧-١٣هـ ،امل�شتملة
على خطاب �صاحب ال�سمو امللكي وزير الرتبية والتعليم رقم  ٣٥١١٧٨٩٢٦وتاريخ ١٤٣٥-٦-٢٠هـ ،يف
�ش�أن تعديل ال�ضوابط اخلا�صة با�ستفادة املدار�س الأهلية من �أرا�ضي املرافق التعليمية اململوكة للقطاع
اخلا�ص.
وبعد االطالع علىال�ضوابط اخلا�صة با�ستفادة املدار�س الأهلية من �أرا�ضي املرافق التعليمية التي ميلكها
القطاع اخلا�ص ،ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )٩٣وتاريخ ١٤٢٩-٣-٢٣هـ .

وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )٦٦١وتاريخ ١٤٣٥-١١-١٣هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )١١٣٨وتاريخ ١٤٣٥-١١-٢٩هـ .
يقرر
املوافقة علىال�ضوابط اخلا�صة با�ستفادة املدار�س الأهلية من �أرا�ضي املرافق التعليمية ،وذلك بال�صيغة
املرافقة.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

ال�ضوابط اخلا�صة
أو ً
الُ :ي�شكل وزير الرتبية والتعليم جلنة دائمة يف كل �إدارة تربية وتعليم برئا�سة مدير الإدارة
وع�ضوية ثالثة �أع�ضاء على الأقل ممثلني لكل من� :إدارة �ش�ؤون املباين� ،إدارة التعليم الأهلي،
�إدارة التخطيط املدر�سي ،وذلك لدرا�سة الطلبات التي يقدمها مالكو �أرا�ضي املرافق التعليمية �أو
املرخ�ص لهم ب�إن�شاء مدار�س �أهلية عليها.
ً
ثاني ًا:تقوم اللجنة املن�صو�ص عليها يف البند (�أوال) من هذه ال�ضوابط بزيارة املوقع ودرا�سة الطلب
املقدم ،مع مراعاة ماي�أتي:
 -1تقدمي خمطط كامل للحي تو�ضح يف ماي�أتي:
�أ-املرافق التعليمية املوجودة يف دائرة قطرها ( ٢كم) وتقع �أر�ض املرفق املطلوب �إن�شاء مدر�سة �أهلية
عليه يف مركزها.
ب -مواقع املدار�س احلكومية اململوكة وامل�ست�أجرة �إن وجدت.
�-٢أ ّال يكون يف الدئرة امل�شار �إليها يف الفقرة (�/١أ) من هذا البند �أكرث من �أر�ض مرفق تعليمي �أن�شئت
عليها مدر�سة �أو مدار�س �أهلية� ،أو ووفق على �إن�شاء مدار�س �أهلية عليها.
مبان
يف
التزال
التي
�-٣أن تكون الأرا�ضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدار�س احلكومية
ٍ
م�ست�أجرة �أو التي �سوف تفتح ملواكبة النمو.
� -4أال يوافق على الطلب يف حالة وجود �أر�ض مرفق تعليمي واحد فقط يف احلي.
�-5أن يعد حم�ضر متكامل بعد درا�سة الطلب وفق ماورد يف الفقرات ال�سابقة من هذا البند.
ثالث ًاُ :يرفع املح�ضر �إىل وزارة الرتبية والتعليم (وكالة الوزارة للمباين) يف مدة التتجاوز (ثالثني)
يوماً مت�ضمناً ر�أي �إدارة الرتبية والتعليم وم�سوغاته.
رابع ًا:تتوىل وكالة الوزارة للمباين فح�ص امل�ستندات والت�أكد من ا�ستيفاء جميع ال�ضوابط ،وتعر�ض
على وزير الرتبية والتعليم � -أو من ينيبه  -لإ�صدار القرار الالزم لذلك.

خامس ًا:يوقع مدير �إدارة الرتبية والتعليم اتفاقاً مع املالك �أو املرخ�ص له بالت�ضامن مع �صاحب
الأر�ض  -بعد موافقة وزير الرتبية والتعليم �أو من ينيبه  -مت�ضمناً ماي�أتي:
�-١أن املوافقة على اال�ستفادة من �أر�ض املرفق التعليمي التعني عدم تطبيق �أحكام نظام نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة يف حالة احتياج وزارة الرتبية والتعليم �إليها والنظر يف التعوي�ضات وفق الأنظمة املتبعة .
 -٢عدم ا�ستغالل �أر�ض املرفق لغري ماخ�ص�صت له.
 -٣توفري الف�صول الدرا�سية واخلدمات الالزمة لها للمرحلة التي ُخ�ص�ص لها املرفق.
-٤تعهد مالك املرفق التعليمي �أو املرخ�ص له  -بح�سب الأحوال  -ب�أن تكون خمططات املباين التي
�سوف تن�ش�أ على �أر�ض املرفق املطلوب �صادرة من مكاتب هند�سية م�سجلة لدى وزارة الرتبية
والتعليم ،و�أن يعتمدها من الوزارة.
-٥التقيد مبتطلبات �إن�شاء املدار�س الأهلية على الأرا�ضي املخ�ص�صة مرافق تعليمية ومتطلبات
الت�صميم وال�سالمة الواردة يف ا�شرتاطات البلدية للمدار�س الأهلية.
- ٦البدء يف تنفيذ امل�شروع يف مدة التتجاوز �سنة من تاريخ موافقة وزير الرتبية والتعليم �أو من
ينيبه ،و�إ ّال ُع ّدت املوافقة ملغاة ،وملدير �إدارة الرتبية والتعليم متديدها �سنة �أخرى �إذا وجدت
�أ�سباب مقنعة لذلك.
سادس ًا:تكتب �إدارة الرتبية والتعليم �إىل الأمانة �أو البلدية املخت�صة ،ال�ستخراج رخ�ص البناء بعد
ا�ستكمال جميع ال�شروط املطلوبة.
سابع ًا:
 -١ي�صدر وزير الرتبية والتعليم مايلزم لتنفيذ هذه ال�ضوابط.
 - 2حتل هذه ال�ضوابط حمل ال�ضوابط اخلا�صة با�ستفادة املدار�س الأهلية من �أرا�ضي املرافق
التعليمــية التـي ميلكهـا القطاع اخلا�ص ،ال�صادرة بقـرار جملــ�س الـوزراء رقــم ( )٩٣وتاريخ
١٤٢٩-٣-٢٣هـ .

قرار رقم ( )78وتاريخ ١٤٣٦-٢-9هـ

املوافقة على �أن تكون ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي
للم�ستهلكني يف القطاعات احلكومية وال�صناعية والتجارية وفق ًا للجدول املرافق
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  ١٢٠٧٨وتاريخ ١٤٣٤-٤-١هـ ،امل�شتملة على
مذكرة الأمانة العامة للمجل�س االقت�صادي الأعلى رقم /١٠٧د ٣٤/وتاريخ ١٤٣٤-٣-١٥هـ ،املرافق لها
ن�سخة تو�صية اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�صادي الأعلى رقم ( )٧-٣٤وتاريخ ١٤٣٤-٢-٢٥هـ املتخذة يف
�ش�أن اقرتاح �إعادة هيكلة تعريفة املياه للقطاع غري ال�سكني.
وبعد االطالع على النظام الأ�سا�سي ل�شركة املياه الوطنية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )١/وتاريخ
١٤٢٩-١-١٣هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )١٢٥وتاريخ ١٤٢٢-٤-٢٥هـ .
وبعد االطالع على املح�ضرين رقم ( )٤٦٥وتاريخ ١٤٣٤-٨-١٥هـ ،ورقم ( )٦٦٣وتاريخ ١٤٣٥-١١-١٣هـ،
املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )١٠٩٧وتاريخ ١٤٣٥-١١-٢٢هـ .
يقرر
املوافقة على �أن تكون ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي للم�ستهلكني يف القطاعات
احلكومية وال�صناعية والتجارية وفقاً للجدول املرافق لهذا القرار ،ويكون العمل مبوجبه بعد �سنة من
تاريخ نفاذ هذا القرار ،على �أن ي�سبق ذلك تنفيذ حملة �إعالمية بالتن�سيق بني وزارة املياه والكهرباء
ووزارة الثقافة والإعالم للتوعية ب�أهمية �إعادة هيكلة ت�سعرية املياه للقطاع غري ال�سكني يف املحافظة على
الرثوات املائية باململكة وحمدودية الآثار املرتتبة عليه.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي
تكون ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي للم�ستهلكني يف القطاعات احلكومية
ال�صناعية والتجارية  -ماعدا املحالت التجارية الواقعة �ضمن املباين ال�سكنية  -على النحو
الآتي:
�أ) تكون ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي للم�ستهلكني يف القطاعات

الت�صنيف
حمل جتاري واحد �أو جهة �صناعية واحدة بعداد مياه م�ستقل

احلكومية ،ت�سعة رياالت للمرت املكعب.
ب) تكون ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي للم�ستهلكني يف القطاعني
التجاري وال�صناعي  -ماعدا الفنادق وامل�ست�شفيات والوحدات ال�سكنية املفرو�شة والأ�سواق
التجارية  -وفق اجلدول االتي:

التعرفه
 ع�شر هلالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري ( ٥٠مرتا مكعبا �أو �أقل). �ستة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٥٠مرتا مكعبا يف حال توافر خدمات املياه فقط. -ت�سعة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٥٠مرت ًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.
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ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي ..تتمة
التعرفه

الت�صنيف
قرارات مجلس الوزراء

حمالن جتاريان �أو جهتان �صناعيتان بعداد مياه م�شرتك

 ع�شر هلالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري ( ٥٠مرتا مكعباً �أو �أقل). خم�س ع�شرة هللة /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٥٠مرت مكعباً حتى  ١٠٠مرت ًا مكعباً. �ستة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٠٠مرت ًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه فقط. -ت�سعة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٠٠مرت ًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.

ثالثة حمالت جتارية �أو ثالث جهات �صناعية بعداد مياه
م�شرتك

 ع�شر هلالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شري ( ٥٠مرتا مكعباً �أو �أقل) خم�سة ع�شر هللة /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٥٠مرت ًا مكعباً حتى  ١٠٠مرت ًا مكعباً. ريال واحد /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٠٠مرت ًا مكعباً حتى  ١٥٠مرت ًا مكعباً. �ستة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٥٠مرت ًامكعباً يف حال توافر خدمات املياه فقط. -ت�سعة رياالت /مرت مكعب لال�ستهاك ال�شري الأكرث من  ١٥٠مرت ًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.

�أربع حمالت جتارية �أو �أربع جهات �صناعية بعداد مياه
م�شرتك

 ع�شر هلالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري ( ٥٠مرت ًا مكعاً �أو �أقل). خم�س ع�شرة هللة /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٥٠مرتا مكعباً حتى  ١٠٠مرتا مكعباً. ريال واحد /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٠٠مرت مكعب حتى  ١٥٠مرت ًا مكعباً. رياالن /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٥٠مرت ًا مكعباً حتى  ٢٠٠مرتا مكعباً. �ستة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٢٠٠مرت مكعب يف حال توافر خدمات املياه فقط. -ت�سعة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٢٠٠مرت مكعب يف حال توافر خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.

خم�سة حمالت جتارية �أو خم�س جهات �صناعية بعداد مياه
م�شرتك

 ع�شر هلالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري ( ٥٠مرت ًا مكعباً �أو �أقل). خم�س ع�شرة هلله /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٥٠مرت ًا مكعباً حتى  ١٠٠مرت ًا مكعباً. ريال واحد /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٠٠مرت مكعب حتى  ١٥٠مرت ًا مكعباً. رياالن /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٥٠مرت ًا مكعباً حتى  ٢٠٠مرت ًا مكعباً. �أربعة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٢٠٠مرت مكعب حتى  ٢٥٠مرت ًا مكعباً. �ستة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٢٥٠مرت ًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه فقط. -ت�سعة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٢٥٠مرت ًا مكعباً يف حال توفر خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.

�ستة حمالت جتارية �أو �أكرث �أو �ست جهات �صناعية �أو �أكرث
بعداد مياه م�شرتك

 ع�شر هلالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري ( ٥٠مرت ًا مكعباً �أو �أقل). خم�س ع�شرة هلله /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٥٠مرت ًا مكعباً حتى  ١٠٠مرت ًا مكعباً. ريال واحد /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٠٠مرت مكعب حتى  ١٥٠مرت ًا مكعباً. رياالن /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ١٥٠مرت ًا مكعباً حتى  ٢٠٠مرت ًا مكعباً. �أربعة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٢٠٠مرت مكعب حتى  ٣٠٠مرت ًا مكعباً. �ستة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٣٠٠مرت ًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه فقط. -ت�سعة رياالت /مرت مكعب لال�ستهالك ال�شهري الأكرث من  ٣٠٠مرت ًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.

ج) تكون ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�صرف ال�صحي للم�ستهلكني يف املن�ش�آت التجارية الكبرية وامل�ستقلة بعداد مياه  -وهي الفنادق وامل�ست�شفيات والوحدات ال�سكنية املفرو�شة والأ�سواق التجارية املغلقة
(املوالت)  -وفق اجلدول الآتي:

التعرفه

ا�ستهالك املياه ال�شهري ( مرت مكعب � -شهر)
� ٥٠أو �أقل

 -ريال واحد /مرت مكعب.

�أكرث من ٥٠

 �ستة رياالت /مرت مكعب يف حال توافر خدمات املياه فقط. -ت�سعة رياالت /مرت مكعب يف حال توافر خدمات املياه وال�صرف ال�صحي.

قرار رقم ( )86وتاريخ 1436-2-9هـ

املوافقة على الالئحة الأ�سا�سية للبيوت االجتماعية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  ١٧٤٨٨وتاريخ ١٤٣٥-٥-٩هـ ،امل�شتملة على
خطاب معايل وزيرال�ش�ؤون االجتماعية رقم  ٦٣٨٤٩وتاريخ ١٤٢٩-٧-١١هـ ،يف �ش�أن م�شروع الالئحة
الأ�سا�سية للبيوت االجتماعية.
وبعد االطالع على املحا�ضر رقم ( )١٦٩وتاريخ ١٤٣٠-٤-٢هـ ،ورقم ( )٨٠وتاريخ ١٤٣٤-٢-١٨هـ ،
ورقم ( )٦٤٩وتاريخ ١٤٣٥-١١-٢هـ ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعــد النظـر يف قـــراري جمل�س ال�شـــورى رقم ( )٧٦ -٩٧وتاريخ ١٤٣٣-٢-١٥هـ ،ورقم ()١٢ -١٩
وتاريخ ١٤٣٥-٤-١١هـ .
وبعد االطالع على تو�صية اللجنةالعامة ملجل�س الوزراء رقم ( )١١٤٥وتاريخ ١٤٣٥-١١-٢٩هـ .
يقرر
املوافقة على الالئحة الأ�سا�سية للبيوت االجتماعية ،بال�صيغة املرافقة.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

الالئحة الأ�سا�سية
المادة األولى:

تعريفات:
يق�صد بالعبارات وامل�صطلحات الآتية � -أينما وردت يف هذه الالئحة  -املعاين املبينة �أمام كل منها ،مامل
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك.
 -1البيوت االجتماعية :م�ساكن تن�شئها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لرعاية من اليعرف والداه �أو والده،
ذكر ًا كان �أم �أنثى ،وتتوىل �إدارتها والإ�شراف عليها.

 -2املقيم :من تتوىل البيوت االجتماعية رعايته وفقاً لأحكام هذه الالئحة.
 -3الرعاية :كل مايحتاجه املقيم �أثناء �إقامته يف البيوت االجتماعية من النواحي :املادية واالجتماعية،
والنف�سية ،والرتبوية ،والتعليمية ،وال�صحية ،والت�أهيلية.
 -4الوزارة :وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
 -5الوزير :وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
 -6القواعد :القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

قــــرارات وأنظمـــة
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الالئحة الأ�سا�سية للبيوت االجتماعية ..تتمة
المادة الثانية:

تهدف البيوت االجتماعية �إىل توفري رعاية قريبة من احلياة الأ�سرية الطبيعية ،ملن التتوافر له الرعاية
الأ�سرية؛ وفقاً ملا حتدده القواعد.

قرارات مجلس الوزراء

المادة الثالثة:

يلحق بالبيوت االجتماعية من يعرف والده؛ وفق �ضوابط حتددها القواعد.

المادة الرابعة:

حتدد القواعد �شروط القبول يف البيوت االجتماعية و�إجراءاته.
المادة الخامسة:
تعد البيوت االجتماعية برناجماً ت�أهيلياً للذكور الذين �سينقلون �إىل البيوت االجتماعية املخ�ص�صة لهم؛ وفقاً
ملا حتدده القواعد.

المادة السادسة:

ت�ضع البيوت االجتماعية خطة �سنوية للربامج والأن�شطة ،يراعى فيها التنوع واملرحلة العمرية واالمكانات
الالزمة لتنفيذها؛ وفقاً ملا حتدده القواعد.

المادة السابعة:

 -١ت�صرف للمقيم مكاف�أة �شهرية؛ وفقاً ملا حتدده القواعد.
 -2تتكفل الوزارة � -إذا مل يقبل املقيم يف املدار�س �أو اجلامعات �أو املعاهد احلكومية  -بدفع الر�سوم
الدرا�سية املرتتبة على �إحلاقه مبدر�سة �أو معهد �أو جامعة �أهلية.
 -3تتحمل الوزارة � -إذا مل يعالج املقيم يف مركز �أو م�ست�شفى حكومي  -م�صاريف عالجه يف مركز �أو م�ست�شفى خا�ص.
 -4ا�ستثنا ًء من ال�شرط الوارد يف الفقرتني ( )٢و( ،)٣يجوز للوزير يف احلاالت التي يقدرها �إحلاق املقيم مبدر�سة
�أو معهد �أو جامعة �أهلية ،ويجوز له �أي�ضاً عالج احلاالت التي يقدرها يف املراكز �أو امل�ست�شفيات اخلا�صة.
 -5ت�ؤمن الوزارة و�سيلة نقل ملن يتعلم �أو يتدرب �أو يعمل من املقيمني.
وحتدد القواعد ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لذلك.

المادة الثامنة :

اليجوز �أن تزيد الطاقة اال�ستيعابية لكل بيت اجتماعي عن ( �أربعني ) مقيماً و�إذا كان مكوناً من عدة وحدات
�سكنية فال يجوز �أن تزيد الطاقة اال�ستيعابية للوحدات على ( ثمانية ) مقيمني ،وحتدد القواعد فئاتهم
العمرية ،واملوا�صفات الالزمة للبيوت االجتماعية ووحداتها ال�سكنية .

المادة التاسعة :

�أ – انتقال كفالة املقيم �إىل جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك .
ب – بلوغ الذكر املقيم �سن ( الع�شرين ) �أو ح�صوله على �شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها� ،أيهما �أ�سبق،
وللوزير – عند االقت�ضاء – زيادة مدة �إقامة املقيم يف تلك البيوت حتى بلوغه �سن ( اخلام�سة والع�شرين ) .
ج -زواج املقيم .
د -الوفاة .
هـ� -أي حالة �أخرى حتددها القواعد .

المادة العاشرة :

تعد الوزارة للمقيمني يف البيوت االجتماعية مايحتاجون �إليه من برامج ت�أهيلية وتدريبية وتوعوية وفق
ماحتدده القواعد .

المادة الحادي عشرة:

يجب توفري ماحتتاجه البيوت االجتماعية من املخت�صني يف املجال النف�سي واالجتماعي والرتبوي وغري ذلك
لتقدمي اخلدمات ال�شاملة للمقيمني وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتهم .

المادة الثانية عشرة:

تتوىل الوزارة الرعاية الالحقة ملن يحتاج �إليها ممن انتهت �إقامتهم يف البيوت االجتماعية وفق ماحتدده القواعد.

المادة الثالثة عشرة:
للوزير �إ�صدار �ضوابط حتكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية و�إيواء من ال ُيعرف والداه �أو والده؛ ليطبقها
من يرغب يف ذلك من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية واملو�سرين واخلريين من �أفراد املجتمع ،مبا ين�سجم
مع الأحكام الواردة يف هذه الالئحة.

المادة الرابعة عشرة:
تلغي هذه الالئحة الالئحة الأ�سا�سية لدور الرتبية االجتماعية ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ()١٨٥
وتاريخ ١٣٨٧-٢-٥هـ والئحة دار احل�ضانة ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )١٦٥٦وتاريخ
١٣٩٥-٢-٨هـ .

المادة الخامسة عشرة:

ي�صدر الوزير القواعد خالل مدة �أق�صاها (ت�سعون) يوماً من تاريخ �صدور هذه الالئحة.

المادة السادسة عشرة:

يعمل بهذه الالئحة بعد (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية .

تنتهي الإقامة يف البيوت االجتماعية يف احلاالت الآتية :

قرار رقم ( )٨٧وتاريخ ١٤٣٦-٢-٩هـ

�ضوابط نقل خدمة عمالة عقد امل�شروع املتعرث من املقاول �إلى املقاول الذي ر�سى عليه العقد
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم  ٣٠٢٨وتاريخ ١٤٣٥-٨-٣هـ ،امل�شتملة على برقيتي
معايل وزير العمل رقم  ٢٧٦٠ - ١ -١وتاريخ ١٤٣٥-٦-٢هـ ،ورقم  ٣٢٢٤ -١ -١وتاريخ ١٤٣٥-٧-٨هـ،
املرافق لهما حم�ضر جلنة تعرث امل�شاريع احلكومية ،امل�شكلة لو�ضع ال�ضوابط الالزمة لتطبيق قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )١٢٩وتاريخ ١٤٣٠-٤-٢٤هـ،على عقود املقاوالت ،ور�أي معاليه منا�سبة املوافقة على ال�ضوابط التي مت
التو�صل �إليها.
وبعد االطالع على قراري جمل�س الوزراء رقم ( )129وتاريخ 1430-4-24هـ  ،ورقم ( )٢٦٠وتاريخ -٨-١
١٤٣٤هـ .
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )٦٨٤وتاريخ ١٤٣٥-١١-٢٠هـ ،املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )١١٥٥وتاريخ ١٤٣٥-١١-٢٩هـ .
يقرر مايلي
�أو ًال :تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد امل�شروع املتعرث (العمال والفنيني وامل�شرفني) من املقاول املتعرث
(القدمي) �إىل املقاول (اجلديد) الذي ُر�سي عليه العقد يف حال حاجته �إىل خدمات �أي منهم ،وفقا للآتي:
� -1أن تتحمل الدولة ر�سوم نقل خدمات العمالة.
� -2أن تكون العمالة م�ستقدمة من �أجل تنفيذ العقد املربم من اجلهة احلكومية �أو منقولة خدماتها للعمل يف
فريحلون على ح�ساب املقاول املتعرث (القدمي).
امل�شروع ،ف�إن مل يكن املقاول (اجلديد) حمتاجاً �إليهم ّ

� -3أن يكون انتقال العمالة �إىل املقاول (اجلديد) بر�ضاهم ومبوجب عقود موقعة بني الطرفني ،ويف حالة رف�ضهم
يرحلون على ح�ساب املقاول املتعرث(القدمي).
ّ
� -4أن يقدم املقاول (اجلديد) �إىل مكتب العمل املخت�ص ت�أييد ًا من اجلهة احلكومية يفيد بحاجته �إىل هذه العمالة،
على �أن تراعي وزارة العمل ذلك بح�سب حاجة امل�شروع.
 -5تخ�ضع جميع الوظائف املالية والإدرية لدى املقاول (اجلديد) ملتطلبات ال�سعودة املحددة ،ويجب �أن تكون
املن�ش�أة م�ستوفية ملتطلبات برنامج نطاقات.
ثانياً:ت�ستمر عقود ال�سعوديني الذين يعملون مع املقاول املتعرث (القدمي) الراغبني يف اال�ستمرار يف العمل مع
املقاول (اجلديد) ،وذلك مبوافقة املقاول املتعرث (القدمي) ،على �أال تقل الأجور واملزايا عن التي كانوا
يتقا�ضونها مع املقاول املتعرث (القدمي) ،مامل يتفقوا مع املقاول (اجلديد) على غري ذلك.
ثالثاً:يجب �أن يثبت املقاول املتعرث (القدمي) حالة �أي عامل غاب عن العمل �أو غادر اململكة �أو تويف �أو نقلت
خدماته ممن �سبق �أن ا�ستقدمه مبوجب عقد امل�شروع املتعرث.
رابعاً:تقوم وزارة العمل ب�إبالغ �إدارات اجلوازات ببيانات الذين �س ُتنقل خدماتهم والذين حتملت الدولة ر�سوم
نقل خدماتهم عن طريق مكاتب العمل.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم ( )١٩٠٦ /١وتاريخ ١٤٣٥-١٠-٢٢هـ

املوافقة على حذف الفقرة (ب) من املادة «الرابعة» من الئحة «احلقوق واملزايا املالية
وزارة الخدمة المدنية

�إن جمل�س اخلدمة املدنية
بنا ًء على الفقرة (ب) من املادة (التا�سعة) من نظام جمل�س اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م/
 )٤٨وتاريخ ١٣٩٧-٧-١٠هـ .
وبعد االطالع على توجيه املقام ال�سامي باتخاذ مايلزم يف �ش�أن حذف الفقرة (ب) من املادة (الرابعة) من
الئحة (احلقوق واملزايا املالية) وفق الإجراءات النظامية املتبعة ،وذلك مبا يتفق مع تعديل املادة ( )٢٠من
نظام اخلدمة املدنية.
وبعد االطالع على حم�ضر اللجنة التح�ضريية رقم ( )٤٣١٣وتاريخ ١٤٣٥-٨-١٨هـ وعلى مذكرة العر�ض
رقم ( )٥٠٧٤وتاريخ ١٤٣٥-١٠-١٤هـ ،التي �أعدتها الأمانة العامة للمجل�س امل�شتملة على املعلومات
املتوفرة عن املو�ضوع -يقرر مايلي:
(املوافقة على حذف الفقرة (ب) من املادة « :الرابعة» من الئحة «احلقوق واملزايا املالية» ال�صادرة بالأمر
امللكي الكرمي رقم (�أ )٢٨/وتاريخ ١٤٣٢-٣-٢٠هـ لتكون املادة «الرابعة» بالن�ص التايل:

المادة الرابعة:
يعترب املوظف املحبو�س احتياطياً يف حكم مكفوف اليد يف احلاالت التالية:
� -1إذا كان حب�سه ب�سبب اتهامه بارتكاب جرمية تت�صل بالوظيفة العامة.
� -2إذا كان حب�سه ب�سبب اتهامه بارتكاب جرمية االعتداء على النف�س �أو العر�ض �أو املال.
� -3إذا كان حب�سه ب�سبب اتهامه من ال�سلطة التنفيذيةبارتكاب جرمية تخل بال�شرف �أو الأمانة.
� -4إذا كان حب�سه ب�سبب تهمة �سيا�سية وطلب وزير الداخلية �إعتباره يف حكم مكفوف اليد.
وترجو الأمانة العامة تف�ضل معاليكم باتخاذ ماترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات املعنية للعمل به
وتنفيذه ،وبرفقه كامل الأوراق املتعلقة باملو�ضوع.

وزير اخلدمة املدنية
وع�ضو جمل�س اخلدمة املدنية
د .عبدالرحمن بن عبداهلل الرباك

10

اجلمعة  4ربيع الأول  1436هـ  26دي�سمرب  2014م
UM
AL-QURA
حكومية
إعالنات
UM
AL
-QURA
إﻋﻼﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
* 2aG*j G
ال�سنة  92العدد 4546
ﺍﳉﻤﻌﺔ  ٢٧ﺻﻔﺮ ١٤٣٦ﻫـ

 ١٩ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤ﻡ

١

¢;XXXXXXX§_XXXXXXXX³:Éb:dÃ/

/

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺴﻌﻮدي  /ا�دارة اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وا�ﺳﻜﺎن

 -١ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﳊﺮﻳﻖ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ  -ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
 -٢ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﳌﺒﻨﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻠﻚ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
 -٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﻟﻘﻄﻊ
ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮ
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻷﻭﺳﻂ
 -٤ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ
 -٥ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ
ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
 -١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺎﳋﺮﺝ
 -٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ
ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﶈﻮﻻﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
 -٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ) (٣ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
ﺑﺸﺮﻭﺭﺓ
 -٤ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺑﺠﺪﺓ
 -٥ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﲟﺒﻨﻰ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ
 -٦ﺗﺄﻣﲔ ﺇﻃﺎﺭﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﻔﺮﻭﻉ
ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
 -٧ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٨ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﲢﻠﻴﺔ
ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٩ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮﺭﺗﺒﻼﺕ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺕ.ﺹ
/١١/ﺵ٣٦/
ﺕ.ﺹ
/١٢/ﺵ٣٦/
ﺕ.ﺹ
/١٧/ﺵ٣٦/

 -١٠ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ
ﺑﺎﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺕ.ﺹ
/١٨/ﺝ٣٦/

٣٠٠٠

 -١١ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
ﻭﻣﺠﺎﺭﻱ ﻫﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ

ﺕ.ﺹ
/٢١/ﻕ٣٦/

٣٠٠٠

 -١٢ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺒﻨﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺕ.ﺹ
/٢٢/ﻕ٣٦/

٣٠٠٠

 -١٣ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻐﺎﺳﻞ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺸﺮﻭﺭﺓ
 -١٤ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﳌﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺕ.ﺹ
/٢٥/ﺭ٣٦/
ﺕ.ﺹ
/٢٨/ﻭ٣٦/

 -١٥ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻧﻴﺖ
ﻏﻤﺎﺭﺗﲔ ﺩﻓﻊ ﺧﻠﻔﻲ

ﺕ.ﺹ
/٥٤/ﻉ٣٦/

ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ
ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺑﺠﺪﺓ

إدارة ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
 -٢ﻓﺤﺺ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻭﺣﺪﺍﺕ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺳﻢ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
 -٣ﺗﺄﻣﲔ ﺯﻱ ﺭﺳﻤﻲ
ﺑﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ
 -١ﺗﺄﻣﲔ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ

٣٦/٤

٨٠٠٠

٣٦/٥

٣٠٠٠

٣٦/٦

٤٠٠٠

٣٦/٧

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

٣٦/٨

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

٣٤/١/٥

٨٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

٣٤/٥/٧

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٣٥/٤/٢

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٦ﻫـ

٣٤/٢/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٣٤/١٨/١

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

ﺕ.ﺹ
/٨/ﻉ٣٦/

١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

٣٠٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

إدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻃﺒﻲ
ﺑﺎ�دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
/٢٣ﺏ
ﳌﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
١٤٣٥/٣٤/
ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ
اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻠﻘﻮات
ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
إدارة
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
٤٣٦/١
ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﲟﻴﺪﺍﻥ ﺷﻤﺮﺥ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ
إدارة
ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺪﺭﻳﺐ
ﻡ٤٣٦/٧/
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻗﺘﺎﻟﻲ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺸـﺂت  -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻡ٤٣٦/٨/
ﺑﺎﻟﻌﻴﻴﻨﺔ
) ٢٥٠٠ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ( ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ
اﻟﻄﺒﻲ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻨﻚ
١٤٣٥/٤٦/٣١
اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺍﻟﺪﻡ
ﺑﺎﻟﻈﻬﺮان
ﻣﺮﻛﺰ ا�ﻣﻴﺮ  -١ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ
١٤٣٦/٠٤/٢٨
ﺳﻠﻄﺎن
ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
أﻣﺮاض
 -٢ﺷﺮﺍﺀ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺮﺍﻣﺞ
١٤٣٦/٠٥/٢٨
وﺟﺮاﺣﺔ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ
اﻟﻘﻠﺐ
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
١٤٣٥/١١
ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺄﻣﲔ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ
١٤٣٦/١
ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻟﻘﺴﻢ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ
١٤٣٦/٢
ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﳌﺮﻛﺰ
ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻃﺒﻴﺔ
١٤٣٦/٣
ﳌﺴﺘﻮﺻﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ
 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ ﳌﺮﻛﺰ
١٤٣٦/٤
ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ
ﻭﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺠﺪة

اﻟﻘﻮات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

١٠٠٠
١٠٠٠
٣٠٠٠

٤/٧٤/٤
٢٠٩/١/

١٥٫٠٠٠

٤٣٦/٢٩/١١

٥٠٠

٤٣٦/٣٠/١١

٦٠٠٠

٤٣٦/٣١/١١

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ا�ﻣﻴﺮ
ﺳﻠﻄﺎن
ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة
ﻛﻠﻴﺔ ا�ﻣﻴﺮ
ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻈﻬﺮان

 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺚ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ
 -٧ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﲡﻬﻴﺰ
ﻭﺗﺄﺛﻴﺚ ﺍﺠﻤﻟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٥,٠٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٥٠٠

١٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٥٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٩ﻫـ

١٠٠٠

٣٠٠٠

٣٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/ ٣ /٢٩ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٥

١٠٠٠

١٤٣٦/٦

١٠٠٠

 -١ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺯﻳﻮﺕ
ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ

١٤٣٦/١/٤٣

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

 -٢ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳊﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺽ
 -٣ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

١٤٣٦/٢/٤٣
١٤٣٦/٣/٤٣

١٠٠٠
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ
١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ
١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

 -٤ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

١٤٣٦/٤/٤٣

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

 -٥ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺷﺮﺍﺷﻒ ﻭﺑﻄﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻭﺑﻴﺖ ﻣﺨﺪﺍﺕ ﻭﻣﻼﺑﺲ ﺍﳌﺮﺿﻰ
ﻭﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ

١٤٣٦/٥/٤٣

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﳋﻮﺍﺩﻡ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ

/١١/٩ﺕ
ﻡ١١

١٠٠٠

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٢
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺤﺮس
اﻟﺤﺪود

 -١ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻮﺍﺩ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﳊﺎﺟﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﺮﺱ ﺍﳊﺪﻭﺩ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
 -٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﻏﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻌﺪﺩ ) (٥ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﻓﺤﺎﺀ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻣﻦ
ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 -٣ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﺟﺰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ
)ﺟﺎﺭﺩﻳﻞ( ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﺑﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻮﻑ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻬﺪ ا�ﻣﻨﻴﺔ

٢٣/٤٣٦/٢٩

١٥٠٠

٢٣/٤٣٦/٣٠

١٠٠٠

٢٣/٤٣٦/٣١

١٥٠٠

١٤٣٦/٣

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ
ﳌﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ
Architect ci 8200
CELL-DYN 3700
CELL-DYN RUBY

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

/

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

وزارة اﻟﻌﺪل

إﻣﺎرة ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮﻳﺎض

ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺤﺮﻭﻗﺎﺕ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳊﺮﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﻘﺮ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ(

رﻗﻤﻬﺎ

٢١٢

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ
١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ﺻﺤﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﺻﺤﺔ ﺟﺎزان

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٣ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٣ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻌﺪﺩ ) (٥ﻣﺮﺍﻓﻖ
ﺻﺤﻴﺔ ﻭ ) (٢٢ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ

٥٠٠٠

إدارة اﻟﻌﻘﻮد
واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ

٥٠٠٠

ﺻﺤﺔ
اﻟﻘﺮﻳﺎت

٣٦٠٠١

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٩ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﻟﻠﺒﺘﺮول
واﻟﻤﻌﺎدن
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪﻣﺎم

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ

 -١ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠٢
ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻃﺒﻲ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﻠﻴﺺ
ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
 -٢ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻃﺒﻲ ٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠١
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮﻕ ﻋﺮﻓﺎﺕ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻈﻼﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺻﺤﺔ
١٤٣٥/٢٥ﻫـ
ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺑﺎﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻒ
ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ
 -١ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
٣٦/١٨
ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
 -٢ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
٣٦/١٩
ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 -٣ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
٣٦/٢٠
ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
 -٤ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻘﻞ
٣٦/٢١
ﻟﺰﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 -٥ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣﻦ
٣٦/٢٢
ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺪﻳﺚ
١٤٣٦/٤
ﺻﺤﺔ ﻧﺠﺮان ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﻣﺒﻨﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮﺍﺕ
ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻨﺠﺮﺍﻥ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ
ﺻﺤﺔ اﻟﺤﺪود
٧١
ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺮﻓﺤﺎﺀ ) (٢٥ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 -١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﳌﺒﻨﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺑﺎﳉﻮﻑ
 -٢ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﻨﻰ
ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮﻙ
 -٣ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺳﻂ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
 -٤ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟﺪﺓ ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ
ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
 -٥ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺠﺪﺓ
 -٦ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ ﺿﻤﻦ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

١٥٠/٢٠١٤

١٠٠
١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٥١/٢٠١٤

١٠٠٠

١٥٢/٢٠١٤

٥٠٠

١٥٣/٢٠١٤

٢٠٠

١٥٤/٢٠١٤

٣٠٠

١٥٥/٢٠١٤

٥٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٦/٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٦/٤ﻫـ
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اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

/

/

رﻗﻤﻬﺎ
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١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٠ﻫـ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ )٤٣ﻡ( ﺑﻜﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
 -٢ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺟﻮﻟﻒ
ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻭﻓﺮﻉ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ )(٨١٢-٨٠١
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ BMS

رﻗﻤﻬﺎ

/١٣٩٦٢٣ﺩ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٧ﻫـ

/١٦٤٣٩٧ﺩ

٣٠٠٠

١٤٢
١٤١٠٣٦٥٤/

٢٠٠٠

١٥٣
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ
١٤١٠٣٧٣٥/
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﶈﻄﺘﻲ
٣٦/٩
ﺍﻟﺸﻴﻠﻠﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ

٣٦/١١

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ
١٤٣٦/٣/١٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ

٦٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

 -١ﺗﺄﻣﲔ ﺇﺣﺘﻴﺎﺝ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ

٣٦/٢

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﺇﺣﺘﻴﺎﺝ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ

٣٦/٣

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

 -٣ﺗﺄﻣﲔ ﺇﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ

٣٦/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

 -٤ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ

٣٦/٥

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

 -٥ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳊﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ

٣٦/٦

٥٠٠٠

١٤٣٦/٥/٣ﻫـ

١٤٣٦/٥/٣ﻫـ

 -٦ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺪﺩ )(٢
ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ

/٧ﺵ٣٦/

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ
ﳌﺪﺓ ) (٣ﺳﻨﻮﺍﺕ

٣٥/١٠

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٤ﻫـ
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/

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ا�دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

 -١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ

٣٦/١٩

١٠٠٠
ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻜﻞ
ﻣﺸﺮﻭﻉ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

٣٦/٢٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

٣٦/٢١

١٠٠٠
ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻜﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

٣٦/٢٢

١٠٠٠
ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻜﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

٣٦/٠٢

٥٠٠

٣٦/٠٣

٥٠٠

٣٦/٠٤

٥٠٠

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻨﺒﻊ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ا�ﺣﺴﺎء

 -١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ) ﺑﻨﲔ
– ﺑﻨﺎﺕ ( ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
١٤٣٧/١٤٣٦ﻫـ

/٥ﻡ/ﺵ٣٦/

 -٢ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
) ﺑﻨﲔ – ﺑﻨﺎﺕ ( ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
١٤٣٧/١٤٣٦ﻫـ

/٦ﻡ/ﺵ٣٦/

 -١ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻴﺎﻩ ﲢﻠﻴﺔ ﳌﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻳﻨﺒﻊ

٣٦/٤

 -٢ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻨﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﻴﺺ

٣٦/٥

 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪﺭﺳﺘﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻒ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻴﺔ

٣٦/٢٤/١٥

٢٠٠

 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺑﻴﺔ

٣٦/٢٤/١٦

٢٠٠

 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪﺭﺳﺘﻲ
ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻴﻬﺎﺕ
ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺑﻌﻨﻚ

٣٦/٢٤/١٧

 -٤ﺗﺄﻣﲔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ

٣٦/٢٤/١٨

ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﲟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻳﺪﺓ

١٤٣٦/١٥

١٠٠٠

 -١ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
ﺑﺎﻟﻬﻔﻮﻑ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ

٣٦/٢٩

١٠٠٠

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻟﺮﺟﻴﻊ ﲟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﹰ

٣٦/٥

١٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٤ﻫـ

٥٠٠

ﻣﻴﺎه ﻋﺴﻴﺮ

ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻘﺼﻴﻢ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

رﻗﻤﻬﺎ

 -٢ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
 -٣ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ
ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
 -٤ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ
ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪﺓ
 -١ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﻣﺠﺰﺋﺔ(
 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)ﻣﺠﺰﺋﺔ(
 -٣ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ
)ﻣﺠﺰﺋﺔ(

/

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٢٠٠
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٢٠٠

ﻣﻴﺎه
اﻟﻘﺼﻴﻢ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

٣

 -١ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

٩١
٤٣٦/٤٣٥/

 -٢ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ
ﻭﺍﺩﻱ ﺭﱘ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ

٩٢
٤٣٦/٤٣٥/

 -٣ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

٩٣
٤٣٦/٤٣٥/

 -٤ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻚ
)ﻣﻮﺍﺳﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﻗﻔﻞ ﻭﻗﻄﻊ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﻣﺤﺎﺑﺲ( ﺩﻛﺘﺎﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ

١٠٠
٤٣٦/٤٣٥/

١٠٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٧ﻫـ

 -١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺎﻩ ﻋﺘﻮﺩ ﲟﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻪ

٢٤٨١

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

 -٢ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻘﻴﺎ )ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺗﺜﻠﻴﺚ(

٢٤٨٣

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺧﻄﻮﻁ ﻭﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺷﺮﻕ
ﺍﳋﻤﻴﺲ

٢٤٨٩

 -٤ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻭﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺴﻴﺮ

٢٤٨٨

 -٥ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻘﻴﺎ )ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﶈﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺹ(

٢٤٨٤

٥٠٠

 -٦ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻘﻴﺎ )ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ(

٢٤٨٢

٥٠٠

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﺑﻄﺮﻳﻖ  -ﺣﻮﻳﻼﻥ  -ﺍﻟﻘﺼﻴﻌﺔ -
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺪﺓ

٣٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ
٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

٣٦/٣٥/٦٤

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ
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١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ
اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

٢٠٠

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

وزارة اﻟﺸﺆون ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺑﺠﺪﺓ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٣٦/٢٦

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٢٠٠
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١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺸﺒﺎب

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﳌﺎﺋﻲ
ﻭﺍﳊﺮﺍﺭﻱ ﻷﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳌﺴﺮﺡ
ﻭﺍﳌﺴﺒﺢ ﻭﻣﻼﻋﺐ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍﺵ
ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﻣﺒﻨﻰ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ

٨٥

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٤
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

١٤٣٤-٤٧٨

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٧٩

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٨٠

٥٠٠٠

١٤٣٤-٤٨١

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٨٢

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٨٣

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٨٤

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٨٥

١٥٠٠

١٤٣٤-٤٨٦

٢٥٠٠

١٤٣٤-٤٨٨

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٨٩

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٩٠

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٩١

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

ﻓﺮع ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٥٠٠

٥٠٠٠

ﻓﺮع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

٣٦/٢

٥٠٠

 -٣ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﳌﺴﺠﺪ
ﺧﻠﻴﻒ ﻣﻌﻼ ﲟﺨﻄﻂ ﺍﳌﻄﺎﺭ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

٣٦/٣

١٠٠

١٤٣٦/٣/٦ﻫـ

٣٦/٤

١٤٣٦/٣/٧ﻫـ

٥٠٠

ﻓﺮع ﺣﺎﺋﻞ

١٥٠٠

١٧٢١

ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺰﻛﺎة
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﻭﻛﻤﺮﺍﺕ
واﻟﺪﺧﻞ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ا�دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺮﻳﺎض
 -١ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻓﺤﺺ
ﺍﳊﻘﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻄﺮﻭﺩ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
 -٢ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻟﻌﺪﺩ ) (١١ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻔﺤﺺ
ﺍﻷﺣﺸﺎﺀ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٠٠٠

٣٦/١

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﶈﻄﺎﺕ ﲢﻠﻴﺔ ﻭﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﻣﺎﻳﺘﺒﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﲟﻨﺎﻓﺬ
)ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎﺭ ،ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻋﺮﻋﺮ،ﺍﻟﺪﺭﺓ( ﻭﺍﺠﻤﻟﻤﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ
ﺑﺤﺎﺋﻞ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

٢٠٠٠

٤٨

٥٩

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

٣٠٠٠

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ
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١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

 -٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻮﻱ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻘﺒﻠﺘﲔ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

 -٤ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﳉﺎﻣﻊ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺭﻗﻢ )  -٩ﺃ (
ﻟﻌﺪﺩ  ٣٨ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﻭﻣﺒﻨﻰ
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﳌﻠﻖ ) (٣٦ﺷﻬﺮ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻌﺎﻣﺔ

وزارة اﻟﺸﺆون ا�ﺳﻼﻣﻴﺔ وا�وﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة وا�رﺷﺎد

١٤٣٤-٤٧٧

٣٠٠٠

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

١٤٣٤-٤٧٦

٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

إدارة اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

 -١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﺑﺪﻭﻣﺔ ﺍﳉﻨﺪﻝ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻮﻑ
 -٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٣ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ ﻋﺪﺩ
) (٨٣ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٤ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٥ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٦ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٧ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٨ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ
ﺑﺎﻷﺣﺴﺎﺀ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٩ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺒﺮﺯ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -١٠ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -١١ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺒﻨﻰ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -١٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻭﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻣﻠﺞ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮﻙ
 -١٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻭﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻬﺮﺍﻥ
ﺍﳉﻨﻮﺏ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ
 -١٤ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻭﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺩﻣﻲ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
 -١٥ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻭﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﺪﻣﻪ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﳒﺮﺍﻥ
 -١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺪﻡ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻊ
ﻫﺠﺮﺓ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺑﺎﶈﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻭﻣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ) (١٤ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﹰ
 -٢ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺪﻡ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺠﺪ
ﺭﺑﻴﻊ ﺍﳌﻘﺎﻃﻲ ﺭﻗﻢ )(١٦٦
ﺑﺎﻟﻘﻔﻴﻒ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭﻣﺪﺓ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ) (١٢ﺃﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ
ﺷﻬﺮﺍ ﹰ
 -١ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﳌﻬﺪ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ
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١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮي
واﻟﺼﺮف
ﺑﺎ�ﺣﺴﺎء

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

 -١ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ
ﻭﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﻓﺔ
ﺣﺎﻓﺮﺓ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٣٦٧٢

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺑﻴﻄﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣــﺔ

٣٧٤٢

٢٠٠٠

 -٣ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ
ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

٣٧٤٣

٣٠٠٠

 -٤ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻔﺮﺧﺔ
ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺑﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

٣٧٤٧

١٠٠٠

 -٥ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺮﻑ ﺗﺒﺮﻳﺪ
ﻣﻊ ﺍﳌﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

٣٧٤٨

١٠٠٠

 -٦ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﻲ
ﺑﺎﳉﻮﻑ ﻭﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ

٣٧٤٩

٥٠٠

 -٧ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺭﻱ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ
ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺕ ﺍﳌﺰﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ
ﻓﻴﻔﺎ ﻭﺑﻠﻐﺎﺯﻱ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺯﺍﻥ

٣٧٨٠

٢٠٠٠

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

 -٨ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

٣٨٢٦

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

 -٩ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﻮﺍﻗﻞ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺯﺍﻥ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

٣٥٥٥

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/٣ﻫـ

 -١٠ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺒﻴﺪﺍﺕ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ
ﺍﳉﺮﺍﺩ

٣٤٥٢

 -١١ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺴﻴﻴﺞ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﲟﻨﺘﺰﻩ
ﺛﺎﺩﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

٣٥٥٧

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺨﻤﻟﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺑﺪﻭﻣﺔ ﺍﳉﻨﺪﻝ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻮﻑ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

وزارة اﻟﻨﻘـــــﻞ

 -٢٥ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢٠٣
 -٢٦ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻈﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﻘﻴﻖ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢٠٤
 -٢٧ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ  -ﺧﺮﻳﺺ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢٠٥
 -٢٨ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ  -ﺣﺮﺽ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢٠٦
 -٢٩ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ  -ﺑﻄﺤﺎﺀ -
ﺣﺮﺽ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢٠٧
 -٣٠ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢٠٨
 -٣١ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
٢٠٩
 -٣٢ﻃﺮﻕ ﺣﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ -
ﺍﻷﺭﻃﺎﻭﻳﺔ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢١٠
 -٣٣ﻃﺮﻕ ﺑﻄﺤﺎﺀ  -ﺷﻴﺒﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢١١
 -٣٤ﻃﺮﻕ ﺍﳋﻔﺠﻲ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
٢١٢

١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٩٥

وزارة اﻟﻨﻘﻞ

 -١ﻃﺮﻕ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺳﺮ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠١
 -٢ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﻟﻢ  -ﺍﳊﻮﻃﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٢
 -٣ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  -ﺍﳋﺮﺝ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٣
 -٤ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
١٠٤
 -٥ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  -ﺧﺮﻳﺺ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٥
 -٦ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  -ﺳﺪﻳﺮ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٦
 -٧ﻃﺮﻕ ﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺔ -ﺍﻷﺭﻃﺎﻭﻳﺔ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٧
 -٨ﻃﺮﻕ ﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺔ  -ﺍﻟﻐﺎﻁ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٨
 -٩ﻃﺮﻕ ﺣﺮﳝﻼﺀ  -ﺷﻘﺮﺍﺀ -
ﻣﺮﺍﺕ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٩
 -١٠ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺩﻣﻲ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٠
 -١١ﻃﺮﻕ ﻋﻔﻴﻒ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
١١١
 -١٢ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ  -ﻇﻠﻢ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٢
 -١٣ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺰﺍﺣﻤﻴﺔ  -ﺍﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ
ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٣
 -١٤ﻃﺮﻕ ﺍ ﺍﻷﻓﻼﺝ  -ﺍﳊﻮﻃﺔ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٤
 -١٥ﻃﺮﻕ ﺳﺎﺟﺮ  -ﺍﻟﺪﻭﺍﺩﻣﻲ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٥
 -١٦ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٦
 -١٧ﻃﺮﻕ ﺍﻷﻓﻼﺝ  -ﺍﻟﺴﻠﻴﻞ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٧
 -١٨ﻃﺮﻕ ﺍﳋﺮﺝ  -ﺣﺮﺽ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٨
 -١٩ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺰﻟﻔﻲ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
١١٩
 -٢٠ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺠﺎﺩﻳﺔ  -ﻋﻔﻴﻒ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٢٠
 -٢١ﻃﺮﻕ ﺍﳊﺼﺎﺓ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
١٢١
 -٢٢ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻳﻦ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
١٢٢
 -٢٣ﻃﺮﻕ ﺣﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢٠١
 -٢٤ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻨﻌﻴﺮﻳﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٢٠٢

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩

 -٥٤ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻮﻳﺪﺭﺓ-ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ـ ﺭﻗﻢﺍﻟﻌﻘﺪ ٤٠٨
 -٥٥ﻃﺮﻕ ﻳﻨﺒﻊ  -ﺃﻣﻠﺞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٤٠٩
 -٥٦ﻃﺮﻕ ﺍﻷﻛﺤﻞ  -ﻣﻬﺪ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٤١٠

٢٠١
٢٠٢
٢٠٣

 -٥٧ﻃﺮﻕ ﺑﺮﻳﺪﺓ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠١

٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩

٢١١

 -٣٥ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻠﻴﺚ  -ﺍﻟﻘﻨﻔﺬﺓ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣٠١
 -٣٦ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ  -ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣٠٢
 -٣٧ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ  -ﻇﻠﻢ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣٠٣
 -٣٨ﻃﺮﻕ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ -
ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣٠٤
 -٣٩ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣٠٥
 -٤٠ﻃﺮﻕ ﺟﺪﺓ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
٣٠٦
 -٤١ﻃﺮﻕ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ -
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣٠٧
 -٤٢ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ  -ﺍﻟﻠﻴﺚ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣٠٨
 -٤٣ﻃﺮﻕ ﺗﺮﺑﺔ -ﺍﳋﺮﻣﺔ  -ﺭﻧﻴﻪ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣٠٩
 -٤٤ﻃﺮﻕ ﺛﻮﻝ  -ﺭﺍﺑﻎ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣١٠
 -٤٥ﻃﺮﻕ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﺸﺎﻡ  -ﺍﶈﺎﻧﻲ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣١١
 -٤٦ﻃﺮﻕ ﺗﺮﺑﺔ  -ﺍﳋﺮﻣﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٣١٢
 -٤٧ﻃﺮﻕ ﺧﻴﺒﺮ  -ﺍﻟﻌﻼ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٤٠١
 -٤٨ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ -
ﺍﳊﻨﺎﻛﻴﺔ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٤٠٢
 -٤٩ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ  -ﺑﺪﺭ -
ﻳﻨﺒﻊ  -ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٤٠٣
 -٥٠ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ  -ﻣﻜﺔ
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
٤٠٤
 -٥١ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻠﻴﻠﻴﺢ  -ﺷﺠﻮﻯ -
ﺍﻟﻌﻴﺺ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٤٠٥
 -٥٢ﻃﺮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٤٠٦
 -٥٣ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﻼ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٤٠٧

٢٠٠

٢١٠

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

 -٥٨ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﻜﻴﺮﻳﺔ  -ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ
ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠٢
 -٥٩ﻃﺮﻕ ﻋﻨﻴﺰﺓ  -ﺍﳌﺬﻧﺐ -
ﺍﻟﺮﺱ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠٣
 -٦٠ﻃﺮﻕ ﺑﺮﻳﺪﺓ  /ﺣﺎﺋﻞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠٤
 -٦١ﻃﺮﻕ ﺷﺮﻱ  /ﺑﺮﻳﺪﺓ  /ﺍﻟﺰﻟﻔﻲ
ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠٥
 -٦٢ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ  /ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠٦
 -٦٣ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﺱ  /ﺿﺮﻳﻪ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠٧
 -٦٤ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﻜﻴﺮﻳﺔ  -ﻋﻴﻮﻥ
ﺍﳉﻮﺍﺀ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠٨

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٢١٤
٢١٥
٢١٦
٢١٧
٢١٨
٢١٩
٢٢٠
٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

٢٢٦
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣٠
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
٢٣٧
٢٣٨
٢٣٩
٢٤٠
٢٤١
٢٤٢
٢٤٣

٢١٢

 -٦٥ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﺱ  -ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥٠٩

٢٤٤

٢١٣

 -٦٦ﻃﺮﻕ ﻋﻨﻴﺰﺓ  -ﻧﻔﻲ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥١٠

٢٤٥

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

٦
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩

٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢

٢٥٠

 -١٠٤ﻃﺮﻕ ﺃﺑﻮﻋﺠﺮﻡ  -ﻃﺒﺮﺟﻞ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٣٠٣

٢٨٣

٢٥١

 -١٠٥ﻃﺮﻕ ﺍﳉﻮﻑ  /ﺣﺎﺋﻞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٣٠٤

٢٨٤

 -١٠٦ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺎﺀ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٣٠٥

٢٨٥

 -١٠٧ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻪ  /ﺭﻓﺤﺎﺀ /
ﺳﺎﻣﻮﺩﻩ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٤٠١

٢٨٦

٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨

٢٦٠

وزارة اﻟﻨﻘـــــﻞ

٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦

٢٦٩
٢٧٠

 -٩٤ﻃﺮﻕ ﳒﺮﺍﻥ  -ﻇﻬﺮﺍﻥ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٠٢
 -٩٥ﻃﺮﻕ ﳒﺮﺍﻥ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
١١٠٣

٢٧٤

 -٩٦ﻃﺮﻕ ﺗﻴﻤﺎﺀ  -ﺍﻟﻘﻠﻴﺒﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٢٠١

٢٧٥

 -٩٧ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻘﻠﻴﺒﺔ  -ﺗﺒﻮﻙ -
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎﺭ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٢٠٢

٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨

 -١١٠ﻃﺮﻕ ﺭﻓﺤﺎﺀ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
١٤٠٤

٢٨٩
١٣

٥٠٠٫٠٠٠

٧١

١٠٫٠٠٠

 -١١٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

٣٨

١٠٫٠٠٠

 -١١٤ﲤﺪﻳﺪ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

٤٨

٥٠٫٠٠٠

 -١١٥ﻃﺮﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
)ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ(

٣٠٧

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٠٫٠٠٠

/

٢٦٨

٢٧٢

 -١٠٩ﻃﺮﻕ ﺭﻓﺤﺎﺀ  -ﺍﻟﻌﻮﻳﻘﻠﻴﺔ
ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٤٠٣

٢٨٨

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٣ﻫـ
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٢٦٧

٢٧١

 -١٠٨ﻃﺮﻕ ﻋﺮﻋﺮ  -ﻃﺮﻳﻒ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٤٠٢

٢٨٧

 -١١١ﲤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ(
 -١١٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٢٥٩

٢٧٣

 -٩٨ﻃﺮﻕ ﺿﺒﺎﺀ  -ﺣﻘﻞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٢٠٣
 -٩٩ﻃﺮﻕ ﺃﻣﻠﺞ  -ﺿﺒﺎﺀ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٢٠٤

 -١٠٠ﻃﺮﻕ ﺗﺒﻮﻙ  -ﺿﺒﺎﺀ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٢٠٥
 -١٠١ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻮﺟﻪ  -ﺃﻣﻠﺞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٢٠٦
 -١٠٢ﻃﺮﻕ ﺍﳉﻮﻑ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
١٣٠١
 -١٠٣ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺎﺕ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٣٠٢

وزارة اﻟﻨﻘـــــﻞ

 -٦٧ﻃﺮﻕ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﺎﺋﻞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٦٠١
 -٦٨ﻃﺮﻕ ﺷﺮﻕ ﺣﺎﺋﻞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٦٠٢
 -٦٩ﻃﺮﻕ ﻏﺮﺏ ﺣﺎﺋﻞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٦٠٣
 -٧٠ﻃﺮﻕ ﺟﻨﻮﺏ ﺣﺎﺋﻞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٦٠٤
 -٧١ﻃﺮﻕ ﺣﺎﺋﻞ -ﺍﳉﻮﻑ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٦٠٥
 -٧٢ﻃﺮﻕ ﺑﻘﻌﺎﺀ  -ﺗﺮﺑﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٦٠٦
 -٧٣ﻃﺮﻕ ﺍﳊﺎﺋﻂ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
٦٠٧
 -٧٤ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﺔ  -ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٦٠٨
 -٧٥ﻃﺮﻕ ﻣﺤﺎﺋﻞ  -ﺍﺠﻤﻟﺎﺭﺩﺓ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٨٠١
 -٧٦ﻃﺮﻕ ﺃﺑﻬﺎ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
٨٠٢
 -٧٧ﻃﺮﻕ ﺃﺑﻬﺎ  -ﺍﻟﻨﻤﺎﺹ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٨٠٣
 -٧٨ﻃﺮﻕ ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٨٠٤
 -٧٩ﻃﺮﻕ ﺑﻴﺸﺔ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
٨٠٥
 -٨٠ﻃﺮﻕ ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ -
ﺗﺜﻠﻴﺚ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٨٠٦
 -٨١ﻃﺮﻕ ﻇﻬﺮﺍﻥ ﺍﳉﻨﻮﺏ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٨٠٧
 -٨٢ﻃﺮﻕ ﻭﺍﺩﻱ ﺑﻦ ﻫﺸﺒﻞ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٨٠٨
 -٨٣ﻃﺮﻕ ﺑﻴﺸﺔ  -ﺍﻟﻌﻼﻳﺎ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٨٠٩
 -٨٤ﻃﺮﻕ ﺗﺜﻠﻴﺚ  -ﻳﺪﻣﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٨١٠
 -٨٥ﻃﺮﻕ ﺟﺎﺯﺍﻥ  /ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٩٠١
 -٨٦ﻃﺮﻕ ﺻﺒﻴﺎﺀ  -ﺍﻟﺪﺭﺏ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٩٠٢
 -٨٧ﻃﺮﻕ ﺻﺒﻴﺎﺀ  -ﺍﻟﺪﺍﻳﺮ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ٩٠٣
 -٨٨ﻃﺮﻕ ﺃﺑﻮﻋﺮﻳﺶ  -ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٩٠٤
 -٨٩ﻃﺮﻕ ﺍﺨﻤﻟﻮﺍﺓ  -ﻗﻠﻮﺓ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٠١
 -٩٠ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ  -ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٠٢
 -٩١ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ  -ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ـ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٠٣
 -٩٢ﻃﺮﻕ ﺍﺨﻤﻟﻮﺍﺓ  -ﺍﺠﻤﻟﺎﺭﺩﺓ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٠٠٤
 -٩٣ﻃﺮﻕ ﳒﺮﺍﻥ  -ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ـ ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ١١٠١

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٣ﻫـ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
وﻣﺮﻛﺰ
ا�ﺑﺤﺎث
اﻟﺮﻳﺎض
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ

رﻗﻤﻬﺎ

٣٦/٢

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٢٠٫٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
ﻟﻠﻌﻴﻮن

ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

٠٣/٢٦٣
٢٠١٤/

١٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ا�ذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

 -١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﺝ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ
ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ )ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮﻓﺎﺕ(
 -٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ
ﻭﺍﻹﺳﺘﻮﺩﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﺑﺄﺑﻬﺎ
 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ

رﻗﻤﻬﺎ

٨١
١٤٣٦/١٤٣٥/

٨٢
١٤٣٦/١٤٣٥/

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺑﻮﺍﺏ
٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ
١٤٣٦/١

٢٠,٠٠٠

١٤٣٦/٥/٣ﻫـ

ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﳋﻔﺠﻲ  ،ﺗﻨﻔﻴﺬ

١٤٣٦/٥/٤ﻫـ

ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

ﺑﻮﺻﺔ ﻭﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ )(١٠٫٨
١٤٣٦/٢

٢٠,٠٠٠

١٤٣٦/٥/٥ﻫـ

١٤٣٦/٥/٦ﻫـ

-ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻭﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﺷﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺭﻗﻢ (٩

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
١٤٣٦/٣

٢٠,٠٠٠

١٤٣٦/٥/٧ﻫـ

ﺑﺎﳋﻔﺠﻲ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﺰﺍﻥ ﺣﺪﻳﺪﻱ

١٤٣٦/٥/٨ﻫـ

ﺑﺴﻌﺔ ) (٦٠٫٠٠٠ﻡ ٣ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﳋﻔﺠﻲ

ﺏ-٥٢-٤١-٣
١-٣

ﺑﻲ ﺁﻭ ﺁﻡ
ﺁﺗﺶ٢٥١٣-

١٤٣٥/٦٨

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ

٣٢٥٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺣﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ

-

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺎﺀ ﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﲟﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ

 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻘﻮﺍﻃﻊ  ١١٠ﻙ.ﻑ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ

١٤٣٦/٣/٢٤ﻫـ

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
ﺍﳌﻬﺒﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )ﺑﻨﲔ( ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ

٨

١٤٣٦/٣/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ
 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ

٩

٢٠٠٠

١٠

٥٠٠٠

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺳﺐ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻌﺪﺩ
١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

) (٥ﻏﻼﻳﺎﺕ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

ﲟﺤﻄﺎﺕ ﲢﻠﻴﺔ ﺟﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ

١١

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ
 -٥ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺒﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺑﺒﺮﻳﺪﺓ

JD/RE/٩٨٣

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ

 -٤ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻃﺮﻕ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

R/I/١٢٨

ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

٢٠٠٠

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ

 -٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

YM/

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

ﲟﺤﻄﺎﺕ ﲢﻠﻴﺔ ﻳﻨﺒﻊ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ

 -١ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﺕ

ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﲔ ﺑﻨﺠﺮﺍﻥ

MT-٧٧٢

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﲟﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ

ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺢ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ

 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ

MT-٨٣٠

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ

ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺠﺪﺓ

ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﳌﺴﺮﺡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻀﺦ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ

 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻘﺮ

ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ

٢٥٫٠٠٠

ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
وا�ﺛﺎر

ﻭﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ

١٤٣٦ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﳋﺮﺝ

ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺑﻴﻨﺒﻊ

ﻭﻧﻮﺍﻓﺬ ﺍﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ

 ١٠/٥ﻟﻌﺎﻡ

ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﻘﻄﺮ )(٣٦

ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺒﻨﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﻞ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٢

٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺨﻄﻮط
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

ﺇﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﳋﻂ ﺭﻗﻢ ) (٢ﺑﲔ ﺍﳋﺮﺝ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

٢٠١٤٢١٠٠٤

٣٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

٨
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﻘــﺪﺳﺔ

 -١ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
 -٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺑﻄﺮﻕ
ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
 -٣ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﻧﻈﻢ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ
١٩/٢/١/٠٣٣٧/٠٠/٠٠/٣
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲢﺴﲔ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻭﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ٣
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲢﺴﲔ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻭﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳉﻔﺮ
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺑﺎﻷﺣﺴﺎﺀ
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺘﻲ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ
ﻭﺍﳌﺒﺮﺯ ﺑﺎﻷﺣﺴﺎﺀ
 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﻔﺮ ﺑﺎﻷﺣﺴﺎﺀ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٣٥

٢٠٠٠

٣٦

٥٠٠٠

٣٧

٣٠٠٠

١٤٣٥ / ٢١١

١٠٫٠٠٠

١٤٣٥ / ٢١٣

١٠٫٠٠٠

١٤٣٥ / ١٧٦

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٥ / ١٧٥

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٥ / ١٧٧

٢٥٫٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٥ / ١٣٦

 -٧ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺃﲤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ  SOAﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ CRM

١٤٣٥ / ١٣٧

 -٨ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺔ
SLA

١٤٣٥ / ١٣٨

 -٩ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ  SOAﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ KPI

١٤٣٥ / ١٣٩

١٥٫٠٠٠

 -١٠ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ

١٤٣٥ / ١٤٠

١٥٫٠٠٠

 -١١ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ ﻭﺍﳌﺒﺮﺯ

١٤٣٦ / ٢٩

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٥٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠

١٥٫٠٠٠

 -١٢ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺮﺯ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ

٥٠٠٠

 -١٣ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺪﻭﻳﺮ
ﺍﺨﻤﻟﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ

٥٠٠٠

أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﳌﺎﻟﻲ ١٤٣٦/١٤٣٥ﻫـ ـ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺛﺎﻟﺜﺔ

أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﺼﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ
ﺍﻟﻨﻔﻘﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺪﺓ

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٤٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أﻣﺎﻧﺔ ا�ﺣﺴﺎء

 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ) PKIﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 -١ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ) ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻕ ﻭﺍﺩﻱ ﻋﺮﻋﺮ (
١٩/١٣/١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ
)ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻌﺒﺔ
ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ
 -٤ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻌﺒﺔ
ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 -٥ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﺒﺮﺓ (
 -٦ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﳊﺪﺍﺋﻖ
ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -٧ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺑﺸﻌﺒﺔ
ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -٨ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺭﻱ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ
ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﺒﺮﺓ (
 -٩ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺘﺰﺓ ﺑﺮﻱ ﺑﺸﻌﺒﺔ
ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -١٠ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻭﻣﻼﻋﺐ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ
)ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -١١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -١٢ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪﺍﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﺃﺗﺮﺑﺔ
ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -١٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﺴﻮﺭ ﻣﺸﺎﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -١٤ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺸﻌﺒﺔ ﻧﺼﺎﺏ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -١٥ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺩﺭﺍﺑﺰﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺤﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ )ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﺒﺮﺓ(
 -١٦ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ )ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺪﺍﺕ( ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻄﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
١٩/١٣/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ
 -١٧ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ )ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﻋﺮ
 -١٨ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺃﻡ ﺧﻨﺼﺮ )ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ(
١٩/١٣/٧٠٧/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٤
ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ
 -١٩ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﺗﺄﻣﲔ
ﻣﻌﺪﺍﺕ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺷﺮﱘ
١٩/١٣/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ

رﻗﻤﻬﺎ

٢١٩

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٠٫٠٠٠

١١

١٥٠٠

١٢

١٥٠٠

١٣

١٥٠٠

١٤

١٥٠٠

١٥

١٥٠٠

١٦

١٥٠٠

١٧

١٥٠٠

١٨

١٥٠٠

١٩

١٥٠٠

٢٠

٢٠٠٠

٢١

١٥٠٠

٢٢

١٥٠٠

٢٣

١٥٠٠

٢٤

١٠٠٠

٢٢٠

١٥٠٠

٢١٤

٢٥

٢٠٨

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٢٠٠٠

١٥٠٠

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٥٧٣

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٥٣٠

٥٠٠

١٥٣١

٥٠٠

١٥٣٢

٥٠٠

١٥٣٣

٥٠٠

١٥٣٤

٥٠٠

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺒﻮك )ﺿﺒﺎء(

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺒﻮك )أﻣﻠﺞ(

١٥٧٢

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ
١٥٣٥

 -٨ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ
)ﺭﺃﺱ ﺗﺮﻳﻼ ٢ﺩﻓﺮﻧﺲ ﻋﺪﺩ (١
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٦

 -٩ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ
)ﺣﻔﺎﺭ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﺪﺩ (٢
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٧

 -١٠ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ )ﻗﻼﺏ
ﺳﻌﺔ  ١٦ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪﺩ (١
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٨

 -١١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ
)ﻭﻧﺶ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﺪﺩ (١
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٩

 -١ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ )ﺗﺄﻣﲔ
ﺧﺰﺍﻥ ﺑﺸﻔﻂ( ﺑﺎﻟﺸﺒﺤﺔ
١٩/١١/٧٠٦/٠٠١٠/٠١/٠١/٤

١٥٧٤

٥٠٠

 -٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻀﺎﺭﻱ
ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺸﺒﺤﻪ
١٩/١١/٧٠٦/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

١٥٧٦

١٥٠٠

 -٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺸﺒﺤﻪ
١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

١٥٧٧

٢٠٠٠

٥٠٠

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٥٨٢

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺒﻮك
)ﺣﻘﻞ (

ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ
ﺑﺤﻘﻞ ١٩/١١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤

١٥٨٠

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺒﻮك
)اﻟﻮﺟﻪ(

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ
١٩/١١/٣٠٣/٠٠٩١/٠٠/٠٠/٤

١٥٧٥

٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

 -١ﺟﺴﻮﺭ ﻭﺃﻧﻔﺎﻕ ﺑﺠﺎﺯﺍﻥ
١٩/٠٩/٠٠١/٠١٣٠/٠١/٠٠/٤
 -٢ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺭﻧﻴﺶ
ﻭ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺠﺎﺯﺍﻥ
١٩/٠٩/٠٠١/٠١١٩/٠١/٠٠/٤
 -٣ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻬﺒﻮﻃﺎﺕ ﺑﺠﺎﺯﺍﻥ
١٩/٠٩/٠٠١/٠١٧٩/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠
٣٠٠٠

ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻧﺠﺮان
٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  -ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 -١ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ
ﻭﺍﳌﺴﻄﺤﺎﺕ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ
ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ  -ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٠١٩/٠١٥/٧٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
 -٢ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺮﻣﻰ
ﺍﻟﻘﺪﱘ )ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻌﺪﺍﺕ (
٠١٩/٠١٥/٧٠١/٠٠٥٣/٠٠/٠٠/٤
 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -٣ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ  -ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٠١٩/٠١٥/٧٠١/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ
١٩/١٢/٧٠٤/٦٠٧/٩٩/٠١/٤
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ
١٩/١٢/٧٠٤/٠٠٢٨/٠٠/٠٠/٤
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
)ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﳊﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ(
١٩/١٢/٧٠٤/٦٠٧/٩٩/٠١/٤
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺑﻦ
ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻋﻘﻴﻞ

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

٢٠٠٠

 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺑﻠﺪﻳﺔ )ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺠﺎﺯﺍﻥ(
١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﺒﻮﻧﺎ

٥٠٠

١٥٨١

٣٠٠٠

٤٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺧﺒﺎش

٥٠٠

١٥٧٩

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٥٠٠

١٥٧٨

١٠٠٠

٢٠٠٠

٢٥٣
١٤٣٦/١٤٣٥/

٦٥٠٠

٢٥٤
١٤٣٦/١٤٣٥/

٣٥٠٠

٢٥٥
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٠٠٠

٢٥٦
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٠٠٠

٢٥٧
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٠٠٠

٧٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺒﻮك )اﻟﺸﺒﺤﻪ(

 -٧ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ
)ﻗﻼﺏ ﺩﻳﺎﻧﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﺪﺩ (٦
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

 -١ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ
ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﺒﺔ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ
١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٥/٠٠/٤
 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ
ﺍﳌﻨﺢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﺒﺔ ﻣﺨﻄﻂ /٢ﻕ
١٩/١١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤
 -١ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ
ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻀﺒﺎﺀ )ﻣﺒﻨﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺝ ﻭﻣﺴﺘﻮﺩﻉ(
١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
 -٢ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ
ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻀﺒﺎﺀ )ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﺮﺳﻰ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺼﻴﺪ(
١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

أﻣﺎﻧﺔ ﺟﺎزان

ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ( ﺑﺘﺒﻮﻙ
١٩/١١/٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٠٤
 -١ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺑﺄﻣﻠﺞ
١٩/١١/٣٠١/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ
)ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻚ
ﻣﻴﺎﻩ  ٢١٠٠٠ﻟﺘﺮ ﻋﺪﺩ (٢
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ )ﺷﻴﻮﻝ
ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻮﺑﻜﺎﺕ ﻋﺪﺩ (٥
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ )ﺩﺑﺎﺏ
ﺑﻴﻚ ﺍﺏ ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻋﺪﺩ (٨
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤
 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ )ﺭﺍﻓﻌﺔ
ﺷﻮﻛﻴﺔ  ٢٥ﻃﻦ ﻋﺪﺩ (١
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤
 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺑﺄﻣﻠﺞ )ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﻣﻜﺒﺲ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﺪﺩ (٢
١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

رﻗﻤﻬﺎ

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺒﻮك )اﻟﻘﻠﻴﺒﺔ(

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺒﻮك

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٦٠٠٠
١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٦٠٠٠

/١ﻡ٣٦/

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٠
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

٣٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺻﻔﺔ

 -١ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ
ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
١٩/٠٩/٣٠٢/٠٦٠٣/٩٩/٠١/٤
 -٢ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٧٥/٠١/٠١/٤

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٠٠٠

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ-ﻭﻓﺮ

٣٠٠٠

 -٢ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ

٥٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺶ

ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﻳﻠﻖ )ﻣﺨﻄﻂ
ﺍﳌﻄﻴﻮﻱ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﺨﻄﻂ
ﻗﺮﺍﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺲ (

٦٠٠٠

 -١ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺑﻠﺪﻳﺔ

١٥٠٠

 -٢ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ

٢٠٠٠

 -٨ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ

١٠٠٠

 -٣ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻌﻮﻳﻘﻴﻠﺔ

٢٠٠٠

 -٩ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

١٠٠٠

 -١٠ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻟﻸﻋﻴﺎﺩ
ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 -٤ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻡ ) ( ١

٥٠٠٠

١٠٠٠

 -٥ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻡ ) ( ١

٣٠٠٠

 -٦ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

٣٠٠٠

 -٧ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺘﺰﻩ ﺑﺮﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

٣٠٠٠

 -٨ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻮﻳﻘﻴﻠﺔ

٢٥٠٠

 -٩ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪﺍﺕ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻮﻳﻘﻴﻠﺔ

٢٠٠٠

 -١٠ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ

٢٠٠٠

 -١١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺑﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻌﻮﻳﻘﻴﻠﺔ

١٥٠٠

 -١٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﲡﺎﺭﻱ

٤٠٠٠

 -١٣ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ

٢٥٠٠

 -١٤ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺭﺻﻔﺔ ﺍﳌﺸﺎﺓ
ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

٢٥٠٠

 -١٥ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻮﻳﻘﻴﻠﺔ

٣٠٠٠

 -١٦ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ

٢٥٠٠

 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﺘﺢ ﻃﺮﻕ ﺃﻣﻨﻴﺔ

٢٠٠٠

 -٤ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ

٣٠٠٠

 -٥ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺁﻳﻞ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ

١٠٠٠

 -٦ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
 -٧ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻔﺮ ﺁﺑﺎﺭ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ
ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

 -١١ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﳌﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﻧﻲ
ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
 -١٢ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ
ﻟﻠﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﳌﺴﻄﺤﺎﺕ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ
١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
 -١ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠١/٠٨/٠٠/٤
 -٢ﲡﻤﻴﻞ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤
 -٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ) ﻭﻓﺮ(
١٩/٠٩/٢٠٢/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤
 -٤ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ) ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ (
١٩/٠٩/٢٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻔﻮﻳﻠﻖ

١٠٠٠
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٣٠ﻫـ

٢٠٠٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/٣ﻫـ

١٠٠٠
١٤٣٦/٣/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٧ﻫـ

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

٣٠٠٠

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ
٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/١ﻫـ

١٠٫٠٠٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮ ﻋﺮﻳﺶ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻄﻮال

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ )ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ(
٠١٩/٠٠٩/٦٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ
٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٤/٠٧/٠٠/٤

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻌﻮﻳﻘﻴﻠﺔ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻔﺎء

 -٣ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ

٢٠٠٠

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٩٩/٠٠/٠٠/٤
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﺴﺎﻟﺦ
٠١٩/٠٠٩/٣٠١/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
 -٥ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﳌﺴﻄﺤﺎﺕ
ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ )ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ(

ـ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

١٠٠٠

١٥٠٠

١٠٠٠

٢٠٠٠
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻞ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
٠١٩/٠٠٧/٧١٨/٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

٧٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﻨﺎ

١٠٠٠
١٠٠٠

 -٥ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻮﺗﻰ

١٠٠٠

 -٦ﻓﺘﺢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ

١٠٠٠

 -١ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ
ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤
 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 -٣ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
١٩/٠٠٧/٧٠٣/٠٠٥٩/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٥٠٠

٣٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﺮﻳﺐ

١٠٠٠

 -٥ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٤/٠٠/٤

٤٠٠٠

 -٦ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

٥٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻏﺎﻣﺪ اﻟﺰﻧﺎد

 -٤ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺎﻟﺦ
ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
١٩/٠٠٧/٧٠٣/٠٠٦١/٠٠/٠٠/٤

 -٧ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤
 -٨ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﺠﺮ

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ا�ﺳﻴﺎح ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
١٩/٠٨/٣٠١/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤
 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
 -٢ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
 -٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
 -٤ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ
ﻭﺍﳌﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺣﻔﺮ ﺁﺑﺎﺭ
ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

٥٠٠٠

٥٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 -١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ
١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
 -٢ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
 -٣ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
 -٤ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
 -٥ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٥/٠٠/٤
 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 -٣ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ
١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤
 -٤ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ(
 -٥ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
 -٦ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ(
 -٧ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ(
 -٨ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
 -٩ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ(

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٣٠٠
٣٠٠
٣٠٠

١٤٣٦/٣/٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/٩ﻫـ

٣٠٠
٣٠٠
١٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

٤٠٠٠
١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

٣٠٠٠

٣٠٠٠

٣٠٠٠

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

٣٠٠٠

٢٠٠٠

 -١٠ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻣﻰ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ
١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤

٣٥٠٠

 -١١ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ
ﻭﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻮﺗﻰ
١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠
٤٠٠٠

 -٩ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ
ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

١٥٠٠

 -١٠ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ

٥٠٠٠

 -١٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻀﺎﺭﻱ
١٩/١٤/٧٠٤/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤

 -١١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﻣﻨﺘﺰﻫﺎﺕ
ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ

٢٥٠٠

 -١٣ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ
١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢١/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

 -١٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ

٢٥٠٠

 -١٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ

١٥٠٠

 -١٤ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ
١٩/١٤/٧٠٤/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤

١٢٠٠

 -١٤ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻮﺗﻰ

١٥٠٠

 -١٥ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٢
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮﻋﺠﺮم
ﺑﻠﺪﻳـــﺔ ﻃﺮﻳﻒ

 -٤ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﻗﺮﻳﺔ
ﺍﻷﺿﺎﺭﻉ ١٣٩٨/٢/٤/٢
١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

 -٥ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﺃﺑﻮ
ﻋﺠﺮﻡ ﺍﻟﻘﺪﱘ ١٤٠١/٢/٤/١٨
١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

 -١ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
١٩/١٣/٣٠٢/٥٠٠٠/١٠/٠١/٤

٣٠٠

 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
١٩/١٣/٠٠١/٦٠١/٠٣/٠٠/٤

٣٠٠

 -٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
١٩/١٣/٠٠١/٥٠٠٣/٠٤/٠١/٤
١٩/١٣/٠٠١/٦٠٢/٠٢/٠٠/٤

٣٠٠

 -١ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﺎﺋﻞ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﺪ ٤
١٩/١٢/١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٣٥٠٠

 -٢ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ
)ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﺣﺒﺮﺍﻥ (
١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٧/٩٩/١/٤

٤٠٠٠

 -٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ )ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻮﻗﻖ( ﻋﻘﺪ٢-
١٩/١٢/٦٠٧/٦٠١/٩٩/١/٤

٣٠٠٠

 -٤ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﻣﻼﻋﺐ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﻋﻘﺪ ٣
١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٥/٩٩/١/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺪرب

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻮﻗﻖ

 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
١٩/١٠/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺿﺮﻳﺔ

 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ
١٩/١٠/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﺑﻀﺮﻳﺔ

٤٠٠٠

 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺑﻘﺮﻯ
ﺿﺮﻳﺔ

٤٠٠٠

 -٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﺑﻀﺮﻳﺔ

٢٠٠٠

 -٤ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺑﻀﺮﻳﺔ

١٠٠٠

 -١ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

١٠٠٠

 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ )ﻣﻌﺪﺍﺕ
ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ(

١٠٠٠

 -٣ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﺍﺣﻔﺔ ﲟﺮﻛﺰ
ﻋﺘﻮﺩ

١٥٠٠

 -٤ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﺘﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ
ﲟﺮﻛﺰ ﺭﱘ

١٥٠٠

 -٥ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﺘﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ
ﲟﺮﻛﺰ ﻋﺘﻮﺩ

١٥٠٠

 -٦ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﺘﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺏ

١٥٠٠

 -٧ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ

١٥٠٠

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﻓﻲ
ﺍﳉﺰﺭ

٢٠٠٠

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﻣﻼﻋﺐ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺭﻱ
ﻭﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓﺮﺳﺎن

 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﺴﺎﻟﺦ
١٩/٠١٠/٧٠٢/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻓﺮﺳﺎﻥ

٢٠٠٠

 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺑﻔﺮﺳﺎﻥ

٢٠٠٠

 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﺑﻔﺮﺳﺎﻥ
١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

٣٠٠٠

 -٥ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻮﻗﻖ ﻋﻘﺪ ٢
١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٥٠٠

 -٨ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺴﻄﺤﺎﺕ
ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ
١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

 -٦ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﳋﻀﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻮﻗﻖ

٣٠٠

 -٩ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 -٧ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺩﻟﻴﻬﺎﻥ

٣٠٠

 -٨ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﻠﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺭﻗﻢ  – ٣ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺍﳊﻔﻴﺮ

٣٠٠

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/٦ﻫـ

 -٧ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﺘﺔ
ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ
١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

٢٠٠٠

٢٠٠٠

 -١٠ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺩﻡ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ
٣٠٠٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﳌﻨﺘﺰﻫﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﻋﺐ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺓ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ا�ﻣﻮاه

٣٠٠٠

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺪﺍﺋﻖ
٦
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ )ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ ( ١٤٣٦/١٤٣٥
٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ

٣٠٠٠

 -٤ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ

٢٠٠٠

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٠٠٥٨/٠٠/٠٠/٤

٧
١٤٣٦/١٤٣٥

١٥٠٠

 -٥ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻔﺘﻴﻴﺖ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ

٢٠٠٠

 -٦ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ
ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ

٢٠٠٠

 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٠٠٥٤/٠٠/٠٠/٤

٨
١٤٣٦/١٤٣٥

١٥٠٠

 -٧ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ

٥٠٠٠

 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ
٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٠٠٥٧/٠٠/٠٠/٤

١٢
١٤٣٦/١٤٣٥

٢٠٠٠

 -٨ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ

٣٠٠٠

٢٠٠٠

 -٩ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ
ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ

 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﺪﺍﺭ
)٦٠١/٩٩/٠١/٤ (٢

١٩
١٤٣٦/١٤٣٥

١٠٠٠

٣٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻧﻔــــــﻲ

 -٢ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻈﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺑﻨﻔﻲ

/٤٣٥/ ١٠
١٤٣٦

١٠٠٠

 -٣ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻈﺎﺭﻳﻒ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﻔﻲ
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ(

/٤٣٥/ ١١
١٤٣٦

١٥٠٠

 -٤ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻈﺎﺭﻳﻒ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺑﻨﻔﻲ

/٤٣٥/ ١٢
١٤٣٦

١٥٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻬﺪار

 -١ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻈﺎﺭﻳﻒ
ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ

/٤٣٥/ ٩
١٤٣٦

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١ﻫـ

 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
٢٠
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻃﺮﻕ ﻭﺭﺑﻂ ﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻬﺪﺍﺭ
١٤٣٦/١٤٣٥
٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٥٠٠٢/٠١/٠٠/٤
 -٧ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﺪﺍﺭ
٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٥٠٠/٠٦/٠١/٤

٢١
١٤٣٦/١٤٣٥

 -٨ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ) ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻀﺎﺭﻱ
ﺑﺎﻟﻬﺪﺍﺭ( ٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٢٢
١٤٣٦/١٤٣٥

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٠٠٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١ﻫـ
١٥٠٠

 -٥ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻈﺎﺭﻳﻒ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ

/٤٣٥/ ١٣
١٤٣٦

٧٠٠٠

 -١٠ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤

٢٤
١٤٣٦/١٤٣٥

١٠٠٠

 -٦ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻈﺎﺭﻳﻒ
ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﻨﻔﻲ

/٤٣٥/١٤
١٤٣٦

١٠٠٠

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺪﻳﺚ
ﺍﺨﻤﻟﻄﻂ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﺨﻤﻟﻄﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺟﺒﺔ
ﺑﻠﺪﻳﺔ رﻓﺤﺎء

 -١ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
١٩/١٣/٣٠١/٦٠٢/٩٩/١/٤

٣٠٠٠

 -٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﳌﺴﻄﺤﺎﺕ
ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﻭﺳﻘﻴﺎ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺎﺕ
١٩/١٣/٣٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

 -٣ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ
ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ )ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ (
١٩/١٣/٠٠١/٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻖ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺮس

 -٢ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ
١٩/١٢/٤٠١/٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻠﻴﺠﺔ

 -٩ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ) ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻛﺮﺍﺝ
ﻭﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻬﺪﺍﺭ(
٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٠٠٠

٢٣
١٤٣٦/١٤٣٥

 -١ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﳊﺎﻭﻳﺎﺕ
١٩/١٢/٤٠١/١٥٠/٠١/٠٠/٤

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺬﻧﺐ

٣٠٠٠
١٤٣٦/٣/١٣ﻫـ

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺃﺳﻮﺍﻕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﲟﻠﻴﺠﺔ

٣٠٠٠

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻔﻠﺘـﺔ
ﻭﺃﺭﺻﻔــﺔ ﻭﺇﻧــﺎﺭﺓ
١٩/٠٦/٢٠٣/٦٠١/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٦٢/٩٩/٠٠١/٤

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

٤٥٠٠
١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺎﻟﺜﺔ(
٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٦٢/٩٩/٠٠١/٤
ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

٤٥٠٠

٣٦/٣٥/٣٩

١٠٫٠٠٠

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

١٤٣٦/٣/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٧ﻫـ

المرة
اﻟﻤﺮة
ا�وﻟﻰ
الثانية
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g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /

/

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY »Hô¨dG ´É£≤dÉH ájƒ÷G ˆGóÑY ∂∏ŸG IóYÉb
ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات وﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

`g1436 / 4 /5 óMC’G Ωƒj
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

á«fÉ›

36/1

١٤
 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

»Hô¨dG ´É£≤dÉH ájƒ÷G ˆGóÑY ∂∏ŸG IóYÉ≤H …QÉéàdG ™ªéŸG ÒLCÉJ

 وﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﺮوض ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ ﺑﻘﺎﻋﺪة. ( ﻇﻬﺮ ًا١٢) ( ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ٩) ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻏﺮب ﻛﻮﺑﺮي اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻮﻳﺔ أﻳﺎم اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ/ ﺗﺴﻠﱠﻢ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ
٠اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا� اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY IòØæ≤dG á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/3/28

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺸﺮاء اﻟﻜﺮاﺳﺔ

 ﺗﻌﻠﻦ/

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

1000

78213601

ΩÉ©dG IòØæ≤dG ≈Ø°ûà°ùÃ ÉjÒàaÉc ÒLCÉJ

1

2000

78193602

IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ âcQÉeôHƒ°S ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG

2

2000

78213603

IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ ÉjÒàaÉc ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG

3

2000

78163605

IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ QƒgõdG ™«H ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG

4

500

78263606

IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ áØ«ØÿG äÉHhô°ûŸGh äÉÑLƒ∏d »JGòdG ™«ÑdG øFÉµŸ (6) OóY á«∏NGO ™bGƒe ÒLCÉJ

5

`g1436/3/27

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

ﺗﺒﺎع وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ ﺑﻤﻘﺮ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻨﻔﺬة

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY º«“ »æH áWƒM á¶aÉ ájó∏H
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG , `g1436/3/22 AÉKÓãdG

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

 ﺗﻌﻠﻦ/

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

اﻟﻤﺨﻄﻂ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

500

299

2Ω15000

ÜÉ©dG áæjóe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

1

500

466

2Ω1100

á«YGQõdG ¢VGôZCÓd ¢ü°ü …QÉŒ ™ª› áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

2

500

205

2Ω14000

ìGôaCG ô°üb áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

3

500

204

2Ω24

êÈdG á≤jóëH Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

4

500

204

2Ω24

IÉ°ûŸG ôªÃ Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

5

500

211

2Ω50

¢Tô≤dG á£ πÑb ™bGƒdG Ö©∏ŸG QGƒéH Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

6

500

466

2Ω1100

»∏gCG ∞°Uƒà°ùe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

7

---

466

2Ω12

ájó∏ÑdG QGƒéH ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

8

500

466

2Ω10250

ájQÉŒ äÓ + á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd õcôe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

9

1500

442

2Ω63720

á¶aÉëŸÉH ‹Éª°ûdG πNóŸÉH …QÉŒ ™ª› áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

10

`g1436/3/22 AÉKÓãdG

24
 /ﺗﻌﻠﻦ

اجلمعة  4ربيع الأول  1436هـ  26دي�سمرب  2014م
UM AL-QURA
حكومية
إعالنات
ال�سنة  92العدد UM AL-QURA 4546
إﻋﻼﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺍﳉﻤﻌﺔ  ٣٠ﺫﻭ ﺍﳊﺠﺔ ١٤٣٥ﻫـ

g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /

Ω 2014 ôHƒàcCG 24

4537 Oó©dG 92 áæ°ùdG

١٥

/

-: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY (äGQÉªãà°S’G IQGOEG) §«°ûe ¢ù«ªN á¶aÉ ájó∏H
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

م

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

1

ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ájó∏ÑdG ¢TƒM ájhGõH áaôZ ‹BG ±Gô°U

500

2

¬MóæJ ≈∏°üe QGƒéH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U

500

3

¿É£∏°S ÒeC’G á≤jóëH ájhGõH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U

500

4

(RÉ¨dG π QGƒéH) ¢UGô°UôdG ∞bGƒÃ QÉ«°S ‹BG ±Gô°U

500

5

»bGôdG ≈°ûªÃ QÉ«°S ‹BG ±Gô°U

500

6

ó∏ÑdG §°SƒH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U

500

7

¢UGô°UôdG IóYÉ≤dG ≥jô£H QÉ«°S ‹BG ±Gô°U

500

8

QhôŸG ¢üNQ º°ùb ΩÉeCG ó¡a ∂∏ŸG ≥jô£H QÉ«°S ‹BG ±Gô°U

500

9

( Üƒ°T ‘ƒc ) á«ŸÉY ácô°T á«aƒH

500

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

`g1436/4/12

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/4/13

-١ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ا�دارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻊ إرﻓﺎق اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨﻜﻲ .٪١٠٠
-٢ﺷﺮاء اﻟﻜﺮاﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات( ﻣﺒﺎﺷﺮة.

 /ﺗﻌﻠﻦ

-: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY (äGQÉªãà°S’G IQGOEG) §«°ûe ¢ù«ªN á¶aÉ ájó∏H
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

م

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

1

2¢UGô°UôdG §£ Ω 866/ºbQ »æµ°S …QÉŒ

500

2

2¢UGô°UôdG §£ Ω/865 ºbQ »æµ°S …QÉŒ

500

3

2¢UGô°UôdG §£ Ω 864/ºbQ »æµ°S …QÉŒ

500

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

`g1436/3/27

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/3/28

 -١ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ا�دارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻊ إرﻓﺎق اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨﻜﻲ ٪ ١٠٠
 -٢ﺷﺮاء اﻟﻜﺮاﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ) إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ( ﻣﺒﺎﺷﺮة.

 /ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ øY ∞«ØY á¶aÉ ájó∏H
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

1

…QÉŒ •É°ûæd - 951 §£îŸÉH 2 Ω ºbQ á©£≤dG – 3 Ω ºbQ á©£≤dG

1

100

2

…QÉŒ •É°ûæd - 779 §£îŸÉH 4 Ω ºbQ á©£≤dG -26 Ω ºbQ á©£≤dG

2

100

3

779 §£îŸÉH äÉbhô á£

3

100

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

`g1436/3/29

ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻔﻴﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت .

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/3/29
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g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY äGQÉªãà°SE’G IQGOEG `` §«°ûe ¢ù«ªN ájó∏H

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/3/29

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

`g1436/3/28

 ﺗﻌﻠﻦ/

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

م

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 237 ºbQ á©£≤dG

»æµ°S …QÉŒ

1

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 238 ºbQ á©£≤dG

»æµ°S …QÉŒ

2

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 244 ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

3

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 245 ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

4

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 241 ºbQ á©£≤dG

»æµ°S …QÉŒ

5

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 242 ºbQ á©£≤dG

»æµ°S …QÉŒ

6

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 243 ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

7

5000

2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 5 ä ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

8

25^000

2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 13 ä ºbQ á©£≤dG

( ΩÉYh »©eÉL) »ª«∏©J …QÉŒ

9

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 246 ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

10

5000

2/ê/1404/187 ºbQ §£îÃ á©£≤dG

»æµ°S …QÉŒ

11

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 239 ºbQ á©£≤dG

»æµ°S …QÉŒ

12

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 240 ºbQ á©£≤dG

»æµ°S …QÉŒ

13

5000

2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 1 ä ºbQ á©£≤dG

»YÉæ°U

14

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 247 ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

15

5000

1/2/ê/1406/216 ºbQ §£îÃ 13 ºbQ á©£≤dG

»MÉ«°S ™éàæe

16

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 248 ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

17

5000

1/2/ê/1406/216 ºbQ §£îÃ 12 ºbQ á©£≤dG

»MÉ«°S ™éàæeh ¢VQÉ©e

18

5000

2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 4 ä ºbQ á©£≤dG

»YÉæ°U

19

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 249 ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

20

5000

2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 250 ºbQ á©£≤dG

äÉYOƒà°ùe

21

/ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﻪ
. ــ ﺷﺮاء ﻧﺴﺦ اﻟﻤﺰاﻳﺪات ﻣﻦ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ( ﻣﺒﺎﺷﺮة١
. ٪١٠٠ ــ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات �دارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻊ إرﻓﺎق ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ٢
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 م2014  دي�سمرب26  هـ1436  ربيع الأول4 اجلمعة
UM AL-QURA
حكومية
إعالنات
UM AL-QURA 4546  العدد92 ال�سنة
إﻋﻼﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻫـ١٤٣٥  ﺫﻭ ﺍﳊﺠﺔ٣٠ ﺍﳉﻤﻌﺔ

4537 Oó©dG 92 áæ°ùdG

/

g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY äGQÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G – ¿Gô‚ á≤£æe áfÉeCG

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/3/28

`g1436/4/6

`g1436/5/3

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ

`g1436/3/27

اﻟﻤﻮﻗﻊ

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

1000

ä’ÉcƒdG

ábôØàe

Ú¡Lh Ω( 3×4) »Hƒe ôHƒ°S ÚàMƒd

1

1500

ä’ÉcƒdG

ábôØàe

Ú¡Lh Ω(1^70×1^25) »Hƒe áMƒd (60)

2

1500

ä’ÉcƒdG

ábôØàe

Ú¡Lh Ω(4×14) ∫ƒH Êƒj äÉMƒd (3)

3

500

∑ƒæÑdG

¿Éª∏°S ÒeC’G ´QÉ°T

( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°U

4

500

∑ƒæÑdG

á«∏°ü«ØdÉH QÉ°†ÿG ¥ƒ°S QGƒL

( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°U

5

500

∑ƒæÑdG

Oƒ©°ùdG ÉHCG ójÈdG ≈æÑe QGƒL

( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°U

6

500

∑ƒæÑdG

»æ¡ŸG ó¡©ŸG ¥ô°T

( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°U

7

500

∑ƒæÑdG

ôjQ »M

( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°U

8

`g1436/4/5

`g1436/5/2

ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ـ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺠﺮان – ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

: Úà«dÉàdG ÚJójGõŸG ìôW øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

AÉ©HQC’G Ωƒj ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG
`g1436/4/15 ≥aGƒŸG

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

ÚæKE’G Ωƒj ô¡X øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG
`g1436/3/30 ≥aGƒŸG

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh ∫ÉjQ5000
‹Ée- »æa AÉ£Y

AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ äÉjÉØædG Rôa á£ áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG QÉªãà°SG IójGõe

1

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh ∫ÉjQ5000
‹Ée- »æa AÉ£Y

AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á«FÉ°ûfE’G äÉØ∏îŸG ôjhóJ á£ áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG QÉªãà°SG IójGõe

2

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY á«fÉãdG Iôª∏d á∏«≤jƒ©dG ájó∏H
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

`g1436/3/29

`g1436/3/28

1000

¿hóH

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

RƒcôŸG ájô≤H ‹BG ±Gô°U ™bƒe QÉªãà°SG

`: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW ójó“ øY ∞«£≤dG á¶aÉ ájó∏H
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG , `g1436/3/15

≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒj
Gk ô¡X á«fÉãdG áYÉ°ùdG , `g1436/3/14

3000

¿hó`````````H

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

™bƒe (150) Oó©H ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«£≤dG á¶aÉëÃ (¢ù«fGƒa ∫ƒH »J) ´ƒf øe á«fÓYEG äÉMƒd áeÉbE’ ™bƒe ÒLCÉJ IójGõe

 ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ( ﻟﺸﺮاء ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت/ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ) ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻄﻴﻒ
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4537 Oó©dG 92 áæ°ùdG
/

g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY …ô°T ájó∏H

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

¢ù«ªÿG Ωƒj
kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG , `g1436/4/2

١٨
 ﺗﻌﻠﻦ/

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

500

~

…ô°T õcôÃ Üƒ°T ‘ƒc 2 OóY

1

1000

~

ÉgGôbh …ô°T õcôÃ íHP á£≤f h ï∏°ùe 2 OóY

2

500

~

êQóe õcôÃ ‹BG ±Gô°U

3

AÉ©HQC’G Ωƒj
Gk ô¡X á«fÉãdG áYÉ°ùdG , `g1436/4/1

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

. ﻣﻜﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ وﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ: ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ

`: ‹Éàc É¡JÉfÉ«Hh áeÉY IójGõe ‘ É¡jód ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW øY ájÒµÑdG á¶aÉ ájó∏H
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

1000

Ω5 × Ω3

1000

2Ω1785^49

1000

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

م

QÉ«°S Üƒ°T ‘ƒc ∂°ûc AÉ°ûfE’ ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCG

1

äGQÉ«°S ¢VôY ádÉ°U AÉ°ûfE’ á«dÓ¡dG …OÉf ÜôZ õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ™e ¿É£∏°S ÒeC’G ≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y 44/∑/¥ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG

2

Ω5 × Ω3

Üƒ°T ‘ƒc ∂°ûc AÉ°ûfE’ ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCG

3

1000

Ω5 × Ω3

Ëôc ¢ùjBG ∂°ûc AÉ°ûfE’ ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCG

4

1000

Ω1 × Ω1

ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôWh ó¡a ∂∏ŸG ≥jôWh ódÉN ∂∏ŸG ≥jôWh õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jô£H IQÉfE’G IóªYCG ≈∏Y áLhOõe á«fÓYEG áMƒd (50) OóY

5

1000

2Ω10789^80

ìGôaCG ádÉ°U AÉ°ûfE’ ÖYÓŸG ∞∏N 437/∑/¥ §£îŸG øe (12) ºbQ á©£≤dG AÉ°†a ¢VQCG

6

 ﻫـ وﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ١٤٣٦/٥/٥  ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ٦  إﻟﻰ١ ﻋﻠﻤ ًﺎ أن آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻦ
.ﻫـ وﺑﻴﻊ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط ﻟﺪى وﺣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر١٤٣٦/٥/ ٦ ﻓﻲ ﻳﻮم ا�رﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ
1000

Ω3 × Ω3

Ωƒë∏dGh QÉ°†ÿG ¥ƒ°ùH ‹BG ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe

7

1000

Ω6 × Ω3

∞bGƒŸG πNGO IôgõdG »ë°U õcôe ΩÉeCG ¿É£∏°S ÒeC’G ≥jôW ≈∏Y ( QÉ«°S ) ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe

8

1000

Ω6 × Ω3

π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y á«YÉæ°üdG á≤£æŸG ‘ ( QÉ«°S ) ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe

9

ﻫـ وﺑﻴﻊ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط ﻟﺪى وﺣﺪة١٤٣٦/٤/١٥  ﻫـ وﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ ﻓﻲ ﻳﻮم ا�رﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤٣٦/٤/١٤  ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ٩  إﻟﻰ٧ ﻋﻠﻤ ًﺎ أن آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ ﻣﻦ
.اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
-:ﻣﺮﻓﻘﺎت اﻟﻌﻄﺎء
. ﺻﻮرة ﻣﺼﺪﻗﺔ وﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ-١
. ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط إن وﺟﺪت-٢
. ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ ﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻤﺪة ﻋﺎم-٣

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG ìôW øY IÉ°ü◊G ájó∏H

 ﺗﻌﻠﻦ/

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

`g1436/5/5
IÉ°ü◊G ájó∏H ô≤Ã

`g1436/5/5

3000

1436/435/1

Oƒbh á£ ™bƒe QÉéÄà°SEG
¢VÉjôdG ≥jôW≈∏Y IÉ°ü◊ÉH
2Ω9400 áMÉ°ùÃ ójó÷G á°û«H

1

1436/435/2

§£îŸÉH á£ ™bƒe QÉéÄà°SEG
IÉ°ü◊ÉH 881 óªà©ŸG
áMÉ°ùÃ ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG »∏Y
2Ω4000

`g1436/5/5
IÉ°ü◊G ájó∏H ô≤Ã

`g1436/5/5

3000

2

∂dPh RhRôŸG §£îÃ ájQÉŒ ™bGƒe (6) OóY ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY á≤«ªZ ájó∏H  ﺗﻌﻠﻦ/
-:‹ÉàdGÉc »gh ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH IójGõŸG ≥jôW øY
(2Ω 1764) áMÉ°ùŸG (1) ºbQ …QÉŒ ™bƒe- 1
(2Ω 1800) áMÉ°ùŸG (2) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -2
(2Ω 10513) áMÉ°ùŸG (3) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -3
(2Ω 1000) áMÉ°ùŸG (4) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -4
(2Ω 1000) áMÉ°ùŸG (5) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -5
(2Ω 765) áMÉ°ùŸG (6) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -6
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ �ﺳﺘﻼم ﻛﺮاﺳﺔ
ﻫـ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺄن١٤٣٦/٣/٦ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم ا�ﺣﺪ
 ﻫـ وﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ١٤٣٦/٤/٥آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ �ﺳﺘﻼم اﻟﻌﻄﺎءات ﻫﻮ ﻳﻮم ا�ﺣﺪ
 ﻫـ١٤٣٦/٤/٦ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ ﻳﻮم ا�ﺛﻨﻴﻦ

١٩

Ω 2014 ôHƒàcCG 24

 م2014  دي�سمرب26  هـ1436  ربيع الأول4 اجلمعة
UM AL-QURA
حكومية
إعالنات
UM AL-QURA 4546  العدد92 ال�سنة
إﻋﻼﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻫـ١٤٣٥  ﺫﻭ ﺍﳊﺠﺔ٣٠ ﺍﳉﻤﻌﺔ

4537 Oó©dG 92 áæ°ùdG

/

g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG

ﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

28
 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH ájóªëŸG »ëH

1

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ‘ QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (2) OóY QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH kÉ≤HÉ°S ∞JÉ¡dG ≈æÑe πHÉ≤e

2

1000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

äƒµdG ´QÉ°T) ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH (kÉ≤HÉ°S

3

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/32ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe
¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh ¥ƒHÉ£dG •É°ûæd2 Ω5^000
AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh

4

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/36 ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe
¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh ¥ƒHÉ£dG •É°ûæd 2Ω5^000
AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh

5

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

ºbQ §£îŸÉH á°û÷G ájôb ‘ á©bGƒdG ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH 97/19

6

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/139 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe
518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG
AÉ°ùMC’ÉH

7

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG1/134 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe
518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG
AÉ°ùMC’ÉH

8

3000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

á≤£æŸÉH á«aô°üe äÉeóN áeÉbE’ (22) ºbQ ∂æH ´ôa QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH á«YÉæ°üdG

9

4000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

óªà©ŸG §£îŸG øª°V (44) ºbQ »ë°U ∞°Uƒà°ùe QÉªãà°SG IójGõe
áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£1082/4 ºbQ

10

§£ Üôb IôLC’G äGQÉ«°S á£ π«¨°ûJ ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe
á«dhódG ¢VQÉ©ŸG »HƒæL á«eƒµ◊G ôFGhódG

11

AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á∏≤æàŸG äGQÉ«°ùdG äGQÉ°ùe QÉªãà°SG IójGõe
É¡d á©HÉàdG iô≤dGh

12

ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V 7 ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH ¿ƒ«©dG áæjóÃ 84/14

13

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

¿GƒjódG ≥jô£H ∫ƒe ¿Éà°ùÑdG ÖfÉéH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH

14

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

AÉ°ùMC’ÉH ±ÉbhC’G á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe

15

äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G

AÉKÓãdG Ωƒj ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG
`g1436/4/14 ≥aGƒŸG

ÚæKE’G Ωƒj ô¡X øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG
`g1436/4/13 ≥aGƒŸG

3000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

äGQÉªãà°SE’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G

1000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

: á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY ájójó◊G •ƒ£î∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

`g1436/3/23 AÉ©HQC’G
Ω2015/1/14

`g1436/3/22 AÉKÓãdG
Ω2015/1/13

500

¢VÉjôdG

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

äGQÉ«°S ∞bGƒe ¢Vô¨d 2Ω (10^000 ) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY1) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (25) ºbQ ™bƒŸG

. ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ دﺧﻮل اﻟﻤﺰاﻳﺪة ﻣﺮاﺟﻌﺔ إدارة ا�راﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم أو ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺸﺮاء ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط
(٢٣٧٧/٢٣٨٠)  ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ٤٤٨٠٠٠٠ : ( اﻟﺮﻳﺎض٨٧١٣٣٤٤/٨٧١٥٣٠٦) :  اﻟﺪﻣﺎم:ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل

29

 م2014  دي�سمرب26  هـ1436  ربيع الأول4 اجلمعة
Ω 2014 ôHƒàcCG 24 ﻫـ١٤٣٥  ﺫﻭ ﺍﳊﺠﺔ٣٠ ﺍﳉﻤﻌﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔحكومية
إﻋﻼﻧﺎت إعالناتUM AL-QURA
4546  العدد92  ال�سنةUM AL-QURA
4537 Oó©dG 92 áæ°ùdG

r:: HF:: : Æ¾`::  

äÝP:: : ÈP:: ¾

∫hó÷G Ö°ùM ∂dPh »æ∏©dG OGõŸÉH äGQÉ«°S ™«ÑH É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
ﻣﻮﻗﻊ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺰاد

`g 1436/4/6 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒj

IQGOE’G ≈æÑe QGƒL á«bô°ûdG Iô◊ÉH IQGOE’G äÉYOƒà°ùe

اﻟﻤﺰاد

٢٠

 ﺗﻌﻠﻦ/

:√ÉfOCG

اﻟﻌﺪد

ﻧﻮع اﻟﺴﻴﺎرة

م

1

2003 GÎ°ùcG ¿É°ù«f Ö«L

1

4

áØ∏à äÓjOƒe ∫hôJÉH ¿É°ù«f Ö«L

2

2

áØ∏à äÓjOƒe QóæØKÉH ¿É°ù«f Ö«L

3

1

¿É°ù«f Ö«L

4

1

¿É°ù«f ¢UÉHhôµ«e

5

1

¿É°ù«f - »æ°U

6

1

¿ÉH ôHƒ°S ¢ùªL

7

2

áØ∏à äÓjOƒe GÎHhG ¬«dhôØ°T

8

1

±É©°SG ¬«dhôØ°T

9

10

áØ∏à äÓjOƒe ¢ùªL ¢UÉH

10

5

áØ∏à äÓjOƒe ƒàdG »chRƒ°S

11

1

¢UÉHhôµ«e »°û«Hƒ°ùàe

12

1

GORÉe

13

1

1992 Gó«°Sôc ÉJƒjƒJ

14

1

1981 ¢ùµ∏jÉg ÉJƒjƒJ

15

2

áØ∏à äÓjOƒe ∫ÉØfôc É«c

16

1

2003 …Gófƒ«g

17

1

1996 ¢UÉHhôµe ÉJƒjƒJ

18

1

2000 »ªL »chRƒ°S Ö«L

19

1

1987 IQÉªZ ¿É°ù«f â«fGh

20

1

2006 ¢SôHÉc

21

1

1992 »°û«Hƒ°ùàe â«fGh

22

ﺗﻌﻠﻦ

π«¨°ûàdG èeÉfôH »Hƒ°ùæŸ á«æµ°S ôFÉªY QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY ¢VÉjôdÉH áfÉ«°üdGh AÉ°ûfE’G IQGOEG/ ´ÉaódG IQGRh
/
: á«dÉàdG •hô°û∏d kÉ≤ah áeÉ©dG äÉeóÿG É¡H ôaƒàJ áfÉ«°üdGh
. ≥≤°T (7) øY IóMGƒdG IQÉª©dG ‘ ≥≤°ûdG OóY π≤j ’ ¿CG .1
ïÑ£e + ¢Sƒ∏L ádÉ°U + 2Ω(16) øY IóMGƒdG áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ ¿CGh IóMGƒdG á≤°ûdG ‘ ±ôZ (3) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG .2
. √É«e IQhO (2) OóY +
. π≤à°ùe AÉHô¡c OGóY á≤°T πoµd ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ( ä’É°üJ’G – AÉŸG – AÉHô¡µdG ) áeÉ©dG äÉeóÿG ôaƒJ .3
. πbC’G ≈∏Y äGQÉ«°S (10) Oó©d ™°ùàJ ≈æÑŸG ΩÉeCG äGQÉ«°S ∞bGƒe ôaƒJ .4
. ¿Éjƒ∏Y ¿ÉfGõNh 3Ω(175) øY á«æjõîàdG ¬àbÉW π≤J ’ »∏Ø°S √É«e ¿GõN .5
É¡Mõf ºàj ¿CGh , 3Ω(120) øY á«HÉ©«à°SE’G ¬àbÉW π≤J ’ »ë°U ±ô°U ¿GõN hCG »ë°üdG ±ô°üdG áµÑ°ûH ∫ƒ°Uƒe ±ô°üdG ¿ƒµj ¿CG .6
.É¡FÓàeEG óæY ∂dÉŸG πÑb øe
. (8) êô h (13 ) êô ÚHÉe Gk Qƒ°ü »bô°ûdG …ôFGódG ¥ô°T á©bGƒdG ≥WÉæŸG ‘h (¢VÉjôdG áæjóe ¥ô°T ) ™bƒŸG ¿ƒµj ¿CG .7
. ( Ò°üæ°UG ) »FÉHô¡c ó©°üe É¡H ¿ƒµj ¿CG .8
»chôch ∂dÉŸG ∫GƒMCG ábÉ£H IQƒ°Uh ≈æÑŸG á«µ∏e ∂°U) »∏j Ée É¡H ≥aôe áfÉ«°üdGh AÉ°ûfE’G IQGOEÉH ¿Éµ°SE’G º°ùb ôjóŸ ¢Vhô©dG Ωnó≤J
. `g1436/4/9 √É°übCG óYƒe ‘ ∂dPh (¬∏«ch hCG ∂dÉŸG ∞JÉgh ™bƒª∏d
0515107067 ( ∫GƒL ) hCG 011/4072891 : á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓd

ﺗﻌﻠﻦ

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y á«aÉ©°SEG õcGôŸ Gk QÉ≤e ¿ƒµàd ¿ÉÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY …Oƒ©°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
/
áæjóÃ áaÉë°üdG »M ±É©°SEG õcôe -3 .á«bô°ûdG á≤£æŸÉH ΩÉeódG ¥ô°T ±É©°SEG õcôe -2 .±ƒ÷G á≤£æÃ ájQÉª©dG ±É©°SEG õcôe -1
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM ∂dPh .¢VÉjôdG
.Ω30 øY π≤j ’ ¢VôYh ±É©°SE’G äGQÉ«°S êhôNh ∫ƒNód ácô◊G ádƒ¡°S πØµj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑª∏d á«°ù«FôdG á¡LGƒdG ™≤J ¿CG Öéj -1
ΩÉ¶æH IOhõe ±ô¨dG ™«ªL ¿ƒµJ ¿CGh 2Ω(20) øY áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ -3 .±ôZ (5) øY õcôe πµd ≈æÑŸG ±ôZ OóY π≤J ’ -2
.≈æÑŸG QÉéÄà°SEG øe ¢Vô¨∏d áªFÓe á«∏NGódG ≥aGôŸG áaÉc ¿ƒµJ ¿CG -5 .≈æÑŸG ≥aGôe πNGO ácô◊G ádƒ¡°S -4 .( OQÉH – QÉM) ∞««µàdG
.±É©°SE’G äGQÉ«°S Ωhõd á∏∏¶eh ¬æeBG á«∏NGO ∞bGƒe ôaGƒJ -7 .ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G øe Ióªà©ŸG áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ôaGƒJ -6
.( äÉØ«µŸG – ïÑ£ŸG äGóMh ) πª°ûjh ≈æÑŸG ≥aGôŸ »°SÉ°SC’G ¢TôØdG ôaGƒJ -9 .õcôŸG »Hƒ°ùæe äGQÉ«°ùd á∏∏¶e ∞bGƒe ôaGƒJ -8
.»◊G º°SG kÉæª°†àe QÉ≤©∏d §£ ™e ™bƒŸÉH ¢UÉN »chôc º°SQ ¥ÉaQEG .äÓjó©àdG πªY ≈∏Y ∂dÉŸG á≤aGƒe -10
¿CG ≈∏Y ,iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM `g1436/04/02 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ¢Vhô©dG ΩÓà°SGh äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y
2805555 :ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ QÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh ,`gÓYCG IQƒcòŸG ≥WÉæŸÉH áeÉ©dG äGQGOE’ÉH ¢Vhô©dG Ëó≤J ºàj
www.srca.org.sa :áÄ«¡∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG ,2807777 :ºbQ ¢ùcÉa äÉ¶MÓŸGh …hÉµ°û∏dh .1448- 1400 :á∏jƒ–

ﺗﻌﻠﻦ

:á«dÉàdG ¢SQGóª∏d Gk ô≤e ¿ƒµj ≈æÑe QÉéÄà°SG ¤EG É¡àLÉM øY Ò°ùY πjÉ á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG
/
.(á°ùeÉÿG Iôª∏d) äÉæÑ∏d AÉŸG ¿ôb á«FGóàHG -1
.(áãdÉãdG Iôª∏d) äÉæÑ∏d áæeÉãdG á«FGóàH’G -2
.•hô°ûdG ΩÓà°SE’ QƒLC’G º°ùb IQGOE’G á©LGôe √ÒLCÉJ ÖZôjh ≈æÑe ¬jód óLƒj øe ≈∏©a
وﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ا�دارة اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة

R: : : : : : :JEF Ð`:: : : : : : :
ﺗﻌﻠﻦ

á«µ∏e ´õf ¿CÉ°ûH ,`g1436/1/2 ïjQÉ`Jh 3 ºbQ ôjRƒdG ‹É©e QGôb Qó°U ¬fCG (ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üe ) á«dÉŸG IQGRh
/
ó`©ŸG ™`bƒŸG äÉ``«KGóMEG §£îŸ kÉ``≤ah (á«fÉ``ãdG á∏``MôŸG) Ò``°ùY á``≤£æÃ Ö∏Y òØ``æe äÉæ«°ù–h äGAÉ°ûfEG ´hô°ûŸ á°VÎ©ŸG äGQÉ≤©dG
º¡cÓeCG á©bGƒ``dG ÚæWGƒŸG ™«ªL ≈∏©a , Üƒæ÷G ¿Gô¡X √ÉŒEÉH òØæŸG áHGƒH øe Ω(35) ó©Ñj …òdGh ájõcôŸG äÉeóî∏d IQGRƒdG á```dÉch øe
.äGQÉ≤©dG ∂∏àd º¡µ∏“ âÑãJ »àdG á«Yô°ûdG äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG º¡©e ÚÑë£°üe ádhódG ∑Ó`eCG áë∏°ü``e á©LGô`e ´hô°ûŸG øª°V

À_ PiuP ß

ﺗﻌﻠﻦ

:‹ÉàdÉc (ìÉ°ùe ,»ë°U ÖbGôe) á«fóŸG áeóÿG ΩÉ¶f ≈∏Y IôZÉ°T ∞FÉXh ôaƒJ øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG
/
ôcP :اﻟﺠﻨﺲ
( 4 ) :اﻟﻌﺪد
.á°SOÉ°ùdG :اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
.ìÉ°ùe :اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
:اﻟﺤﺪ ا�دﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

r::v¾Èº¸¾_::

.(ó©H øY QÉ©°ûà°S’G á«aGô¨L äÉeƒ∏©e ΩÉ¶f ¢ü°üîJ É«aGô¨L) É«aGô¨L ¢ü°üîJ ¢SƒjQƒdÉµÑdG áLQO .(ájQÉª©ŸGh á«fóŸG á«æ≤àdG) ¢ü°üîJ á«æ≤àdG á«∏µdG Ωƒ∏HO .ájƒfÉãdG ó©H (¿Éàæ°S) IóŸ (á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶fh §FGôÿG) Ωƒ∏HO .πª©dG á©«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4 + (áMÉ°ùe) ¢ü°üîJ á£°SƒàŸG IAÉØµdG ó©H äGƒæ°S çÓK IóŸ …OGóYEG Ωƒ∏HO ôcP :اﻟﺠﻨﺲ
( 1 ) :اﻟﻌﺪد
.á°SOÉ°ùdG :اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
.»ë°U ÖbGôe :اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

:اﻟﺤﺪ ا�دﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

.(áÄ«H á«æ≤J) ¢ü°üîJ á«æ≤àdG á«∏µdG Ωƒ∏HO .áeÉ©dG ájƒfÉãdG ó©H Úàæ°S IóŸ (áÄ«ÑdG Ωƒ∏Y) Ωƒ∏HO .πª©dG á©«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4+ á£°SƒàŸG IAÉØµdG ó©H äGƒæ°S çÓK IóŸ á«ë°üdG áÑbGôŸG Ωƒ∏HO .πª©dG á«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4 + πª©dG á«Ñ£H á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG http://www.alhasa.gov.sa :áfÉeC’G ™bƒe ‘ π«é°ùàdG äGÈÿGh •hô°ûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øjòdG Úeó≤àŸG ™«ªL ≈∏Y
`g1436/2/29 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj øe Gk QÉÑàYEG ΩÉjCG á°ùªN IóŸ
á«æWƒdG äGAÉØµdÉH √ÉfOCG áLQóŸG ∞FÉXƒdG π¨°T ‘ É¡àÑZQ øY(∫óæ÷G áehóH ±ô°üdG h …ôdG IQGOEG) ±ô°üdGh …ôdG áÄ«g

ﺗﻌﻠﻦ

á°UÉÿG äÉ££îŸÉH á«ª«∏©àdG ≥aGôŸG AGô°T ‘ É¡àÑZQ øY πFÉM á≤£æÃ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’G
/
.(AÉ©≤H á¶aÉ/πFÉM áæjóŸ ÊGôª©dG ¥É£ædG πNGO ™≤J »àdGh)
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﻮﻳﻢ أم اﻟﻘﺮى

ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎء
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﻮﻳﻢ أم اﻟﻘﺮى

ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

¢ù«ªÿG
`g1436/4/2

AÉ©HQC’G
`g1436/4/1

kÉfÉ›

`g1436/10

 ﺗﻌﻠﻦ/

»°SÉ°S’G ÖJGôdG

á¡÷G

áHƒ∏£ŸG äÓgDƒŸG

Oó©dG

áØ«XƒdG

Ω

3695

∫óæ÷G áehO

É¡dOÉ©j Ée hCG á£°SƒàŸG IAÉØµdG

10

øeCG πLQ

1

6105

∫óæ÷G áehO

á«Ñàµe IQGOEG á«æ≤J á«∏c

1

ÒJôµ°S

2

á«ª∏©dG äGÈÿG øe IQƒ°Uh »ª∏©dG πgDƒŸG øe IQƒ°U QÉ°†MEG ™e ¬îjQÉJ øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ∫ÓN Ωó≤àdG áØ«XƒdG π¨°ûd Ωó≤àŸG ≈∏Yh
¬ØJGƒg ΩÉbQCGh ¬fGƒæY äÉfÉ«H ¥ÉaQEG ™e á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H øe IQƒ°Uh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG øe hCG á«eƒµM á¡L øe ÉeEG ábó°üe
.≥M’ óYƒe ‘ á«°üî°ûdG á∏HÉ≤ŸGh QÉÑàN’G ¿Éµeh óYƒÃ √QÉ©°TEG ºà«°Sh ∫óæ÷G áehóH ±ô°üdGh …ôdG IQGOEG iód äÉÑ∏£dG Ωó≤Jh

٢١



30


 م2014  دي�سمرب26  هـ1436  ربيع الأول4 اجلمعة
UM ALQURA
UM
AL-QURA
ﺗﺠـــﺎرﻳﺔ
ﻋﻘــﻮد
شــركات
عقــود
 
4546  العدد92 ال�سنة
ﻫـ١٤٣٦-٢-٢٣


























             












                     –











 




 –

 –








 –



–









 –



 –

 





 



 












 –
 –



ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ( ﻓﻲ٣٦٢٨١٥١٠ ) ﺍﻟﺤﻤﺪﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺿﺒﻂ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺮﻗﻢ
. ﻫـ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ١٤٣٦/٢/٢٣
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

( ١) ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

٪

ﺭﻳﺎﻝ

ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺭﻳﺎﻝ

٪٤٥

٢٢٥٠٠٠

٢٢٥

١٠٠٠

ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﻓﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ

٪ ٣٠

١٥٠٠٠٠

١٥٠

١٠٠٠

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﻓﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ

٪١٥

٧٥٠٠٠

٧٥

١٠٠٠

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﻓﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ

٪١٠

٥٠٠٠

٥٠

١٠٠٠

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﻓﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ

٪ ١٠٠

٥٠٠٠٠٠

٥٠٠

___

ﺍﻹﺟـﻤـﺎﻟـــﻲ

ﺍﻻﺳــــــــــــــﻢ
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١٤٠

 My7K¥+y³*y:cH+rGc8gFy7{¤6&c-w<}tH
g¤{+g¤8¢- gHcG*j±KcG

j±KcG¦2cqµ*y:cH+rGc8gFy7{¤6&c-w<}tH
g¤{+g¤8¢- gHcG*

xM4f-K 6 E4Ç|G*¨¸*¥6|¸f+42fG*mfF|G*fI H22,21Ñ-2f¸*f0&´Nf§gj§GfkG*mfIf§gG*KK|GNfDK¤Í<&*,4¥F{¸*jF|G*~§6&f-²zDCJ1385/3/22
´N K&*
$fF|G*$f6&*
§MKhg~kH£k¢HK1002140059E4Åz¸*q~G*h/¥«©2¥6¨+|¶*|:fH +uGf81
£H³
§MKhg~kH£k¢HK1002140075E4Åz¸*q~G*h/¥«©2¥6¨+|¶*uGf8 +h§JK2
£H³
f§If.
jHfG*m´KfG£M|7K¨+|¶*|:fH +uGf8jF|7jF|G*6(*
j§~+j§8¥- 
fnGf.
jF|G*9*|=&*
f1|G*KÍgG*K£6f§G*KjFfg~G*f<&*K vÍ8(* –§H|- –zJ –$fI(* ÅfgGjHf<m´KfH
jD|1}G*K4¥MzG*K~gµ*K|q¶*K
$f+K©|wG*G*f<&*K¨tG*|G*K¤f§¸*K,4fI(´*f<&*Km´f-´*K$f+|¢G*f<&*K
§kG*K ¡fJzG* f<&*K ,}Jfµ* jIf6|·*K ¨)f¸*K ©4*|¶* }G* f<&*K 2Kz~G*K 4¥~µ*
j§)f+|¢G*f<&´*m´KfHKj§~G*Kj§<fG*f<&´*Kh§FÊG*K
»%´*h6f¶*rH*|+KjI&*Kmfg7K,}¢/&*§-Kh§F|-KjIf§8K§KzMÈkG*K§§kG*K
fJ4f§= EK 4*{I(´*K $f:(´*K jHÍ~G* m*zHK jI&*Kj§6ÍG*Kj§~G*m´f-´*jI&*K
u+f~¸*h§F|-Kz§§-K$fI(*Kf¢kIf§8Kj§)f+|¢G*¹Í~G*Kz<f¸*h§F|-KzM4¥-K2*Ðk6*K
f¢kIf§8K
1|¸* j§EzG*mfHz·*j7K|¸*G*K2fG*jDfIKjIf§8K§-K,4*2(*KjHfE(*K$f+
j§§kG* }F*|¸*K 64*z¸*K mf§k~¸*K m*4f¸*K j§J&´*K j§H¥¶* Åfg¸*K  fHfI f¢G
m´f8Kj§¢§DÊG*¡z¸*KD*|¸*KjM4fqkG*}F*|¸*Kmfqk¸*KmfJ}k¸*K<f¸*Kj§gM4zkG*K
mfg6f¸*Kv*|D&´*
m*4f§~G*E*¥HKj§¢§DÊG*Kj§~G*KjM4fG*Kj§<fG*Kj§<*4}G*M4f¸*K2¥E¥G*mf½K
mf§k~¸*K mf§Gz§G* jHfE(*K  sfq¶* ¡f6(* 2¥< *|+(*K mfJ}k¸*K )*z¶* §~-K
j§J&´*Kj§H¥¶*j§gG*m*2f§G*Kmf8¥k~¸*K
jMfG*KjDfG*KjEÍ¶*mÍ½,4*2(*KjHfE(*KmfMÐkG*Kmf¢§D¥gG*K<f¸*,4*2(*K§-K
/|Gf+
45fq¸*KxGf~¸*jDfIKjIf§8K§-2¥<{§-K
EKmf§IKÊG´*74KKzMÈkG*K§§kG*74KKm*4f§~G*mfHz1}F*|HKm*4f§~G*74Kf<&*
4f§G*
=fHK ¨gk¸*K ¨g·* pf.&´*K ,4fqG*K lM|~G*K sf/}G*K ¥§I¥¸&´*K ,2*z¶* 74KK
|G*m¥§+Kf§·*sfkI(*HfHKj§)f~G*Kj§Gf/|G*j:f§·*IfHKHfHK
j§¢¸*ÐG*Kj§¢¸*j7f<(´*mfHz1
jkw¸*mf¢µ* HjH5ÍG*§1*ÊG*¦<¥¶*z+f¢:fIjF|G*K*}-K
Nf+*4
¨~§)|G*}F|¸*
ÑM|G*jD*¥«j¸*s4f1K1*2f¢GK|DukDjF|G5¥qMKjH|¸*jHjMzH
Nf~Hf1
ÑM|G*¦<5¥H fM410000 g«jF|G*f6&*42z0f¸*6&*4
¨MfF
fM48000£k0K¨+|¶*|:fH +uGf81
fM42000£k0K¨+|¶*uGf8 +h§JK2
zG**{J§E¥-z<f¸*6&*4³£k02*z~+M|7FfEzEK
Nf62f6
jF|G* <§E¥kG*0¢G HK M|Mz¸*$f6&*
³mf~G*Kmf§0ÍG*jDfFG3³£GK¨+|¶*|:fH +uGf8 +h§JKz§~G*jF|G*|MzM
jF|G*f<*,4*2*
Nf+f6
©4fqkG*q~Gf+z§G*xM4f- H&*zg-m*¥625jF|G*,zHf¢-zHKjF|G*~§6&f-xM4fNfHf.
1435/12/30³¨¢k-Kq~Gf+fJz§ExM4f- HjF|Gj§Gf¸*j~G*&*zg-f¢)f¢kI*Kj§Gf¸*j~G*$z+
201410/24D*¥¸*CJ
Nf6fzG* g9
CJ1435/04/16³ 35489454 E|+jH|¸*jHz<h-fFLzGzG* g9²
*N |7f<
w¸*k1
jH|¸*j«j<fG*K,4fqkG*,4*5K|+mfF|G*~EgE Hw¸*2fk<*Kk1²

xM4f-K 6 E4Ç|G*¨¸*¥6|¸f+42fG*mfF|G*fI H22,21Ñ-2f¸*f0&´Nf§gj§GfkG*mfIf§gG*KK|GNfDK¤Í<&*,4¥F{¸*jF|G*~§6&f-²zDCJ1385/3/22
´N K&*
$fF|G*$f6&*
§MKhg~kH£k¢HK1002140059E4Åz¸*q~G*h/¥«©2¥6¨+|¶*|:fH +uGf81
£H³
hg~kH£k¢HK1002140075E4Åz¸*q~G*h/¥«©2¥6¨+|¶*uGf8 +h§JK2
£H³§MK
f§If.
j§~+j§8¥- jHfG*m´KfG£M|7K¨+|¶*|:fH +uGf8jF|7jF|G*6(*
fnGf.
jF|G*9*|=&*
ÍgG*K£6f§G*KjFfg~G*f<&*K vÍ8(* –§H|- –zJ –$fI(* ÅfgGjHf<m´KfH
$f+|¢G*f<&*KjD|1}G*K4¥MzG*K~gµ*K|q¶*Kf1|G*K
4¥~µ*$f+K©|wG*G*f<&*K¨tG*|G*K¤f§¸*K,4fI(´*f<&*Km´f-´*K
h§FÊG*K§kG*K¡fJzG*f<&*K,}Jfµ*jIf6|·*K¨)f¸*K©4*|¶*}G*f<&*K2Kz~G*K
j§~G*Kj§<fG*f<&´*K
mfg7K,}¢/&*§-Kh§F|-KjIf§8K§KzMÈkG*K§§kG*Kj§)f+|¢G*f<&´*m´KfHK
»%´*h6f¶*rH*|+KjI&*K
fJ4f§=EK4*{I(´*K$f:(´*KjHÍ~G*m*zHKjI&*Kj§6ÍG*Kj§~G*m´f-´*jI&*K
h§F|-Kz§§-K$fI(*Kf¢kIf§8Kj§)f+|¢G*¹Í~G*Kz<f¸*h§F|-KzM4¥-K2*Ðk6*K
f¢kIf§8Ku+f~¸*
1|¸* j§EzG*mfHz·*j7K|¸*G*K2fG*jDfIKjIf§8K§-K,4*2(*KjHfE(*K$f+
j§§kG*}F*|¸*K64*z¸*Kmf§k~¸*Km*4f¸*Kj§J&´*Kj§H¥¶*Åfg¸*K fHfIf¢G
mfqk¸*KmfJ}k¸*K<f¸*Kj§gM4zkG*K
2¥E¥G*mf½Kmfg6f¸*Kv*|D&´*m´f8Kj§¢§DÊG*¡z¸*KD*|¸*KjM4fqkG*}F*|¸*K
jM4fG*Kj§<fG*Kj§<*4}G*M4f¸*K
sfq¶*¡f6(*2¥<*|+(*KmfJ}k¸*K)*z¶*§~-Km*4f§~G*E*¥HKj§¢§DÊG*Kj§~G*K
j§J&´*Kj§H¥¶*j§gG*m*2f§G*Kmf8¥k~¸*Kmf§k~¸*Kmf§Gz§G*jHfE(*K
mfMÐkG*Kmf¢§D¥gG*K<f¸*,4*2(*K§-K
jDfIKjIf§8K§-2¥<{§-K/|Gf+jMfG*KjDfG*KjEÍ¶*mÍ½,4*2(*KjHfE(*K
45fq¸*KxGf~¸*
mf§IKÊG´*74KKzMÈkG*K§§kG*74KKm*4f§~G*mfHz1}F*|HKm*4f§~G*74Kf<&*
¨gk¸*K¨g·*pf.&´*K,4fqG*KlM|~G*Ksf/}G*K¥§I¥¸&´*K,2*z¶*74KK4f§G*EK
|G*m¥§+Kf§·*sfkI(*HfHKj§)f~G*Kj§Gf/|G*j:f§·*IfHKHfHK=fHK
j§¢¸*ÐG*Kj§¢¸*j7f<(´*mfHz1
jkw¸*mf¢µ* HjH5ÍG*§1*ÊG*¦<¥¶*z+f¢:fIjF|G*K*}-K
¨~§)|G*}F|¸*Nf+*4
ÑM|G*jD*¥«j¸*s4f1K1*2f¢GK|DukDjF|G5¥qMKjH|¸*jHjMzH
Nf~Hf1
f¸*6&*4
ÑM|G*¦<5¥H fM410000 g«jF|G*f6&*42z0
¨MfF
fM48000£k0K¨+|¶*|:fH +uGf81
fM42000£k0K¨+|¶*uGf8 +h§JK2
zG**{J§E¥-z<f¸*6&*4³£k02*z~+M|7FfEzEK
Nf62f6
jF|G* <§E¥kG*0¢G HK M|Mz¸*$f6&*
³mf~G*Kmf§0ÍG*jDfFG3³£GK¨+|¶*|:fH +uGf8 +h§JKz§~G*jF|G*|MzM
jF|G*f<*,4*2*
Nf+f6
©4fqkG*q~Gf+z§G*xM4f- H&*zg-m*¥625jF|G*,zHf¢-zHKjF|G*~§6&f-xM4fNfHf.
¨¢k-Kq~Gf+fJz§ExM4f- HjF|Gj§Gf¸*j~G*&*zg-f¢)f¢kI*Kj§Gf¸*j~G*$z+
201410/24D*¥¸*CJ1435/12/30³
Nf6fzG* g9
CJ1435/04/16³ 35489448 E|+jH|¸*jHz<h-fFLzGzG* g9²
*N |7f<
w¸*k1
jH|¸*j«j<fG*K,4fqkG*,4*5K|+mfF|G*~EgE Hw¸*2fk<*Kk1²
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j*KÉG*g¤-gFy7{¤6&c-w<}tH
,2wºg¤GK'¢{Hj*3 
¢-fIf§+K$fF|G*$f6&*´N K&*
E4 6¥G* j§0 h/¥« j§~µ* ©2¥6  §G* §¶* zg<   0|G*zg< §<  z§~G*
jHjMz«§MKz<fkH£k¢HKjH H,42f8CJ1405118xM4f- 1020177539)
 K&*|: 
 1038024087 E46¥G*j§0h/¥«j§~µ*©2¥6 –zM}¸*z½Õ*zg<z§GKz§~G*
 Åf.|: jHjMz«§MKhg~kH£k¢HK,zM|+ H,42f8CJ14141015xM4fE4 6¥G* j§0 h/¥« j§~µ* ©2¥6    6fG* Õ*zg< z½ £G* zg<  z§~G*
jHjMz«§MKhg~kH£k¢HKjH H,42f8CJ14200503xM4f- 1036230280)
 K&*|: 
 1065061028 E46¥G*j§0h/¥«j§~µ*©2¥6 –6fG*z½z0ÅfJz§~G*
jHjMz«§MKhGf:£k¢HK,z/ H,42f8¤14191014xM4f Åf.|: 
 ,2Kzt¸*m*KÌG*j§-jF|7 jF|G*6*Nf§If.
NfnGf.
¨Jf¢/´jF|G*lI¥F¨kG*9*|=´*¡*jF|G*9|=
$*|7jF|G*uGfG4fqM´*K*§gGf+Åfg¸*¤{J4fnk6*Kf¢§<ÅfgHjHfE´¨9*4&´*$*|7
jDfIK §-K ,4*2*K jHfE*   4fG* |M¥-K jIf§8K ,4*2* jF|G* uGfG 4fG* §±K
j§J&´*K j§H¥¶* mf§k~¸*K 64*z¸*K ¦Ifg¸*K jM4fqkG* }F*|¸*K j7K|¸* G*K 2fG*
|¶*K,4fI´*K4¥~µ*Kj84´*KfI´*K|G*f<*m´KfH –¦IfgGjHf<m´KfH
f<´* m´KfHK j§-f¢G* j§)f+|¢G* m*zMzkG* f<* m´KfHK ¦tG* |G*K ,f§¸* f<*K
j§~G*m*z0¥G*§-zMÈkG*K§kG*f<*m´KfHKj§IKÊG´*Kj§§If§¸*Kj§)f+|¢G*
jIf6|·*f<*K~gµ*Kl6´*j<f8G3³f«j§M¥tkG*mf<fG* –f¢§+KfJÐ/&f-K
ifF|G*K)fgG*IK©ÈG*K©|tgG*G*K¡*ÐG*mfHz1Çz-f1|G*K§H*Ð~G*K¥gG*K
jM|tgG*K£MÈG*mÍ0|G*§-Kj0f§~G*K|~G*Kj¸*s4f1K1*2mfIfH´*K2K|G*§8¥-K
j§GKÊgG*2*¥¸*K¤f§¸*IK~G* M}w-K
_jkw¸*mf¢µ* HjH5ÍG*§1*ÊG*¦<¥¶*z+´*f¢kI*jF|G*K*}-´K`
Nf+*4
lkE*¦kHj¸*s4f1K1*2f¢GK|DvfkkD*³¶*jF|GKjHjMzH¨~§)|G*fJ}F|H
8fk1´*mf¢/K$fF|G*jD*¥«G3KjF|G*jtH
Nf~Hf1
,4*2´*
,zHKf¢-f§0Í8zG*2z¯Kk~Hz+ÐG* HK*¢H$fF|G*f¢§M M|MzHjF|G*|MzM
f¢-&fDfHKf¢§§Í1(* ¡K2k~Hz<³K*jF|G*z<³Ñ§¸* M|Mz¸*}<$fF|G5¥qM M|Mz¸*}<
)´Ð=lEK³K*¥gH4ÈHÐ+}G*EK*3*M¥kG*³f¢§t+
Nf62f6
2zKL4fqkG*q~G*³fJz§ExM4f- H*zg-m*¥6|<,z¸jF|G*¤{Jl~6&f-jF|G*,zH
jMf¢IgEG3¡¥MK4*|k6´*z<¦Djkg=|+ M|1´*$fF|G*z0*|wM¹fHj.f¿L|1*,z¸
jF|Gf+¢MKf<¦<q~Hifw+E´*¦<|¢7*jk~+,2zq¸*K*j§8´*,z¸*
Nf+f6
Fj§E –j§G*jMKf~kHj0 100 º*~H©2¥6fM4 100^000 C+jF|G*f¸*6&*4
¨-&´fF$fF|G*¦<f¢M5¥-²fM4 1000 j0
ϲϟΎϣΟϹ
்

ΔλΣϟΔϣϳϗ
்

ιλΣϟΩΩϋ
ΔϳΩϘϧ

ϡγϻ

˻˹̄˹˹˹

˺˹˹˹

˻˹

ϝϳϘόϟϡϳϛΣϟΩΑϋϥϣΣέϟΩΑϋϝϳϘϋ

˻˹̄˹˹˹

˺˹˹˹

˻˹

ΩϳίϣϟΩϣΣϣௌΩΑϋΩϳϟϭ

˻˹̄˹˹˹

˺˹˹˹

˻˹

αΎϣϐϟௌΩΑϋΩϣΣϣௌΩΑϋ

˽˹̄˹˹˹

˺˹˹˹

˽˹

αΎϣϐϟΩϣΣϣΩϣΣϲϧΎϫ

˺˹˹̄˹˹˹

˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰

˺˹˹

ϲϟΎϣΟϻ

NfHf.
»fkG*¥tG*¦<j§DfG*jM¥~G*jF|G*vf+4´*M5¥-
,2f¸*³f¢§<8¥¸*¨HfG*¨:f§k0´* M¥kGj§DfG*vf+4´* H 10 fJ4zEjg~Ih§
fH6&*4I+¦kH¨:f§k0´**{Jh§E¥-¡&*jF|G5¥qMKmfF|G*fI H 176)
f¸*6&*|+¢HF0jg~+$fF|G*¦<5¥M¨EfgG*
Nf6f$fF|G* MKf<¦<mf+fw+mf§gkG*7
*N |7f<
E|+ jH|¸* j« j§<fG* jM4fqkG* jD|Gf+ zG* h-fF j§D LzG jF|G* z< mfg.*  ² 
CJ14350417xM4f- 35496520)
|<©2f0
j«j<fG*K,4fqkG*,4*5K|+mfF|G*~EgE Hw¸*2fk<*Kk1²w¸*k1
jH|¸*
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My7K7c´*dHw¤<gFy7°$cFy|G*4*yE
( 1E44*yE My7pKy1K&*¢1w+
JK¢)f6&*j§-%´**|:&ÍGg6zG
 E4Åz¸*q~G*h/¥«j§~µ*©2¥67f·*©z§<f~¸*|:fH +gH +z§<z§~G*1
1398712Í§¸*xM4f-hg~kH£k¢HK)fG* H42f8CCJ1429321xM4f-K 1028286720
CCJ
K&*|: j634|G* HgMK4f¸*4f7)fG*jMzH³§MK
E4Åz¸*q~G*h/¥«j§~µ*©2¥6ÑÆf+ 0|G*zg< +z0&*  +¦6¥Hz§~G*2
2Í§¸*xM4f-z<fkHh§g:£k¢HK)fG* H42f8CCCJ1412417xM4f-K 1013744477
CJ136471
j667|G* HgMKsK©2*K4f7)fG*jMzH³§MK
 Åf.|:
)fG*jMz« 4032031691 E4©4fqkG*q~Gf+,z§¸*7f·*|:fHgHz§<jF|7~§6&fk+
CJ143249xM4f-K1211jt88272zGf+)fG*z<h-fFLzGf¢~§6&f-z<lgn¸*K
£kg~IjGfgG*KjF|G*fH6&*4³£k0 <5fkG*³h=4K&´*|G*¡&*o§0K
zMzµ*|G*º(* 95 
j§H£§G(* lG%*K5fkG**{J¦<£G5fk¸*D*KzEKzMz/M|F7f·*iÍ=z½64fD
f¢<5fk¸*j¶*
gE H¢E¥0*|:&´*§/¦D¥k6*zEK¢MzGjH¥HmfH*}kG* Hf¢§<fHK¥0 Hf¢Gf«
gG*¢+
¢§+f§Dj§)f¢IKjHf-jGf¾j+fn«4*|G**{J¦<¢§E¥-ÈkMK
´N K&*
4*|G**{J H&*}qkM´$}/+f~G*z§¢kG*ÈkM
Nf§If.
JjF|GÑGf¸*¡¥§Gf¶*$fF|G*ug§G¨6f6&´*zG*jHzHMz-
ÅzHq6j§~µ*©2¥67f·*iÍ=z½64fDz§~G*1
–)fG*¡*¥G*z<fkHj¢¸*CCCJ141017xM4fk+)fG* H42f8 1005636079 
 K&*|: ,|J¥µ* ¾ –jM¥¶*
1 E44*|EgkM
Åz¸* q~G* h/¥« j§~µ* ©2¥6 ÑÆ f+  0|G*zg<  + z0&*  + ¦6¥H  z§~G* 2
z<fkHh§g:£k¢HK)fG* H42f8CCCJ1412417xM4f-K 1013744477 E4
 Åf.|: 
NfnGf.
»fkG*¥tG*¦<MzkG*z+f¢k=f§8ugkG~§6&fkG*z< HºK&´*,2f¸*Mz¤2Kzt¸*£M|7K7f·*iÍ=z½64fDjF|7 jF|G*6*
Nf+*4
¥tG*¦<ugkGKjF|G*f6&*|+j8f·*jF|G¨6f6&´*zG* H j62f~G* ,2f¸*z-
»fkG*
j§E
»f/(´*
j¶* jMzG*¶*2z<
M|G*6*
,z0*¥G*
95000

1000

95

7f·*iÍ=z½64fD

5000

1000

5

ÑÆf+ 0|G*zg<z0&*¦6¥H

100^000

1000

100

»f/(´*

Nf~Hf1
jF|G*z<³,24*¥G*8¥G*§q+}kMKjF|G*~§6&f-¦<:*zE£I&f+zMzµ*M|G*|M
Nf62f6
Ð§-K&*Mz-¡Kz+£§<¨JfF4*|G**{Jf¢M¹¨kG*¨6f6&´*zG*2*¥H»fkGf+¦gNf+f6
L|1&´*x~G*Kf¢g/¥«G4*|G* H£kw~I|:Fk6*x~I l6 6 H4*|G**{J4|0
j§HfG*m*$*|/(´*fk6´jkw¸*mf¢qGf¢ÆzkG
§E¥kG*L|/£§<Km*$*|/´*¤{Jf±(*³7f·*iÍ=z½64fDz§~G*$fF|G*9¥DzEK
7f·*|:fH +gH +z§< 5fk¸* K&´*|G*
ÑÆf+ 0|G*zg<z0&*¦6¥HÅfnG*|G*
7f·*iÍ=z½64fD zMzµ*M|G* oGfnG*|G*
CJ1435326³35393708E|+fMzG g9fHh/¥«t¸**{J g9L|/zD¤z0KÕz¶*

ADEL WORD
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 م2014  دي�سمرب26  هـ1436  ربيع الأول4 اجلمعة
201364fH8CJ1434|1%
´*§+426jµ*
4546  العدد92 ال�سنة
 44522zG*90j~G*

عقــود شــركات
ﻋﻘــﻮد ﺷــﺮﻛﺎت

j±KcG,wqhµ*4c<&±*4cDgFy7{¤6&c-w<}tH
,2Kwºg¤G¢`{Hj*3

z6z§~G* HFÑ+20131023D*¥¸*CJ14341218¥M³f-´*²ºf-Õ*¡¥+
xM4f-K 1004021513 E4Åz¸*q~G*h/¥«j§~µ*©2¥6©|G*4f=(*z§6z½
(* ~0¡f6,|Df;,z§~G*C2 K&*|: £H¥-jMzH³§MKhg~kH£k¢HKCJ13872Í§¸*
CJ13942Í§¸*xM4f-K 1030693020 E4Åz¸*q~G*h/¥«j§~µ*jM2¥6©|G*|H
©|G*4f=(* z½z6¡f6z§~G*C3 Åf.|: £H¥-jMzH³§-Kl§+j+4f¢k¢HK
hGf: £k¢HK CJ1416 xM4f-K  1093426334 E4 Åz¸* q~G* h/¥« j§~µ* ©2¥6
j§~µ*©2¥6©|G*4f=(* z½z6¡f6z§~G*C4 oGf.|: £H¥-jMzH³§MK
i¥MK|8fE¥JKhGf:£k¢HKCJ14162Í§¸*xM4f-K 1144814868 E4Åz¸*q~G*h/¥«
¤Í<&*  M4¥F{¸**|:&´*-&*  +*4|: £H¥-jMzH³§MKzG*¦<§E¥kGfD¤zG*K£<
 6 E4¨¸*¥6|¸f+42fG*mfF|G*fGNfDK,2Kz½j§GK'¥~Hm*3jF|7 M¥-¦<
 H$*}qkM´$}/z§¢kG*ÈkM´N K&* j§GfkG*K|GNfDK£-ÍMz-KCJ1385322xM4f-K
9*|=&* NfnGf.,2Kz½j§G¥c~Hm*3,ztk¸*4f<&´*4fDjF|7jF|G*6*Nf§If.zG**{J
zJKvÍ8(*K$fI(* ÅfgGjHf<m´KfHC¨Jf¢/&´ jF|G*lI¥F¨kG*9*|=&´*¡&* jF|G*
j§)f+|¢G*f<&´*j§H¥¶*KjM4fqkG*Kj§~G*Åfg¸*jDfIK§-KjIf§8KjHfE(*  §H|-K
-f¢G*mfg7zMz±f<&*KfI&´*KjMzMz¶*~G*K|G*f<&*Kj§IKÊG´*Kj§§If§¸*K
|¶*f<&*K4f+%´*K2Kz~G*K¨tG*|G*K¤f§¸*K©|G*f<&*K$f+|¢G*D*|HK*¥µ*K
¥§¸&´*Kf1|G*KÍgG*K,2*z¶*Kj§)f+|¢G*m*zMzkG*K~gµ*KmfIfJzG*K4¥MzG*K,4fI(´*K
4¥MzG*f<&*KmfJ}k¸*K)*z¶*Ðq-K§~-KjIf§8K§-K,4*2(*Kj§g·*f<&´*K
j§nG*m*z¸*Ð/&f-KjMz¸*1*2M}kG*K§tkG*Kj§g·*Kj§~gµ*KjMzMz¶*jD|1}G*K
,zMzµ* m*4f§~G* ³ j)}qkG*K jµ* ,4fK |Mz-K 2*Ðk6* ,4fqG* f<&*K j§·*K
fJ4f§= EK z<f¸*K §§kG* ,}¢/&*K fJ4f§= EK j§·*K j§nG* m*z¸*K jk~¸*K
jM5m*K2&*KmfM4fgG*K¥µ*Km*4f:(´*Kjk~¸*K,zMzµ*m*4f§~G*Kf¢g§F|-Kf¢kIf§8K
,}Jfµ*~+Í¸*K,2È¸*Kj/5fG*£F*¥G*Km*K|·*K §~kG*KzGf+fJ4f§=EKm*4f§~G*
,}¢/&*Kj§IKÊG´*Kj§)f+|¢G*,}¢/&´*Km´%´*Kj§)*{G*2*¥¸*K4¥G*K4¥J}G*KjM{0&´*K
2*¥HKj§tG*m*K2&´*K$fgG*2*¥HK-*¥¢G*Kf¢g§F|-Kf¢kIf§8KfJ4f§=EK»%´*h6f¶*
mfH}k~¸*K m*z¸*K ,}¢/&´*K  jMK2&* ¡5f¾K mf§Gz§8 jMK2&´*K j§gG* ,}¢/&´*K jDfG*
5*¥GKjM4fIÐG*f:&´*ifG&*K§qkG*m*K2&*Km*|tk~HKfJ4f§=EKf¢kIf§8Kj§gG*
j§)f<zG* fM*z¢G*K mf<f~G*K j§)f~G* mfH}k~¸*K ¨g·*K ¨gk¸*K »}¸* pf.&´*K ÑEf¸*
,}¢/&*jIf§8Kh§F|-KM¥~-K2*Ðk6*64*z¸*KmfHfµ*5*¥GKj§6f:|G*K¨gk¸*pf.&´*K
jIf§8Kh§F|-KM¥~-K2*Ðk6*Kf¢G1|¸*mfH¥¸*£§-Kj§6ÍG*Kj§~G*m´f-´*
m´f-´*f¼³j§-¥0Kmf0ÊHÇz-K1|¸*mfH¥¸*j§-Km´f-´*,}¢/&*
j§IKÊG´* j74&´*K )f.¥G* ,4*2(* rH*|+K mfH¥¸* I mfHz1 Çz-K mfH¥¸* j§-K
§-Kj§G*f¢-*}§¢Kj§¼ÈG*mfH¥¸*jMf0¥0Çz-K»%´*h6f¶*,}¢/&*h§F|-K
j¼|+K$fI(*KÅKÊG(´*M¥~kG*Kh6f¶*rH*|+|M¥-K§-KlIÊI(´*E*¥HjDfk6*K
j§IKÊG´*mÍHfkG*¥0KrH*|+ÐD¥-Kf¢-zIf~HKlIÊI´*mfg7K»%´*h6f¶*mfg7I
s4f1K1*2jMÈG*|G*¦<|/&f+mf¢¸*K)fgG*I GIS ³*|µ*mfH¥¸*IK
jHfE(* j0f§~G*K |~G* mfHz1 j§¢H ÐG*K j§¢¸* j7f<(´* mfHz1 m*4f§~G* Ð/&f- j¸*
ÐG M¥~kG*K |MzkG*K 2*Ðk6´* mfHz1K jM4f m*z¢kG mÍHf¸*K 74¥G*K If¸*
4fnk6*Kf¢§<Åfg¸*jHfE(´ ¨9*4&´*$*|714¨Hfµ*G*K¨64z¸*G*¡Í<(´*KjMf<zG*
$*|7K4fG*|M¥-KjIf§8K,4*2(*KjF|G*uGfG4fqM(´*K&* §~kG*KzGf+§gGf+Åfg¸*¤{J
K*}-´KjF|G*uGfG¨9*4&´*Km*4fG*Ík6*K$*|7K§+KjF|G*uGfG4fG*±K
6&*42z0Nf+*48fk1´*mf¢/ HjH5ÍG*§1*ÊG*¦<¥¶*z+´(*f¢:fIjF|G*
jMKf~kHj§§<j0 250 º(* ~HfM4G&* ¡¥~1KÑk)fHfM4 250000 C+jF|G*fH
¨-%´fF$fF|G*¦<f¢M5¥-²fM4 1000 j0Fj§Ej§G*
»f/(´*
247000
1000
1000
1000
250000

j¶*j§E
1000
1000
1000
1000

¶*2z<
247
1
1
1
250

M|G*6*
©|G*4f=(*z§6z½z6z§~G*
©|G*|H(* ~0¡f6,|Df;,z§~G*
©|G*4f=(*z½z6¡f6z§~G*
©|G*4f=(*z½z6¡f6z§~G*
»f/(´*

zEK~§6&fkG*z<jHfFf¢k§+$fD¥G*²K¢§+f§D¶*M5¥-²zE£I&f+$fF|G*|MK
Nf~Hf18¥·**{¢+,42fG*,2f¢G*h/¥«¥gG*Lz0(* LzGjMzG*¶*l<2K&*
j.f¿L|1&* ,z¸Nf§)f-2zK©4fqkG*q~Gf+fJz§E H&*zg-j6 25 ,z¸jF|G*l~6&fK&* j§8&´*,z¸*jMf¢IgEG3¡¥MK4*|k6´*z<³£kg=|+ M|1%´*$fF|G*z0&* |wM¹fH
jF|G**|MzMjF|G*,4*2(*Nf62f6¢MKf<¦<q~Hifw+E&´*¦<|¢7&*jk~+,2zq¸*
jF|G*,4*2(´ jH5ÍG*mf§0ÍG*Kmf~G*jDfF£GK©|G*4f=(* z§6z½z6z§~G*
mf<5f¸*D¡fµKFft¸*KzG*ifkFK$fG*fH&*KÐG*Hf¢-fEÍ<³jF|G*|Mz¸*nÆK
¥gG*LzGmf+f~¶*ukDKj§H¥¶*mf¢µ*KG*h-fHK§tkG*mfc§JKf¢<*¥I&* Ík1f+
 +*¥G* DK 9K|G* z<K *zM(´*K ht~G*K mf§G* 4*z8(*K f¢)fG(*K j§/4f·*K j§t¸*
4*|E(´*KuG*KjD*z¸*KjD*|¸*Kf¢-*zk~H§/¦<§E¥kG*Kj§D|¸*mÍ§¢~kG*Kj§<|G*
5fkG*Kf¢G¥gEKf¢§<9*Ê<´*KjF|G*z9,42fG*f0&´*fck6*KjF|G* <§tkG*K
NfM&* 2¥G*§E¥-0£GKj§H¥¶*mf¢µ*K&* ¥gG*K&* $ÍG*fH&* jF|G*nÆKLKf<zG* <
5fkG*KÐ/&fkG*K4fqM(´*K J|G*K*|D(´*K$*|G*K§gG*mf§Ef-*KjF|G* <j+f§If¢<¥I¡fF
f¢§D4f-¨kG*mfF|G*~§6&f-2¥<K9K|G*2¥<¦<§E¥kG*K$ÍG9K|G*Çz-K
jF|G* <j+f§I§~kG*KÍk6´*K¢G}<KÑHft¸*KÑ;¥¸*Ñ§-Kf¢Mz-m*4*|EKjF|G*
z<³Ñ¸*|Mz¸*}<$fF|G5¥qM|Mz¸*}<£-f§0Í8+K&*F³ÐG*§F¥-0£GK
Nf+f6)´Ð=lEK³K&*¥gH4ÈHÐ+}G*EK3(*M¥kG*³£t+Í1(*¡K2jF|G*
¨¢k-K©4fqkG*q~Gf+fJz§ExM4f- H*N 4fgk<*jF|GºK&´*j§Gf¸*j~G*&*zg-j§Gf¸*j~G*
NfHf.*N |¢7|<¦.*G3z+j§GfHj6F¡¥-K20141231D*¥¸*CJ143639³
¦<§GfkG*Kj§H¥G*mfDK|¸*j§DfG*jM¥~G*jF|G*vf+4&* 5¥-|)f~·*Kvf+4&´*
8¥¸*¨HfG*¨:f§k0´* M¥kGj§DfG*vf+4&´* H10fJ4zEjg~IhC»fkG*¥tG*
+¦kH¨:f§k0´**{Jh§E¥-¡&* jF|G5¥qMKjF|G*fI H 176 ,2f¸*³f¢§<
m*4f1(´**N |7f<f/(´f+$fF|G*m*4*|E4z-$fF|G*m*4*|ENf6f-f¸*6&*4I
j§g¸*¢MKf<º(*jq~Hmf+fw+jF|G*Ñ+K¢§+K&*$fF|G*Ñ+f§Dm*4f1(´*§/£/¥jF|G*LzG¶*q6³
1435121³9E4zq¸*³fMzG g9fHh/¥«zG**{J§.¥-L|/zDz+Kz0KÕz¶*
Ñ/&*£gt8K£G%*Kz½f§gI¦<Õ*¦8KCJ1435121³*|M|¯46872z+CJ

UM AL-QURA
UM AL-QURA

2c<K¤G*¤<w0&*gFy7{¤6&c-w<}tH
,2Kwºg¤G¢`{Hj*3 ¤F¢G*0yG*¤1
¢-fIf§+K$fF|G*$f6&*´N K&*
xM4f- 1115940718 E46¥G*j§0h/¥«j§~µ*©2¥6§F¥G*§12f<z§~G*
 K&*|: jHjMz«§MKhg~kH£k¢HKjH H,42f8CJ1422224
 1079387252 E46¥G*j§0h/¥«j§~µ*©2¥6 –§G*§<z0&* z§~G*
 Åf.|: jHjMz«§MKhGf:£k¢HKjH H,42f8¤142815xM4f §F¥G*§12f<K§G*§<z0&*jF|7 jF|G*6*Nf§If.
m´KfH –jF|G*uGfG4fG*±K|M¥-K¨94´*4fnk6*K$*|7jF|G*9|=NfnGf.
m*4f§~G*jHz1}F*|HKm*4f§~G*74Kf<&*  vÍ8(* –§H|-zJ –$fI(*  ÅfgGjHf<
mfHz1 –j7K|¸*G*K2fG*jDfIKjIf§8K§-K,4*2(*KjHfE(*K$f+ –§§kG*74KK
´KfJ|Mz-KfJzM4¥-KfJ2*Ê6*Kj)}qkG*Kjµ*,4f –j§¢HÐ=Kj§¢¸*j7f<(´*
8fk1´*m*3mf¢µ* H§1*ÊG*¦<¥¶*z+´(*f¢:fIjF|G*K*}¦kHj¸*s4f1K1*2f¢GK|DvfkkD*³¶*jF|GKjHjMzH¨~§)|G*fJ}F|HNf+*4
8fk1´*mf¢/K$fF|G*jD*¥«G3KjF|G*jtHlkE*
H}¸* 0|G*§12f<z§~G*Ñ§- HÍN Fº¥kM¡*¦<$fF|G*-*,4*2´*Nf~Hf1
 H,42f8CJ1422224xM4fk+ 1115940718 E4q6h/¥«j§~µ*©2¥6§F¥G*
E4Åz¸*q~G*h/¥«j§~µ*©2¥6§G* 0|G*zg<§<z0&*z§~G*Ñ§-jH|¸*jH
,4¥F{¸*jF|GL|MzH¡¥§GjHjMzH H,42f8CJ142815xM4fk+ 1079387252
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ﻓﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻄﻮﻉ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻟﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﺿﺒﻂ ﻣﻠﺨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
.ﻫـ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ١٤٣٥/٤/١٩  ﺣﺮﺭ ﻓﻲ. ﻫـ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ١٤٣٥  ﻟﻌﺎﻡ٣٥٥٠٧٦٨٦ ﺑﻌﺪﺩ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ


















 

 
 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ،٢٤١٣/٣٥٧٥٦١٩٠  ﺟﺮﻯ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺴﺠﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
. ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ. ﻫـ١٤٣٥/٦/١٣  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮﺍً ﻓﻲ، ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ
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 ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ٢٥٠٫٠٠٠

ﺁﻻﺕ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻭﻃﺒﺎﻋﺔ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ،٢٤٤٦/٣٥٧٦٣٤٠٣  ﺟﺮﻯ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺴﺠﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
. ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ. ﻫـ١٤٣٥/٦/١٤  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮﺍً ﻓﻲ، ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ







                                                                
 
              
             



  




              
            
               
              
               
               
                

                   
  
 

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ،٢٤٧٢/٣٥٧٦٦٧٨٣  ﺟﺮﻯ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺴﺠﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
. ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ. ﻫـ١٤٣٥/٦/١٤  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮﺍً ﻓﻲ، ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻟﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﺿﺒﻂ ﻣﻠﺨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
. ﻫـ١٤٣٥/٥/١٧  ﺣﺮﺭ ﻓﻲ.  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻫـ١٤٣٥  ﻟﻌﺎﻡ،٣٥٦٣٥٩٢٣ ﺑﻌﺪﺩ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ















 
  


 

 



 




ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻟﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﺿﺒﻂ ﻣﻠﺨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
. ﻫـ١٤٣٥/٥/١٠  ﺣﺮﺭ ﻓﻲ.  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻫـ١٤٣٥  ﻟﻌﺎﻡ،٣٥٦٠١٤٢١ ﺑﻌﺪﺩ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ


 
                                                                
 
 

 


  



 
 





 

  



 
   


  
  

    


              





 




 



ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ
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ﻫـ١٤٣٥-١٢-١٨


 


 




 



 




            





  
            
 





ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ

ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺼﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء

ﻡ

٪٣٤

٣٤٫٠٠٠

١٠٠٠

٣٤

 ﺛﺮﻳﺎ ﺑﻨﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ/ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ

١

٪٣٣

٣٣٫٠٠٠

١٠٠٠

٣٣

 ﻓﺪﻭﻩ ﺑﻨﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ/ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ

٢

٪٣٣

٣٣٫٠٠٠

١٠٠٠

٣٣

 ﺛﺮﻭﺓ ﺑﻨﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ/ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ

٣

٪١٠٠

١٠٠٫٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠

ﺍﻹﺟـــﻤــــﺎﻟــــﻲ

 

  




 
 
 


 
   




 


ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ،٢٤٤٤/٣٥٧٦١٠٩٣  ﺟﺮﻯ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺴﺠﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
. ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ. ﻫـ١٤٣٥/٦/١٣  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮﺍً ﻓﻲ، ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ
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""








           



 



 

 


 

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
٪

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺤﺼﺺ

٪٥١

١٫٠٢٠٫٠٠٠

٪٤٩

٩٨٠٫٠٠٠

٪١٠٠

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ

١٠

١٠٢٫٠٠٠

ﺃﺱ ﺩﻱ ﻓﻲ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻚ ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ ﺃﺱ
ﺃﻳﻪ ﺃﺱ

١٠

٩٨٫٠٠٠

ﺑﻮﻟﻴﺘﺮﺍﻧﺲ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺵ ﺫ ﻡ ﻡ

٢٠٠٫٠٠٠

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺭﻳـــــــﺎﻝ ﺳﻌــــﻮﺩﻱ
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ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ

ﻡ

٪٩٠

٩٠٠ﺭ٠٠٠

١٠٠

٩٠٠٠

 ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻝ ﺛﺎﻧﻲ/ﺍﻟﺸﻴﺦ

١

٪١٠

١٠٠ﺭ٠٠٠

١٠٠

١٠٠٠

 ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻝ ﺛﺎﻧﻲ/ﺍﻟﺸﻴﺦ

٢

٪١٠٠

١ﺭ٠٠٠ﺭ٠٠٠

١٠٠

١٠ﺭ٠٠٠

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ



 
















  
  












             







ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ،٢٤٢٣/٣٥٧٥٨٨٨١  ﺟﺮﻯ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺴﺠﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
. ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ. ﻫـ١٤٣٥/٦/١٣  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮﺍً ﻓﻲ، ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ــ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ،٢٤٢٢/٣٥٧٥٨٨٦٩  ﺟﺮﻯ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺑﺴﺠﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺑﻌﺪ
. ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ. ﻫـ١٤٣٥/٦/١٣  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻨﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮﺍً ﻓﻲ، ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ

(٪) ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ

ﻡ

٪٢٥

١٢٥٠٠٠

١٠٠

١٢٥٠

 ﺷﺮﻛﺔ ﺭﻭﺷﺎﻥ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ/ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ

ـ١

٪٥٠

٢٥٠،٠٠٠

١٠٠

٢٥٠٠

 ﻧــﺪﻯ ﺍﺣﻤــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﺎﻋﺸــﻦ/ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ

ـ٢

٪٢٥

١٢٥٠٠٠

١٠٠

١٢٥٠

 ﻏﺰﻝ ﻃﻼﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮﺩﻱ/ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ

ـ٣

٪١٠٠

٥٠٠،٠٠٠

١٠٠

٥٠٠٠

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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/

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٤٣

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

٣٦/١

٥٠٠

٣٦/٢

٥٠٠

٣٦/٣

٥٠٠

٣٦/٤

٥٠٠

٣٦/٥
٣٦/٦
٣٦/٧
٣٦/٨
٣٦/٩

٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
١٠٠٠
٥٠٠

 -١٠ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺒﺎﻛﺔ

٣٦/١٠

١٠٠٠

 -١١ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

٣٦/١١

١٠٠٠

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻊ ﲡﺎﺭﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻠﻚ ﻃﺮﻕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﻭﺇﺿﺎﺀﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ
اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻈﻬﺮان
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
 -١ﲢﺴﲔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﻨﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﳌﺸﺘﻞ
 -٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
 -٤ﻫﺪﻡ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
 -٥ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
 -٦ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻧﻈﺎﻓﺔ
 -٧ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻈﺎﻓﺔ
 -٨ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ
 -٩ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻓﺮﻳﻮﻥ ﺗﺒﺮﻳﺪ

رﻗﻤﻬﺎ

 -١٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻄﺎﺑﺦ
ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
 -١٣ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻮﺣﺎﺕ
٣٦/١٣
ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ
 -١ﺇﻧﺸﺎﺀ )ﳑﺸﻰ  -ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ  -ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺳﻔﻠﺘﻲ( ﳌﺒﻨﻰ
٤٣٦/٣٢/١١
ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 -٢ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ
٤٣٦/٣٣/١١
ﻣﻄﺎﺑﺦ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 -٣ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ )ﺳﺒﻴﻠﺖ (
٤٣٦/٣٤/١١
ﺑﻔﻠﻞ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺎﺕ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
٤٣٦/٣٥/١١

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٠٠٠
٥٠٠

١٥٠٠

٣٥٠٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٥٠٠

 -٥ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
)ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ  +ﻣﺎﺀ( ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

٤٣٦/٣٦/١١

١٠٠٠

 -٦ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

٤٣٦/٣٧/١١

٣٠٠٠

إدارة ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

٣٦/٤

٥٠٠

٣٦/٥

٢٠٠

٣٦/٦

٢٠٠

٣٦/٧

٢٠٠

٣٦/١٦

٣٠٠

ﻣﺪﻳﻨﺔ ا�ﻣﻴﺮ
ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﺑﺎﻟﻈﻬﺮان

١٠,٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٧ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

١٠,٠٠٠

١٢,٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٣ﻫـ

٢٠,٠٠٠

١٤٣٦/٥/٥ﻫـ

١٤٣٦/٥/٦ﻫـ

٢٥,٠٠٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٠٠٠

 -١ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺿﺎﺕ

١٤٣٦/٠١/٢٧

 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺔ

١٤٣٦/٠٢/٢٧

١٠٠٠

 -٣ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﻼﺑﺲ ) ﻏﻴﺮ
ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺔ (

١٤٣٦/٠٣/٢٧

١٤٣٦/١٣/٣١

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٠٠٠

ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺍﳌﺮﻛﺰﺓ ) ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

وزارة اﻟﻨﻘﻞ

 -١ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺎﺕ
ﺍﳋﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﻜﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﻟﻠﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
 -٢ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻔﺘﻴﺮﻳﺎ
ﺑﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ
ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
 -٣ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻘﺎﻟﺔ
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﻟﻠﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
 -٤ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻞ ﺣﻼﻗﺔ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ )ﻟﻠﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
 -٥ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺛﻘﻴﻠﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ا�دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻟ�ﺷﻐﺎل
ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺠﺪﺓ
إدارة
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
٤٣٦/١
ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﲟﻴﺪﺍﻥ ﺷﻤﺮﺥ
ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ
ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ
ا�ﻣﺪادات
٣٦/٢
ﻭﺁﻻﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ
واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ
 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﺍﻟﻄﺒﻲ ﲟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﻷﻣﻴﺮ
/٢٣ﺏ
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻭﺟﺮﺍﺣﺔ
١٤٣٦/٦/
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ
إدارة
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
/٢٣ﺏ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺍﳊﺮﻳﻖ ﲟﺠﻤﻊ
ﺑﺎ�دارة
١٤٣٦/٣/
ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻈﻬﺮﺍﻥ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﻋﻼﺝ
اﻟﻄﺒﻴﺔ
/٢٣ﺏ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﺑﺴﻌﺔ )(٥٠
ﻟﻠﻘﻮات
١٤٣٦/٢/
ﺳﺮﻳﺮ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺘﺒﻮﻙ
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻴﺎﻩ
/٢٣ﺏ
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ
١٤٣٥/٢٥/
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﺠﻤﻊ
ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺑﺎﻟﻈﻬﺮﺍﻥ
 -١ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
١٤٣٦/٠٣٧/٤
ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
إدارة
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﳋﺮﺝ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
 -٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﻮﺍﺩﻡ
اﻟﻘﻮات
ﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ١٤٣٦/٠٣٩/٤
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﺑﺎﳋﺮﺝ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
 -٣ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
اﻟﺨﺮج
١٤٣٦/٠٣٨/٤
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﳋﺮﺝ
٣٢٣/٥/٢

٣٦/١٢

إدارة ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺑﺤﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ  -٤ﺗﺄﻣﲔ ﻃﺮﻣﺒﺔ ﻏﺎﻃﺴﺔ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻﺕ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
)ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ( ﻭﺗﺸﻤﻞ :
 -١ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﻮﻯ /
ﺭﺣﻴﻤﺔ ﻭﺭﺑﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ /
ﺍﳉﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(.
 -٢ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﻮﻯ /
ﺭﺣﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ) ١٦ﻛﻠﻢ (
 -٣ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺠﺮﺓ ﺩﺧﺎﻥ ) ٧ﻛﻠﻢ (
)ﻃﺮﻳﻖ ﺯﺭﺍﻋﻲ(

١٦٢

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٥٠٫٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻗﻮات ا�ﻣﻦ
اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ا�ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  -إدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻌﻘﻮد

١٣/١/٤/٩
١٤٣٦/ﻫـ

٢٠٠٠

٢٧
١٤٣٧/١٤٣٦/

١٠٠٠

 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ

٢٨
١٤٣٧/١٤٣٦/

٢٠٠٠

 -٣ﺗﺄﻣﲔ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﳌﻘﺮﻱ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺷﻢ

٢٩
١٤٣٧/١٤٣٦/

٢٠٠٠

 -٤ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻹﻋﺎﺷﺔ ﺍﳌﻄﻬﻴﺔ
ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﳒﺮﺍﻥ

٣٠
١٤٣٧/١٤٣٦/

٣٠٠٠

 -٥ﺗﺄﻣﲔ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ

٣١
١٤٣٧/١٤٣٦/

٣٠٠٠

٣٢
١٤٣٧/١٤٣٦/

٣٠٠٠

٣٣
١٤٣٧/١٤٣٦/

١٠٠٠

٣٤
١٤٣٧/١٤٣٦/

٥٠٠٠

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﺼﻠﺒﻮﺥ
 -١ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺮﻭﺭ
ﲟﺸﻌﺮ ﻋﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ

 -٦ﺗﺄﻣﲔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻞ
ﻭﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ
ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
 -٧ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ
 -٨ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻹﻋﺎﺷﺔ ﺍﳌﻄﻬﻴﺔ
ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺯﺍﻥ

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮازات

٨٤
١٤٣٦/٣٥/ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

٣٦/١٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٣٦/١٥

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

 -٣ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯﺍﺕ
ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ

٣٦/١٦

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

 -٤ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ
ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ

٣٦/١٧

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﻗﻊ
إﻣﺎرة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺴﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ
اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﻠﺒﻮﺳﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ
ﻓﻬﺪ ا�ﻣﻨﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺭﻳﺎﺿﻴﺔ

١٤٣٦/٣

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٢

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ
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/

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

إدارة
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ
ﳌﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﺟﺔ
ﻭﻋﺠﻼﻥ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻨﻔﺬﺓ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ

٣٨٤٩

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮي
واﻟﺼﺮف
ﺑﺎ�ﺣﺴﺎء

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺳﻔﻠﺘﺔ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻷﺣﺴﺎﺀ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٥٠٠

١٥٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

وزارة اﻟﺤﺮس
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺮﻳﺎض

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

رﻗﻤﻬﺎ

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﶈﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﲟﻌﺴﻜﺮﺍﺕ
٥٩
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﻓﺤﺎﺀ
١٤٣٦/١٤٣٥/ﻫـ
ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺭﻗﻢ ) (١ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﳌﻄﺒﺦ
ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﲟﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺠﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

 -١ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺟﻬﺎﺯ ﺃﺷﻌﺔ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﳌﺮﻛﺰ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﲟﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻡﺵﺹ
/٤/ﻍ١٤٣٦/ﻫـ

ﻡﺵﺹ
/١/ﻍ١٤٣٦/ﻫـ

ﻡﺵﺹ
/ ١٦ /
١٤٣٦ﻫـ

ﻡﺵﺹ
/ ١٧ /
١٤٣٦ﻫـ

 -٣ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻡﺵﺹ
ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
/ ١٨ /
ﻭﺍﻹﻋﺎﺷﺔ ﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
١٤٣٦ﻫـ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﺮﺱ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺇﺳﻜﺎﻥ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ )١٥ﻃﺎﺑﻖ( ﻋﺪﺩ )٦
ﻡﺵﺹ
ﻣﺒﺎﻧﻲ( ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ MC
١٤٣٥/١٢٤/ﻫـ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٠٠٠

/

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

٢٠٠٠

١٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة
ﻟﻠﺜﺮوة
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

ﲡﻬﻴﺰ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ

٠٥

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

 -١ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ،
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ،ﺗﺸﻐﻴﻞ ،ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻏﻼﻳﺎﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﻐﻼﻳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻭﻏﻼﻳﺎﺕ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻼﻳﺎﺕ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺠﺪة ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﻨﻄﺎﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺠﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﻟﻠﺸﺆون
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺤﺮس
ﺑﻮزارة
 -٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

 -١ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ
 -٢ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮﻓﻴﺔ
ﻣﺒﻨﻰ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﺠﻮن

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

AL-QURA
UM AL
-QURA

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٢٠٠

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

/

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ
١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

وزارة اﻟﻌﻤﻞ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﺔ

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻣﻦ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ) ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

UM AL-QURA
AL -QURA

ﺍﳉﻤﻌﺔ ٤
٢٠١٤ﻡم
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ2014
١٤٣٦ﻫـ ٢٦26دي�سمرب
ﺍﻷﻭﻝ 1436هـ
ﺭﺑﻴﻊلأول
ربيع ا
اجلمعة 4
4546
2aG*j
*G
ال�سنة  92العدد
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ﺻﺤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ
ﺻﺤﺔ ﻋﺴﻴﺮ
ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻨﻔﺬة
ﺻﺤﺔ ﺟﺎزان

٣٦٠٠١١٠٤٠٠١١

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٨

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٧

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٩

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٣٦٠٠١١٠٣٠٠١٠

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

٣٦٠٠١١٠٤٠٠١٢

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠٣

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٥/٢٤ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

١٤٣٥/٢٣ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٥/٤ﻫـ

١٤٣٦/٥/٤ﻫـ

١٤٣٦/٩٤٠

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٤٣٦/٩٣٩

ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٨

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٩

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

١٤٣٦/١

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

٣٦/٢٣

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

٣٦/٢٤

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٩ﻫـ

٣٦/٢٥

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٣٠ﻫـ

١٤٣٦/٥

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

ﺻﺤﺔ اﻟﺠﻮف

٣٦٠٠١١٠٤٠٠١٠

٧٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

ﺻﺤﺔ ﺗﺒﻮك

 -٢ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ) (٢٠ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﻄﺐ ﺍﳌﻨﺰﻟﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ
 -١ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻭﺍﳌﻮﺟﺐ
ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﻨﻔﺬﺓ
 -٢ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺰﻭﻡ ﺇﺣﻼﻝ
ﻭﺣﺪﺗﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺪﻣﺠﺔ
ﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﻟﻘﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﺮﻳﺒﺎﻥ
 -١ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻟﺰﻭﻡ
ﻧﻮﺍﻗﻞ ﺍﳌﺮﺽ
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﺴﺢ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﺒﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﺴﺢ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﺑﻮ ﻋﺮﻳﺶ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺑﻨﺠﺮﺍﻥ

٣٦٠٠١١٠٢٠٠٠٦

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

ﺻﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 -١ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﺔ

٣٦٠٠١١٠٤٠٠٠٨

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

 -١ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺘﻌﺐ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻮﻑ
 -٢ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻮﻑ
 -١ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻄﺒﺦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻘﺪﺭﺓ ٢٫٠ﻣﻴﺠﺎ
ﻓﻮﻟﺖ ﺍﻣﺒﻴﺮ
 -٢ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺷﻌﺔ
ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺑﻘﺪﺭﺓ  ٠٫٥ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺍﻣﺒﻴﺮ
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﲟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻲ
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ
ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
 -١ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻃﺒﻲ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
 -٢ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻔﺮﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻘﻴﺼﻮﻣﺔ
 -١ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﻟﺰﻭﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ
 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎﺕ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ
ﻃﺒﻴﺔ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪﺓ
 -٣ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
ﻭﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﻠﻚ
ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪﺓ
 -٤ﺗﺄﺛﻴﺚ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﻣﻠﻌﺐ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪﺓ
 -٥ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻃﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﳌﺬﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
 -٦ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻃﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﻟﺒﻜﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

٢٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

٥٥/١٠٤

١٠٠٠

٥٥/١٠٥

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٥/٤/١١

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/١

١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

٠٣/٠٠٠١
٣٦/٠٣٦/١/

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٠٣/٠٠٠٢
٣٦/٠٣٦/١/

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٣٦٠٦٣١٠٢٠٠٠٣

ﻣﺠﺎﻧﺎ ﹰ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٥

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٦

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٧

٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٨

٣٠٠٠

٣٠٠٠

 -١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ
ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻦ
ﺟﻠﻮﻱ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ
 -٢ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﻭﻗﺮﻯ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ ﻟﻌﺪﺩ )(٤
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻌﻮد
اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﻗﻌﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

٢٠١٤ / ٥٥

 -١ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻗﻮﻗﻌﺔ ﺍﻷﺫﻥ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

١ﻡ٢٠١٥/

٢٠٠٠

 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺴﺎﻭﻱ
ﻭﺍﳌﻠﺒﻮﺳﺎﺕ

٣٠ﻡ٢٠١٤/

٢٠٠٠

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

٢٠٠٠

ﺻﺤﺔ ا�ﺣﺴﺎء

ﺻﺤﺔ ﻧﺠﺮان

 -١ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﲔ
 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﺛﻼﺟﺎﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺪﻡ
ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ
ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
 -٣ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻘﻞ ﻋﺪﺩ  ٢ﺟﻬﺎﺯ
ﺘﺘﺸﻌﻴﻊ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ start-
 linneﻣﻮﺩﻳﻞ iBL ٤٣٧ C
ﻣﻦ ﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺪﻡ
ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﻭﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺪﻡ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ
 -٤ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
 -٥ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﻔﻆ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺑﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺪﻡ
ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
 -٦ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
 -٧ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﺴﲔ ﺻﺤﺔ
ﺍﳌﺴﻨﲔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ
)ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺻﺤﺔ
ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﲔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﳒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ
١٤٣٦/١٤٣٥ﻫـ
 -٨ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺷﻌﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ
ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
 -٩ﺗﺄﻣﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺷﻌﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ
ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
 -١٠ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﳌﻬﺪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﺳﻌﺔ
 ٢٠٠ﺳﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻃﺒﻲ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻭﻣﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ
ﻟﻌﺎﻡ ١٤٣٦ﻫـ
 -١ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ١٤٣٦ﻫـ ﺑﺼﺤﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﺤﻦ
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ

٣٦٠٠١١٠٢٠٠٠٥

٣٠٠٠

ﺻﺤﺔ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ

ﺻﺤﺔ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٠٤/٠٠٠٤
٣٦/٠٣٥/١/

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٥/٣١

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

 -١ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ

٣٥/٩٥

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

٥٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ
١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٣٥/٩٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

 -٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ
ﺍﳌﺸﻌﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺭﻋﻴﺔ).ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺒﺎﻧﻲ (

٣٥/٩٠

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٩ﻫـ

 -٤ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﺤﺎﻟﻴﻞ ﻭﺭﻳﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ

٣٥/٩١

٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

٣٥/٩٢

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

٣٥/٩٣

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

 -٢ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ) ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ (

٢٠١٤٠٠٥٨

 -٣ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ )ﺍﳌﺒﺮﺩﺍﺕ
ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ (

٢٠١٤٠٠٥٩

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ا�ﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة
ﺟﺎﻣﻌﺔ
أم اﻟﻘﺮى

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ

١٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

٢٠١٤٠٠٦٠

٣٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٢٠١٤٠٠٤٨

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ
ﺍﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻮﺍﺩﻱ ﻣﻜﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ

١٤٣٦/١

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪﻣﺎم
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

٣٦/٠٥

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

ﺍﳊﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﺒﺎﻧﻲ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﳌﺪﺓ ) (٣ﺳﻨﻮﺍﺕ

٣٥/١١

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻣﺼﻠﺤﺔ
ا�ﺣﺼﺎءات
اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺺ
ﻭﺭﻕ

١٠

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

ﻣﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺰﻛﺎة
واﻟﺪﺧﻞ
ا�دارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺮﻳﺎض

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻌﺎﻣﺔ

٤٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﳌﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
)ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ (
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ
 -١ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ
ﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ
 -٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻈﻼﺕ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻮﺍﺗﺮ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
 -٣ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺭﻗﻢ )(١
 -٤ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺭﻗﻢ )(٢
 -٥ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
 -٦ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ

٣٦/٢

١٠٠٠

٣٦/٤

٣٠٠

٣٦/٢٧

٥٠٠

٣٦/٢٨

٥٠٠

٣٦/٢٩

٥٠٠

٣٦/٣٠

٥٠٠

٣٦/٣١

٥٠٠

٣٦/٣٢

٥٠٠

٤٣٥٠٠٦٣

١٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

/

/

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ

٢٠١٤٠٠٥٧

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﳌﺒﻨﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺪﺍﺭ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻜﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة
ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻨﻤﺎص

 -١ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ) ﺍﳌﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ (

 -٤ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ) ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲡﻬﻴﺰ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد

 -٢ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻷﺳﺘﻮﺩﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕ.
) ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ(

 -٥ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
 -٦ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌـﺔ

AL-QURA
UM AL
-QURA

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 -١ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ )ﺣﻮﻃﺔ ﺑﻨﻲ
ﲤﻴﻢ،ﺍﻷﻓﻼﺝ،ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺳﺮ(
 -٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻮﺣﺎﺕ
ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﲟﻨﻔﺬ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﲟﻨﻔﺬ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ
 -٤ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮﻳﻦ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﺰﺍﻧﲔ
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﻭﺧﻂ ﻣﻴﺎﻩ ﲟﻨﻔﺬ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎﺭ
 -٥ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﲟﻨﻔﺬ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ
 -١ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺮﺋﻲ ﲟﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
 -٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
ﲟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺑﺠﻤﺮﻙ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  -ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﺍﳉﺎﻑ
 -٤ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻟﻲ ﳌﻜﺘﺒﺔ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ
 -٥ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﺒﻨﻰ
ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺑﺠﻤﺮﻙ ﻣﻴﻨﺎﺀ
ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
 -٦ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﻣﻄﺎﺑﺦ
ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺑﺠﻤﺮﻙ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺿﺒﺎﺀ

رﻗﻤﻬﺎ

١٧٣٩

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٧٤٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٧٤١

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٧٤٢

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٧٤٣

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٦

٨٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٣ﻫـ

٦٨

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٦٩

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

٧٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٧١

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

٧٢

٧٣

٢٠٠٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

UM AL-QURA
AL -QURA
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

وزارة اﻟﺸﺆون ا�ﺳﻼﻣﻴﺔ وا�وﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة وا�رﺷﺎد

١٤٣٤-٤٣٥

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٣٦

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٣٧

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٣٨

٥٠٠٠

١٤٣٤-٤٣٩

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٤٠

٣٠٠٠

١٤٣٤-٤٤١

٥٠٠٠

١٤٣٤-٤٤٢

٥٠٠٠

١٤٣٤-٤٤٣

٥٠٠٠

١٤٣٤-٤٤٤

٥٠٠٠

١٤٣٤-٤٩٢

٣٠٠٠

١

٥٠٠

ﻓﺮع اﻟﻘﺼﻴﻢ

١٠٠٠

 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﲟﺒﻨﻰ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ
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ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﳌﻜﺘﺐ
وزارة اﻟﺸﺆون
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺿﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺔ

٣٦/٢٧

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

/

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

ﻣﻴﺎه اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

ﻣﻴﺎه ﻋﺴﻴﺮ

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﳌﺒﻨﻰ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﻢ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

وزارة اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

وﻛﺎﻟﺔ ا�وﻗﺎف
ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻋﻤﺎﺋﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ا�ﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﳋﻴﺮﻱ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
وا�وﻗﺎف
ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
واﻟﺪﻋﻮة
وا�رﺷﺎد

١٤٣٤-٤٣٤

٣٠٠٠

/

ﻣﻴﺎه اﻟﺮﻳﺎض

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﺮﻕ ﺑﻘﻴﻖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻘﻴﻖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﻖ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺪﺩ
) (٦٤ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﳉﺒﻴﻞ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻌﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٧ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻨﻌﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٨ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -٩ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -١٠ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -١١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 -١٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺯﺍﻥ ﻭﳌﺪﺓ
) (٣٦ﺷﻬﺮﺍ ﹰ ﻣﻴﻼﺩﻳﺎ ﹰ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

43
٥

Í;XXXXBcÀ°³:ÃÂ;XXXXXÆ:Éb:dÃ/

/

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ
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اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻌﺔ ١٢٠٠٠ﻡ /٣ﻳﻮﻡ
٥٢٨
ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻀﺦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺧﻂ
ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻭﺧﻂ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺴﺎﺭﺣﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺯﺍﻥ
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﻧﻘﻞ
٥٣٢
ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺣﻠﻰ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
 -٣ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻼﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
٦٠٠
ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺄﺣﻴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺣﺎﺋﻞ ﻋﻘﺪ ﺭﻗﻢ )(٣
 -٤ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
٦٠١
ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﺎﻛﺎ
ﻋﻘﺪ ﺭﻗﻢ ) (٤ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻮﻑ
 -٥ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﻴﺎﻩ
٦٠٣
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﺨﻤﻟﻮﺍﺓ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ
 -٦ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﻴﺎﻩ
٦٠٤
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﳊﺠﺮﺓ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ
 -٧ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺳﻌﺔ
٣٥٠٠ﻡ /٣ﻳﻮﻡ ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻀﺦ
٦٠٦
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺧﻂ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻭﺧﻂ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﺮﺳﺎﻥ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺯﺍﻥ
 -٨ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ
٦٠٧
ﻗﺮﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺶ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﺟﺎﺯﺍﻥ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
 -٩ﺣﻔﺮ ) (٣ﺁﺑﺎﺭ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺗﺪﻋﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻴﺤﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺩﻱ
٦٠٨
ﺍﻟﺪﻭﺍﺳﺮ ﻭﻗﺮﻳﺘﻲ ﺁﻝ ﺷﻌﻴﻔﺎﻥ
ﻭ ﺍﻟﺮﺯﻳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺮﻳﻦ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
 -١٠ﻛﺸﻒ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﺴﺮﺑﺎﺕ
٦٠٩
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺔ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(
 -١١ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺪﻣﺔ
٦١١
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺑﺒﺎﻗﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ
٨٨
 -١ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﶈﻼﺓ ﶈﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺿﺮﻣﺎﺀ – ﺍﳌﺰﺍﺣﻤﻴﺔ  -ﺍﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ ١٤٣٦/١٤٣٥/
 -٢ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ
٨٩
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
١٤٣٦/١٤٣٥/
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﳋﺮﺝ
 -٣ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ
٩٠
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻃﺔ ﺑﻨﻲ ﲤﻴﻢ
١٤٣٦/١٤٣٥/
 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺭﻗﻢ ٣VS
٢٤٧٩
ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺑﻌﺘﻮﺩ
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ
 -٢ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
٢٤٩١
ﺳﺪﻭﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ
 -٣ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻘﻴﺎ )ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺜﻠﻴﺚ(
 -٤ﺳﻘﻴﺎ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ
 -٥ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻘﻴﺎ )ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺃﺣﺪ ﺭﻓﻴﺪﺓ
)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ(
 -١ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ
 -٢ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻣﺤﻄﺔ
ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺬﻧﺐ
ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٠٫٠٠٠
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٥٠٠٠

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

٢٠٠٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٥٠٫٠٠٠
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٠٠٠

٢٤٨٥
٢٤٨٧

٥٠٠

٢٤٨٦

٥٠٠

٣٦/٣٥/٥٠

١٤٣٦/٣/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

٥٠٠

٣٦/٣٥/٢٦

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٥/٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٥/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ
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اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﻞ
اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
وا�ﺛﺎر
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻬﻼل
ا�ﺣﻤﺮ
اﻟﺴﻌﻮدي

 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻃﺮﻕ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺋﺮ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ – ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

-٠٩٢ﻉ٥٠ﻡ

٩٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

-٠٩٧ﻉ٧٤

٣٣٫٥٠٠

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

ﺩﻋﻢ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

١٤٣٥/٦٩

٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ :ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
– ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

٣٥/١١/٠٦

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٢ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٢ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٧ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٨ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

 -١ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻋﺪﺩ ) (٣٠٠ﻏﺮﻓﺔ ﻋﺰﺍﺏ ﲟﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
 -٢ﻓﺤﺺ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻋﻮﺍﻟﻖ
ﻭﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ
Y/T/G/0029
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺤﻄﺎﺕ ﲢﻠﻴﺔ ﻳﻨﺒﻊ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
 -٣ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺣﻤﺾ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﻚ
ﶈﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻠﲔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺔ
ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
 -٤ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺇﻋﻤﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ
ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳊﺮﻳﻖ ﳋﻄﻲ
RW/
ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ )ﺃ،ﺏ( ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳋﻄﻮﻁ
R/I/321
ﻧﻘﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﳉﺒﻴﻞ – ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ –
ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ
 -٥ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺰﻭﻟﺔ ﺑﻐﺎﺯ
ﺍﻝ ) (SF٦ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻬﺪ  ٣٨٠ﻙ.ﻑ JD/RE/449
ﻟﻠﻤﻐﺬﻳﻦ ﺭﻗﻢ )(C١٨ . C١٧
ﲟﺤﻄﺎﺕ ﺟﺪﺓ
 -٦ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻳﻦ ﺍﳌﺴﺎﻝ
ﶈﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻠﲔ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺔ
ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
 -٧ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﶈﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻠﲔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
 -٨ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﻠﻘﻲ
ﺑﺎﶈﻄﺎﺕ ﺍﳌﺪﻣﺠﺔ ﻟﻌﺪﺩ
MT-723
) (١٨ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﺠﻤﻟﻤﻊ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﲟﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
 -٩ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﺤﻜﻤﺎﺕ
YM/
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﳌﻀﺨﺎﺕ ﺧﻂ
R/P/163
ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﶈﻄﺎﺕ
ﻳﻨﺒﻊ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ
 -١٠ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻮﻗﻊ
ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
SH/
ﺭﻗﻢ ) (١٢ AT-٠٢ﲟﺤﻄﺔ ﺿﺦ
R/E/908
ﻣﻨﻰ )٣٨٠ﻙ.ﻑ  ١٣٫٨ /ﻙ  .ﻑ(
ﻗﻮﻳﺰﺓ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺃﻧﺎﺑﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻴﺎﻩ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﲢﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
 -١١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺣﻼﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
JD/
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺐ
R/E/417
ﺟﻬﺪ  ٣٨٠ﻙ.ﻑ ﻟﻠﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻘﻮﺍﻃﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ
) (٨DQ/٨DN٥ﲟﺤﻄﺎﺕ ﺟﺪﺓ
 -١٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﳌﻠﻌﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
JD/2714
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻊ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﲟﺤﻄﺎﺕ ﺟﺪﺓ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
MT-882

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ

 -١٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲢﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ٤٨٠
ﻓﻮﻟﺖ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﲟﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﳉﺒﻴﻞ

JB/
R/E/343

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 -١٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻣﻀﺨﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ
ﻣﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺒﻌﺎﺩ
ﻋﺪﺩ ) (٣ﻣﻀﺨﺎﺕ ﺿﻐﻂ ﻋﺎﻟﻲ
ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﻋﺪﺩ ) (٢ﻣﻀﺨﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﲟﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺑﺤﻘﻞ
 -١٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺯﻳﻮﺕ ﺍﻟﻜﻴﺒﻼﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ١١٠ﻙ  .ﻑ ﻟﻌﺪﺩ
 ٢١ﻛﻴﺒﻞ ﲟﺤﻄﺎﺕ ﲢﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻌﻴﺒﺔ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ(

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺨﻄﻮط
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي

ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺭﻳﺪ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺸﻒ ﺍﶈﺎﻭﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ ﺭﻗﻢ )(٢
ﻟﻌﺪﺩ ) (١٠ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻂ

رﻗﻤﻬﺎ

HA/
R/E/049

MT-384

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٠٠٠

٢٠١٤٢١٠٠٥

٥٠٠٠

)  ( ٦ﻟﻌﺎﻡ
١٤٣٧/١٤٣٦ﻫـ

١٥٫٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

وزارة اﻟﺤﺞ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺭﺷﺎﺩ
ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﺋﻬﲔ ﲟﺸﻌﺮ ﻋﺮﻓﺎﺕ
ﺭﻗﻢ )(٥

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٥ﻫـ

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
وﻣﺮﻛﺰ
ا�ﺑﺤﺎث
اﻟﺮﻳﺎض
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

 -١ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٣٦/١٧

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ
ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺍﳌﻌﻘﻢ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ
ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺿﻮﺍﻏﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ

٣٦/١٨

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺯﺑﺎﺕ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ )ﻣﺠﻤﻊ (I&J

٣٦/٣

٢٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ
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٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٦ﻫـ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻬﻴﺌﺔ ا�ﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻜﺮ

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺒﻨﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

٣٥/

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

٣٠٠

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺴﻌﻮدي
ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻒ
وا�دﺧﺎر

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

٢٠١٤/١٧

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٥٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات
١٤٣٦/٣/١٧ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

١٤٣٦/٣/١٧ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺮﻳﺎض

أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻤﻘــﺪﺳﺔ

 -٤ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺎﳉﻠﺔ ﻭﺗﺒﺮﺍﻙ
 -١ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﻭﳑﺮﺍﺕ
ﺍﳌﺸﺎﺓ ﺑﻄﺮﻕ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﻜﺔ
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ
 -٢ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
ﻭﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ
 -١ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﺑﻨﻄﺎﻕ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻼ
 -٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﲢﻜﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

٢٠٠٠
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ
٢٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

٣٨

٥٠٠٠

٣٩

٥٠٠٠

١٤٩٤٠
١٤٣٥/ﻫـ

٢٠٠٠

١٤٩٤٢
١٤٣٥/ﻫـ

١٤٫٠٠٠

 -٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﺎﻝ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻼ

١٤٩٤٩
١٤٣٥/ﻫـ

٢٠٠٠

 -٤ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼ

١٤٩٥٦
١٤٣٥/ﻫـ

٩٠٠٠

 -٥ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻌﻼ

١٤٩٦٢
١٤٣٥/ﻫـ

١٠٠٠

 -٦ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﺴﺎﻟﺦ
ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻼ

١٤٩٦٨
١٤٣٥/ﻫـ

٦٠٠٠

 -٧ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎﻕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ

١٤٤٥٨
١٤٣٥/ﻫـ

٤٠٠٠

 -٨ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺭﻱ ﻣﺰﺭﻭﻋﺎﺕ
ﻭﻣﻴﻮﻻﺕ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﷲ
)ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ (

١٤٩٥٥
١٤٣٥/ﻫـ

٥٠٠٠

 -٩ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ

١٤٩٢٩
١٤٣٥/ﻫـ

٥٠٠٠

 -١٠ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ

١٤٩٢٥
١٤٣٥/ﻫـ

٣٠٠٠

 -١١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻄﺎﻕ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ

١٤٨١٣
١٤٣٥/ﻫـ

٥٠٠

 -١٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻔﻠﺘﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﳊﻨﺎﻛﻴﺔ

١٤٧٢٤
١٤٣٥/ﻫـ
١٤٨٩٥
١٤٣٥/ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

٢٠٠٠
١٥٠٠

١٤٩٨١
١٤٣٥/ﻫـ

٣٠٠٠

١٤٩٥١
١٤٣٥/ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

أﻣﺎﻧــــﺔ ا�ﺣﺴـــــﺎء

٢٠٠٠

 -١٤ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻟﺮﻱ
ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻻﺩﺍﺀ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ
 -١٥ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺑﻌﺾ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

٢٠٠٠

١٢٥
١٤٣٦/١٤٣٥

 -١٣ﺗﺄﻣﲔ ﺟﺮﻳﺪﺭ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﳌﻬﺪ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

أﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪة

 -١ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
١
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﻌﺎﻡ ١٤٣٦ﻫـ ) ﺍﳉﺰﺀ
ﺍﻷﻭﻝ (
 -٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
ﲟﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
٢
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﻌﺎﻡ ١٤٣٦ﻫـ ) ﺍﳉﺰﺀ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ (
 -١ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
١٢٠
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺒﻨﻰ
١٤٣٦/١٤٣٥
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
أﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ  -٢ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
١٢٢
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ
اﻟﺮﻳﺎض
١٤٣٦/١٤٣٥
وﻛﺎﻟﺔ ا�ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﻀﺮﻣﺎﺀ
ﻟﺸﺆون
 -٣ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
١٢٤
ﺑﻠﺪﻳﺎت
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ
١٤٣٦/١٤٣٥
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﻟﻢ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

 -١ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﺒﺖ ﺍﳉﺎﺭﺓ
٤/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
 -٢ﻛﻮﺑﺮﻱ ﻭﺍﺩﻱ ﺷﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻭﻓﺮ ٣/٦٠١/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤
 -٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
٤/٧٠٧/٠٠٠٩/٢٠/٠٠/٤
 -٤ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻃﺮﻕ ﺑﺄﺿﻢ )ﺣﻤﺎﻳﺎﺕ(
٧/٧٠١/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
 -٥ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ
ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺄﺿﻢ
٦/٧٠١/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
 -٦ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ
ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻐﺴﻠﺔ ﻣﻮﺗﻰ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
٣/٧٠٧/٠٠١٠/٢٠/٠٠/٤
 -٧ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺒﻌﻮﺽ ﻭﺍﳊﺸﺮﺍﺕ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺎﺕ
ﻭﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺚ
٣/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
 -٨ﻧﻘﻞ ﺍﺨﻤﻟﻠﻔﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻧﻘﺎﺽ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺚ
٣/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

٥٠٠

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

 -٩ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﻴﺚ
٤/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

 -١٠ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﺎﻟﻠﻴﺚ
٥/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

 -١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻐﻮﺍﺭ
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺒﺮﺯ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﳌﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
 -٤ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺔ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﳋﻦ
 -٥ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ
ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻚ
 -٦ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻄﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
 -٧ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

١٤٣٦ / ٢٥

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦ / ٢٨

٣٠٫٠٠٠

١٤٣٦ / ٣٢

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦ / ٣٥

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦ / ٣٦

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦ / ٢١

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦ / ٢٦

٢٥٫٠٠٠

 -٨ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻬﻔﻮﻑ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

١٤٣٦ / ٢٧

٣٠٫٠٠٠

 -٩ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻔﻮﻑ

١٤٣٦ / ٣٠

٢٠٫٠٠٠

 -١٠ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭﻃﺮﻕ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

١٤٣٦ / ٣١

٢٥٫٠٠٠

 -١١ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻔﻠﺘﺔ
ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺢ
 -١٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮﺍﻧﻴﺲ
ﺣﺎﺋﻂ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻓﻮﺍﻧﻴﺲ
ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﳉﻔﺮ
)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
 -١٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺭﻱ
ﻣﻨﻮﻋﺔ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦ / ٣٧

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦ / ٢٢

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٤٣٥ / ٢١٨

١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

أﻣﺎﻧــــﺔ ﻋﺴــــﻴﺮ

 -٥ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ٥

٣٠٠٠

 -٦ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ٦

١٥٠٠

 -٧ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ٧

٣٠٠٠

 -٨ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ٨

٤٠٠٠

 -٩ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ٩

٤٠٠٠

 -١٠ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻡ١ﺳﻤﺎ ﺃﺑﻬﺎ )ﺍﳉﻬﺔ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ(

٧٠٠٠

 -١١ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻡ٢ﺳﻤﺎ ﺃﺑﻬﺎ )ﺍﳉﻬﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(

٦٥٠٠

 -١٢ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻡ٣ﺳﻤﺎ ﺃﺑﻬﺎ )ﺍﳉﻬﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(

٤٥٠٠

 -١٣ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ
ﻭﺍﳌﻨﺘﺰﻫﺎﺕ ﻭﺍﳌﻄﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺓ ﻡ١

٢٥٠٠

 -١٤ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ
ﻭﺍﳌﻨﺘﺰﻫﺎﺕ ﻭﺍﳌﻄﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺓ ﻡ٢

٢٥٠٠

 -١٥ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ
ﻭﺍﳌﻨﺘﺰﻫﺎﺕ ﻭﺍﳌﻄﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺓ ﻡ٣

٢٠٠٠

 -١٦ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ
ﻭﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮﺍﺕ ﻡ١

١٢٫٠٠٠

 -١٧ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ
ﻭﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮﺍﺕ ﻡ٢

٨٠٠٠

 -١٨ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ١

٨٠٠٠

 -١٩ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ١

٢٠٠٠

 -٢٠ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻐﺎﺳﻞ
ﻣﻮﺗﻰ

١٠٠٠

 -٢١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺑﺄﺑﻬﺎ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ
٠١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٠٢٦/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

 -٢٢ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺟﻴﺐ ﺻﻐﻴﺮ
ﺩﻓﻊ ﺭﺑﺎﻋﻲ ـ ﻋﺪﺩ ٥٦

٢٠٠

 -٢٣ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺟﻴﺐ ﺣﻮﺽ
ﺩﻓﻊ ﺭﺑﺎﻋﻲ ـ ﻋﺪﺩ ٥

٣٠٠

 -٢٤ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺑﻠﺪﻭﺯﺭ ﺻﻐﻴﺮ
ـ ﻋﺪﺩ ٥

٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

أﻣﺎﻧــــﺔ ﻋﺴــــﻴﺮ

 -٤ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ٤

٣٥٠٠

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 -٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ٣

٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ

 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ٢

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺒﻮك

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ

 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻡ١

٦٠٠٠

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 -٢٥ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺷﻴﻮﻝ ﻭﺳﻂ
ـ ﻋﺪﺩ ٥
 -٢٦ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﻗﻼﺏ ـ
ﻋﺪﺩ ١٥
 -٢٧ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺳﻠﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ـ ﻋﺪﺩ ٥
 -٢٨ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺭﺃﺱ ﺗﺮﻳﻠﻪ ﻣﻊ
ﺍﻟﻠﻮﺑﺪ ٥٠ﻃﻦ ـ ﻋﺪﺩ ٥
 -٢٩ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻡ١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٠/٠٠/٠٠/٤ ٣
 -٣٠ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ
ﻭﺍﳌﻨﺘﺰﻫﺎﺕ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺓ
)ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺮﻛﺐ (
١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤١/٠٠/٠٠/٤
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻧﻮﺍﻗﻞ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺪﺓ
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺒﻨﻰ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ
 -٣ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ
ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺪﺓ
 -١ﻫﺪﻡ ﻭﻧﻘﻞ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﳌﻌﺘﺮﺿﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﲟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ
 -٢ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳊﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳌﻘﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﻪ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ
 -٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻋﺸﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻄﻴﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ
 -٤ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﻢ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﳌﺴﻄﺤﺎﺕ
ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺘﺒﻮﻙ
١٩/١١/٠٠١/٠٠٠١/٠٥/٠٥/٣
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
١٩/٠٩/٧٠١/١٠/٠١/٠٠/٣
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ )ﺍﳌﺪﻣﺞ(
١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠١/
/٠٠/٤
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺎﻩ
)ﺍﳌﺪﻣﺞ(
١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/
/٠٠/٤
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
)ﺍﳌﺪﻣﺞ(
١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣/
/٠٠/٤
 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﲢﺴﲔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
١٩/٠٩/٠٦٠١/٩٩/
/٤
 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﳑﺮﺍﺕ
١٩/٠٩/٠٦٠٥/٩٩/
ﻣﺸﺎﺓ /٤
 -٧ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ
١٩/٠٩/٠٦٠٧/٩٩/
/٤
 -٨ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
١٩/٠٩/٧٠١/٠١/٠٠/٣
 -٩ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺑﺮﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳌﻮﺳﻢ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ١٩/٠٩/٧٠١/٠١/٠٠/٣

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٥٠٠
٢٠٠
٣٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

٣٠٠
٢٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٧ﻫـ

١٥٫٠٠٠
١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

٩٠٠٠

٥٠٠٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

٣٠٠٠
٢٠٠٠

١٥٨٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٦ﻫـ

١٠٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٩ﻫـ

٢٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/٤ﻫـ

UM AL-QURA
AL -QURA

ﺍﳉﻤﻌﺔ ٤
٢٠١٤ﻡم
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ2014
١٤٣٦ﻫـ ٢٦26دي�سمرب
ﺍﻷﻭﻝ 1436هـ
ﺭﺑﻴﻊلأول
ربيع ا
اجلمعة 4
4546
2aG*j
*G
ال�سنة  92العدد

حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

47
٩

ÊXXXXÅÃcXXX¬³:ÃÊXXXÅ_´C³:¾ÃÓXXXk³:Éb:dÃ/

/

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

أﻣﺎﻧـــﺔ اﻟﺤـــﺪود اﻟﺸﻤــﺎﻟﻴـــﺔ

٢٨

٢٠٠٠

٢٩

٢٠٠٠

٣٠

١٥٠٠

٣١

١٥٠٠

٣٢

١٥٠٠

٣٣

١٥٠٠

٣٤

١٥٠٠

٣٥

١٥٠٠

٣٦

٢٠٠٠

٣٧

١٥٠٠

٥٢

١٥٠٠

٤٥

أﻣﺎﻧـــﺔ اﻟﺤـــﺪود اﻟﺸﻤــﺎﻟﻴـــﺔ

 -١٥ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
ﺑﺮﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ
 -١٦ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
ﺑﺮﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ

٢٧

١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢١ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺮس

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺴﻌﻴﺮة

١٥٠٠

٤٦

١٥٠٠

٤٧

١٥٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ

 -١٤ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
ﺑﺮﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ

٢٦

٢٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮ

 -١ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ
ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ) ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﻓﺤﺎﺀ  +ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ  +ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻟﻴﻨﺔ +
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ ( )ﻳﺸﺘﺮﻁ
ﺗﺼﻨﻴﻒ (
 -٢ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
 -٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٤ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٥ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺭﺩﻡ
ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻨﻬﺎ )ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ( )ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٦ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻄﻤﺮ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ )ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ(
)ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٧ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ
)ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ( )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٨ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ
ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٩ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ )ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ( )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -١٠ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ )ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ(
)ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -١١ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺭﺩﻡ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ )ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -١٢ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻮﺗﻰ )ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ(
)ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -١٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻟﻴﻨﺔ
/١٠ﺭ ) ١٤٠٣ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻟﻴﻨﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻗﺼﺮ
اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 -١٧ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
ﺑﺮﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ
 -١٨ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﻂ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺮﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
ﺑﺮﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ
 -١٩ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ
)ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﺮﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ
 -٢٠ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
)ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﺮﻭﺿﺔ ﻫﺒﺎﺱ
ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ
 -٢١ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍﺀ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ (
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٢٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺘﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
)ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٢٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٢٤ﻣﺼﺪﺍﺕ ﺭﻣﺎﻝ )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ(
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٢٥ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ )ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﺒﺮﺓ( ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٢٦ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ )ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
 -٢٧ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﺴﺎﻟﺦ )ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( )ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ( ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻃﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺎﻁ
ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ )ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺛﻘﻴﻠﺔ(
 -١ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ )ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮ(
١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٣/٠٠/٠٠/٤
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳊﺮﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
١٩/٠٩/٧١٤/٠١/٠٠/٤
 -٣ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ
ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻮﺗﻰ
١٩/٠٩/٧١٤/٠٤/٠٠/٤
ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻌﻴﺮﺓ
١٩/٦/١/٦٠١/٧/٠٠/٤

رﻗﻤﻬﺎ

٤٨

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

١٥٠٠

٤٩

١٥٠٠

٥٠

١٥٠٠

٥١

١٥٠٠

٣٨

١٥٠٠

٣٩

٢٠٠٠

٤٠

١٠٠٠

٤١

١٥٠٠

٤٢

٢٠٠٠

٤٣

١٥٠٠

٤٤

١٥٠٠

٥٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٣ﻫـ

١٠٠٠

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

١٠٠٠

٥٠٠٠

 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

١٠٫٠٠٠

 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ

٥٠٠

 -٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ

٦٠٠٠

 -٤ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
 -٥ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﻣﺪﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ
 -٦ﺍﻟﺮﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ
 -٧ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
 -٨ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﺭ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

١٠٠٠
٥٠٠٠
١٥٫٠٠٠
٧٠٠٠
/١ﻡ٣٦/

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺪق
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﻖ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻠﻠﺤﻤﺮ

 -٥ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

٤٠٠٠
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٢٥٠٠
٢٠٠٠
٣٠٠٠
٣٥٠٠
٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٥٠٠

١٥٠٠

٢٥٠٠

٥٠٠

٢٥٠٠
١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٥٠٠

١٥٠٠

٢٥٠٠
٧٠٠٠
٣٠٠٠
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧ﻫـ

 -٢٤ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٤
 -٢٥ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٥

١٤٣٦/٣/٨ﻫـ

٢٠٠٠
١٥٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻴﺴﺎن

 -٢٦ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٢

٢٥٠٠
١٥٠٠

٥٠٠

 -١ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﺨﻤﻟﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ )ﻡ(١
 -٢ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻮﺗﻰ )ﻡ(١
 -٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﻡ(١
 -٤ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﻣﻨﺘﺰﻫﺎﺕ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ )ﻡ(١
 -٥ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﻣﻨﺘﺰﻫﺎﺕ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ )ﻡ(٢
 -٦ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺟﺴﻮﺭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻳﺔ )ﻡ(٤
 -٧ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﺨﻤﻟﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ )ﻡ(٢
 -٨ﺗﺴﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﻐﺎﺳﻞ ﻣﻮﺗﻰ )ﻡ(٢
 -٩ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﻡ(٢
 -١٠ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﻡ(١
 -١١ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﺨﻤﻟﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ
ﻭﺍﳌﻴﺎﺩﻳﲔ )ﻡ(٥
 -١٢ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﻭﺍﺨﻤﻟﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ )ﻡ(٣
 -١٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﻡ(٣
 -١٤ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٢
 -١٥ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ )ﻡ(٢
 -١٦ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
 -١٧ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٤
 -١٨ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٥
 -١٩ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٣
 -٢٠ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﻭﻣﻨﺘﺰﻫﺎﺕ
ﻭﳑﺮﺍﺕ ﻣﺸﺎﺓ )ﻡ(٣
 -٢١ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(١
 -٢٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٦
 -٢٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻡ(٧

١٤٣٦/٣/٢٧ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٨ﻫـ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ

 -١ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﻋﺎﻣﺔ ﲟﻴﺴﺎﻥ
١٩ /١٦/٧٠٢/٢٦٠٠/٠٠/٠٠/٤
 -٢ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ) ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ (
١٩ /١٦/٧٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
 -٣ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﺍﳋﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﲟﻴﺴﺎﻥ ) ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ (
١٩ /١٦/٧٠٢/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ

 -١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍﺕ
ﻣﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٦٣/٠٠/٠٠/٤
 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ
١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤
 -٣ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
 -٤ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
 -١ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
١٩/١٤/٣٠٢/٠٠٥٩/٠٠/٠٠/٤
 -٢ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺘﺰﻩ
ﺍﻟﻌﺮﻧﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
١٩/١٤/٣٠٢/٠٠٦٦/٠٠/٠٠/٤
 -٣ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ
١٩/١٤/٣٠٢/٠٠٧٦/٠٠/٠٠/٤
 -٤ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ
١٩/١٤/٣٠٢/٠٠٧٧/٠٠/٠٠/٤
 -٥ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ(
١٩/١٤/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤
 -٦ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
)ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ(
١٩/١٤/٠٠١/٦٠٢/٠٥/٠٠/٤
 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ )ﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﻴﻖ – ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ( ﻭﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
١٩/١٤/٠٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 -٢ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻃﺮﻕ ﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻌﻘﻴﻖ )ﻭﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ(
١٩/١٤/٦٠١/٥٠٠٠/١٢/٠٢/٤
 -٣ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ( ﻭﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
١٩/١٤/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤
 -٤ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ( ﻭﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
١٩/١٤/٠٠١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤
 -٥ﲢﺴﲔ ﻭﲡﻤﻴﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ( ﻭﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
١٩/١٤/٠٠١/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤
 -٦ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺴﻠﺦ
ﳕﻮﺫﺟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﻖ
١٩/١٤/٦٠١/٠٠٣٨/٠٠/٠٠/٤
)(١٩/١٤/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
 -٢ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻟﻸﻣﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻡ١
 -٣ﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻟﻸﻣﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻡ٢
 -٤ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺚ ﻡ٣

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻸﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
١٩/٦/١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 -٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳊﺎﺳﺐ
ﺍﻵﻟﻲ ) ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ(
١٩/٠٠٦/١٠٢/٠٠٠١/٠٩/٠٠/٣

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٥٠٠٠
٢٥٠٠
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/١ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢ﻫـ

٥٠٠٠
٥٠٠٠
٥٠٠٠
٥٠٠٠
٢٥٠٠
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

٥٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٥٫٠٠٠
٥٠٠٠
١٠٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

٥٠٠٠
٥٠٠٠
١٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

١٤٣٦/٤/٩ﻫـ

٥٠٠٠

٥٠٠٠

٢٠٠٠
١٤٣٦/٤/٧ﻫـ
١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ
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اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺑﻮ ﻋﺮﻳﺶ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮاء

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺸــﺔ

 -٢٠ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺸﻤﺎﺳﻴﺔ

ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺪﺍﺕ

٥٠٠

٧٠٠٠
١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٣٠٠٠

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٩ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٠ﻫـ

٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١ﻫـ

١٤٣٦/٣/٢٢ﻫـ

٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠

١٤٣٦/٤/٦ﻫـ

١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﻔﻴﻒ

 -١١ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﺮﺣﻠﺔ
} { ١
 -١٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﺮﺣﻠﺔ
} { ٢
 -١٣ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﺮﺣﻠﺔ
} { ٣
 -١٤ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﺮﺣﻠﺔ
} { ٤
 -١٥ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﺮﺣﻠﺔ
} { ٥
 -١٦ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ١
 -١٧ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٢
 -١٨ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳊﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٣
 -١٩ﺣﺮﺍﺳﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﳌﺮﻓﻖ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٣٠٠
١٤٣٦/٤/٧ﻫـ

١٤٣٦/٤/٨ﻫـ

٥٠٠٠

٦٠٠٠

 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺼﺮﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺩﺭﺀ ﺃﺧﻄﺎﺭﻫﺎ
١٩/٠١/٠٠٠/٥٠٠٠/٠٣/٠٠/٤

١٤٣٦/٤/١٣ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

٢٠٠٠

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﻄﻴﻒ

 -١٠ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺿﺎﺀﺓ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٣

٥٠٠

 -١ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺭﻓﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ
 -٢ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ
ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ ١٤٣٩-١٤٣٦ﻫـ
١٩/٦/١٠٣/١٢/٢/٠٠/٣
 -٣ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ
ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ
١٤٣٩-١٤٣٦ﻫـ
 -٤ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﺳﻮﻕ ﺗﺎﺭﻭﺕ(
٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤
 -٥ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﺳﻮﻕ ﺻﻔﻮﻯ(
٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤
 -٦ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﺳﻮﻕ ﺳﻴﻬﺎﺕ(
٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤
 -٧ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﻀﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻄﻴﻒ
٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤
 -٨ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ
٦٠١/٩٩/٠١/٤
ﺭﺩﻡ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﻭﺗﺒﺘﻴﺮ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﺨﻤﻟﻄﻄﺎﺕ ﺑﺎﳉﺒﻴﻞ
٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١١٧/٠١/٠١/٤
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﳊﺮﻳﻖ )ﻭﻓﺮ (
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻔﻠﺘﺔ
ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﻖ ) ﻭﻓﺮ (
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﺠﻤﻟﺴﻤﺎﺕ ) ﻭﻓﺮ (
 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺗﺮﻗﻴﻢ
ﺍﻷﻣﻼﻙ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﳊﺮﻳﻖ
 -٦ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻭﺳﻂ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ) ﻭﻓﺮ (
 -١ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﺒﺎﺭﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ
ﻋﻔﻴﻒ (
١٩/٠٤/٢٠٢/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤
 -٢ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻟﻘﺮﻯ ﻋﻔﻴﻒ
١٩/٠٤/٢٠٢/٥٠٠٠/٠٦/٠١/٤
 -٣ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﺑﻌﻔﻴﻒ
١٩/٠٤/٢٠٢/٥٠٠٢/٠٨/٠١/٤
 -٤ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
١٩/٠٤/٢٠٢/٠١٢٢/٠٠/٠٠/٤
 -٥ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
١٩/٠٤/٢٠٢/٠١٢٦/٠٠/٠٠/٤

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﻖ

 -١ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﺗﺄﻣﲔ
ﻭﺍﻳﺖ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻛﻤﺒﺮﺳﻮﺭ(
٠١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤
 -٢ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )ﺗﺄﻣﲔ
ﻋﺪﺩ ) (١ﺿﺎﻏﻂ ﻫﻮﺍﺀ (
٠١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤
 -١ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻨﺢ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ
١٩/٠٠١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤
 -٢ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﺎﳋﺒﺮﺍﺀ ) ﻭﻓﺮ (
١٩/٠٨/٣٠٤/٠٠٦٢/٠٠/٠٠/٤
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ﲟﺸﺮﻭﻉ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ
ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻭﺃﺭﺻﻔﺔ ﻭﺇﻧﺎﺭﺓ ﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﳊﻠﻴﻔﺔ(
اﻟﺴﻔﻠﻰ
١٩/١٢/٧٠٤/٦٠١/٩٩/٠١/٤
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺣﻀﺎﺭﻱ )ﻣﺮﺣﻠﺔ (٣
١٩/١٢/٦٠١/٦٠٧/٩٩/١/٤
 -١ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺑﻴﺸﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ١
 -٢ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺑﻴﺸﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٢
 -٣ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺑﻴﺸﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٣
 -٤ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ١
 -٥ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٢
 -٦ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٣
 -٧ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٤
 -٨ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺿﺎﺀﺓ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ١
 -٩ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺿﺎﺀﺓ
ﻣﺮﺣﻠﺔ } { ٢

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

رﻗﻤﻬﺎ

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

٣٠٠٠
١٤٣٦/٤/١٤ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

٣٠٠٠

٣٠٠٠

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/١٦ﻫـ

٥٠٠٠
١٠٠٠
٢٠
١٤٣٦/١٤٣٥ﻫـ

٤٠٠٠

٢١
١٤٣٦/١٤٣٥ﻫـ

١٥٠٠

٢٢
١٤٣٦/١٤٣٥ﻫـ
٢٣
١٤٣٦/١٤٣٥ﻫـ

١٥٠٠

٢٤
١٤٣٦/١٤٣٥ﻫـ
٢٥
١٤٣٦/١٤٣٥ﻫـ

١٥٠٠

٣٦
١٤٣٦/١٤٣٥/

٥٠٠٠

١٠٠٠

٣٧
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٥٠٠

٣٨
١٤٣٦/١٤٣٥/

٢٠٠٠

٣٩
١٤٣٦/١٤٣٥/

٤٠
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/٦ﻫـ

٣٠٠٠
١٥٠٠

٣٥
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٤/٢٥ﻫـ

١٤٣٦/٤/٢٦ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٠ﻫـ

١٤٣٦/٣/١٠ﻫـ

١٠٠٠

١٠٠٠

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

اﻟﻤﺮة
ا�وﻟﻰ
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حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

UM
UM AL-QURA
AL-QURA
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›: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG ìôW ójó“ øY ¿Gô¡¶dÉH …ôµ°ù©dG »Ñ£dG ó¡a ∂∏ŸG ™ª
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

1

äGƒæ°S (5) á°ùªN IóŸ ÉjGó¡dG π ÒLCÉJ

1435/42/31

›á«fÉ

2

äGƒæ°S (5) á°ùªN IóŸ QƒgõdG π ÒLCÉJ

1435/43/31

›á«fÉ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

AÉKÓãdG
`g1436/3/15

ÚæKE’G
`g1436/3/14

ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ا�وراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ) ﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ (  - :اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري – ﺷﻬﺎدة وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – إﺷﺘﺮاك
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ – ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻌﻮدة  .وﺧﻄﺎب ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻨﺪوب ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﺣﻀﺎر ذاﻛﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ .

 /ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG äGójGõŸG ∞jQÉ¶e íàa óYƒe π«LCÉJ øY á«JGòdG OQGƒŸG IQGOEG – Ò°ùY á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG
اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

رﻗﻢ اﻟﻨﺎﻓﺴﺔ

1

72/21/36/01

ájôjóŸG ≈æÑe á«aƒH

2

72/24/36/10

…õcôŸG Ò°ùY ≈Ø°ûà°ùe Üƒ°T ‘ƒc

ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺪ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

QÉªãà°SG

300

QÉªãà°SG

500

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ

`g1436/4/12
kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/12
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ دﺧﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺰاﻳﺪات اﻟﺘﻘﺪم �دارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ ﻟﺸﺮاء ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

 /ﺗﻌﻠﻦ

:»∏j Éªc ΩÉ©dG QÉªãà°SÓd IQƒæŸG áæjóŸÉH ájõcôŸG á≤£æŸG øe á«Hƒæ÷G h á«Hô¨dG á¡÷ÉH á©bGƒdG √ÉfOCG áë°VƒŸG ™bGƒŸG ìô£H É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG ôjƒ£J áÄ«g

م

رﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﺤﺎﻟﺔ

ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

1

2042

ájQÉŒ äÓ

á«Hô¨dG á¡÷G

áªFÉb

5

40^000

2

3029

ájQÉŒ äÓ

á«Hô¨dG á¡÷G

áªFÉb

3

40^000

3

á∏Ñ≤dG QGO

ájQÉŒ äÓ

á«Hƒæ÷G á¡÷G

áªFÉb

3

60^000

ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺮوض ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة /إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٤٣٦ / ٠٤ / ٠٧ﻫـ  ،ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺄن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺘﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ا�رﺑﻌﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ ١٤٣٦/٤/٨ﻫـ .
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺨﻄﺎب ﻃﻠﺐ ﺷﺮاء وﺷﻴﻚ ﻣﺼﺪق ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ ﺑﺈﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﻟ�دارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .

 /ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW øY ¢UÉªædG á¶aÉ ájó∏H
اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

1

»Ñ©°ûdG AÉKÓãdG ¥ƒ°S πNGO ºFÉb á«aƒH π«¨°ûJ

2

âHÉK ‹BG ±Gô°U ™bƒe

3

á«fƒjõØ∏J á«fÓYEG áMƒd Ö«côJ ™bƒe

4

äÉjÉØædG ≈eôe π«¨°ûJ

5

6 OóY áªFÉb ∫ƒH Êƒj äÉMƒd π«¨°ûJ

6

ájó∏ÑdG ï∏°ùe π«¨°ûJ

اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

AÉKÓãdG ¥ƒ°S

500

»eƒµ◊G ™ªéŸG

500

ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG

500

áYôØdG

200

ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG

1000

IQÉ¡¶dG

500

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

``g1436/4/22

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/4/23

حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

UM
UM AL-QURA
AL-QURA

 /ﺗﻌﻠﻦ

g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /

Ω 2014م
2014ôHƒàcC
دي�سمرب
ﺍﳊﺠﺔ 1436هـ
ربيعﺫﻭالأول
اجلمعة 4
١٤٣٥ﻫـ G 2426
ﺍﳉﻤﻌﺔ ٣٠
4546Oó©dG
 92العدد
92áæ°ùdG
ال�سنة
4537
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/

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY ∞jôW á¶aÉ ájó∏H
اﻟﻤﺨﻄﻂ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ

م

1

äÉMGÎ°SEG

1429 / • / 153

50

2

Ωƒë∏dGh QÉ°†ÿG ¥ƒ°S

1434 / O / • / 6

1000

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

ÚæKE’G
`g1436 / 6 / 3

AÉKÓãdG
`g1436 / 6 /4

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺸﺮاء ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ .

 /ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY Ò°ùY πjÉ ájó∏H
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

1

ó∏ÑdG §°Sh QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe

3×2

500

2

IóL ≥jôW QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe

3×2

500

3

¬æàÿG áÑ©°T äÉbhô á£

2Ω5000

500

4

á¶aÉëŸÉH ábôØàe ™bGƒe É¨«e äÉMƒd (8) OóY

3×2

500

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

`g1436/4/7

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/4/8

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ  @ :ﺷﺮاء ﻧﺴﺦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻳﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة

 /ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY Ò°ùY πjÉ ájó∏H
اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ

2Ω118000

500

500

500

1

ô°ùdG ≥jôW äÉjÉØf ≈eôe ™bƒe

2

¢ûjôdG ≥jôW ájQÉŒ ¢VQCG ™bƒe

Ω2500

3

ôëÑdG ¢ù«ªN ≥jôW πÑb á«aƒH ™bƒe

4×3

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

`g1436/5/3

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/5/4

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ  @ :ﺷﺮاء ﻧﺴﺦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻳﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة

 /ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY Ò°ùY πjÉ ájó∏H
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

1

πjÉ ≈Ø°ûà°ùe πHÉ≤e á«aƒH ™bƒe

5×4

500

2

»ëLGôdG ∂æH πHÉ≤e IóL ≥jôW á«aƒH ™bƒe

3×3

500

3

á∏«◊ÉH ájó∏ÑdG ÖYÓe πHÉ≤e á«aƒH ™bƒe

4×3

500

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ  :ﺷﺮاء ﻧﺴﺦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻳﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

`g1436/4/20

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/4/21
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 /ﺗﻌﻠﻦ

 2014م
اجلمعة  4ربيع الأول  1436هـ  26دي�سمرب
ﺍﳉﻤﻌﺔ  ٣٠ﺫﻭ ﺍﳊﺠﺔ ١٤٣٥ﻫـ Ω 2014 ôHƒàcCG 24
4546
العدد 4537
Oó©dG 92
ال�سنة 92
áæ°ùdG

حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

UM
UM AL-QURA
AL-QURA

g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /

/

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY ácQóe ájó∏H
ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

1

(2)ºbQ á£ Oó©d áÑjô°†dG ¥ôØeh `` ∫ÓL ´Éb ) áæjóŸG OhóM êQÉN á©bGƒdG Oƒ`bh á£ ™bƒeÒLCÉJ

á«dÉŸG IQGOE’G

1500

2

áeÉ©dG ácQóe á≤jóëH ∂°ûc ÒLCÉJh AÉ°ûfEG

á«dÉŸG IQGOE’G

1000

3

IQÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bGƒe ÒLCÉJ

á«dÉŸG IQGOE’G

2000

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

óMC’G
`g1436/3/27

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

ÚæKE’G
``g1436/3/28

ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎءات داﺧﻞ ﻇﺮف ﻣﺨﺘﻮم ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ ا�ﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  ،إرﻓﺎق ﺻﻮر ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري وﻏﺮﻓـﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺷﻬﺎدة اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل٠

 /ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ øY ÒÑc »æH ájó∏H
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

1

ºFÉb ‹BG ï∏°ùe

Ω/3/103

500

2

OôL äÉbhô á£

Ω/3/103

500

3

IƒgôdG äÉbhô á£

Ω/3/103

500

4

OôL ìGôaCG ô°üb

Ω/3/103

500

5

áª«ë°ùdG áMGÎ°SEG

Ω/3/103

500

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ÚæKE’G Ωƒj ΩGhO ájÉ¡f
`g1436/ 3 /14

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

AÉKÓãdG Ωƒj
`g1436 / 3 / 15
kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ) ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ( �ﺳﺘﻼم اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

 /ﺗﻌﻠﻦ

:»JB’G ∫hó÷G Ö°ùM ájQÉªãà°SG ™bGƒe ìôW øY áæ«d ájó∏H

م

ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

1

(ºFÉb) ∂°ûµdG

2

(ºFÉb)áæ«d ï∏°ùe

3

(…QÉŒ-»æµ°S)ájQÉªãà°SG ¢VQCG

اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻗﻴﻤﻪ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

πFÉM ≥jôW - á≤jóM

500

IOƒeÉ°S - áæ«d

1000

áæ«d

2000

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

`g1436/5/4

وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪم ﻋﺮوض ا�ﺳﻌﺎر داﺧﻞ ﻣﻈﺎرﻳﻒ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻳﻮم ا�ﺣﺪ ١٤٣٦/٥/٣ﻫـ.

 /ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY ( äGQÉªãà°S’G IQGOEG) §«°ûe ¢ù«ªN á¶aÉ ájó∏H
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

)ó«©dG ≈∏°üe QGƒéH ¥Gƒ°SC’G §£ ¥ô°T §£îÃ 254 ºbQ á©£≤dG ( äÉYOƒà°ùe

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

5000

`g1436/3/28

`g1436/03/29

.١ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﺑﻘﺴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ا�دارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻊ إرﻓﺎق اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨﻜﻲ ٪ ١٠٠
. ٢ﺷﺮاء اﻟﻤﺰاﻳﺪات ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ )إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات( ﻣﺒﺎﺷﺮة.
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مΩ 2014
2014ôHƒàcC
دي�سمرب
26  هـ1436  ربيع الأول4 اجلمعة
G 24 ﻫـ١٤٣٥  ﺫﻭ ﺍﳊﺠﺔ٣٠ ﺍﳉﻤﻌﺔ
4546Oó©dG
 العدد92
92áæ°ùdG
ال�سنة
4537

حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت
/

UM
UM AL-QURA
AL-QURA

g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ¿GRÉéH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG

 ﺗﻌﻠﻦ/

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

ÚæKE’G Ωƒj
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©d , `g1436/5/11

óMC’G Ωƒj
Gk ô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/10

2000

¿GRÉéH …õcôŸG ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ º©£e ™bƒe QÉªãà°SG

1

AÉ©HQC’G Ωƒj
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/13

AÉKÓãdG Ωƒj
Gk ô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/12

2000

ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùÃ …QÉŒ π ™bƒe QÉªãà°SG

2

AÉKÓãdG Ωƒj
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/12

ÚæKE’G Ωƒj
Gk ô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/11

2000

¢ûjôY ƒHCG ≈Ø°ûà°ùÃ …QÉŒ π QÉªãà°SG

3

AÉ©HQC’G Ωƒj
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/13

AÉKÓãdG Ωƒj
Gk ô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/12

2000

ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùÃ á«aƒH ™bƒe QÉªãà°SG

4

AÉKÓãdG Ωƒj
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/12

ÚæKE’G Ωƒj
Gk ô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/11

2000

¢ûjôY ƒHCG ≈Ø°ûà°ùÃ á«aƒH ™bƒe QÉªãà°SG

5

: á«dÉàdG ájQÉªãà°SE’G IójGõŸG ìôW ójó“ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°SE’G á«ªæJ á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

2000

`g1436/4/14 AÉKÓãdG
kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

`g1436/4/14 AÉKÓãdG
kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

IÓ©ŸG ôHÉ≤e πNóe-QGhOC’G IOó©àe (á«µ«JÉeƒJCG) á«µ«fÉµ«e ∞bGƒe

. أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ – إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ- ـ اﻟﻤﻌﺎﺑﺪة: @ ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات
-: @ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻄﺎءاﺗﻬﻢ داﺧﻞ ﻇﺮف ﻣﺨﺘﻮم ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ ا�ﺣﻤﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨ ًﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ/٤ .  ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ا�ﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل/٣ .  ﺗﻔﻮﻳﺾ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ – اﻟﺸﺮﻛﺔ �ﺳﺘﻼم وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ/٢ .  ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل/١
.  ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل/٥ . وﻓﻖ ﻣﺎ ورد ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
. www.holymakkah.gov.sa ( أو زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ٢٦٢٢) ( ﺗﺤﻮﻳﻠﺔ٥٧٣٩٥٥٥) @ وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﺟﻰ ا�ﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ

: á«dÉàdG IójGõŸG øY (IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉ ájó∏H ) á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ ﺑﺎ�ﻣﺎﻧﺔ

ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎءات
�دارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﺎ�ﻣﺎﻧﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

`g1436/4/20
ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG

`g1436/4/20
kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG ¤EG 7^30áYÉ°ùdG øe

1000

---

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbEG ¢Vô¨d IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉëÃ áfGódG »ëH (7) ºbQ ™bƒe ÒLCÉJ

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻘﺪم ] ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رأس ﺗﻨﻮرة [ ﻟﺸﺮاء ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG ìôW øY á«fÉ¡ÑædG á¶aÉ ájó∏H
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

AÉ©HQC’G Ωƒj
`g1436/4/1
Ω2015/1/21 ≥aGƒŸG
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

AÉKÓãdG Ωƒj
`g1436/3/29
Ω2015/1/20≥aGƒŸG

ﻣﻜﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y »ëLGôdG ∂æH ™bƒe ΩÉeCG ∑ƒæÑdG óM’ äGQÉ«°S ±Gô°U ¿ƒµ«d …QÉªãà°SG ™bƒe

1

√õ«‡ ájQÉŒ áeÓYhP õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ΩÉ©dG ≈Ø°ûà°ùŸG πHÉ≤e ‘Éc ™bƒe

2

á«fÉ¡ÑædG á¶aÉ ájó∏H
á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG º°ùb

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ƒ≤◊G ájó∏H
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

 ﺗﻌﻠﻦ/

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

م

1000

ô°UÉf øH óª ÒeC’G á≤jóM QGƒéH AÉ°ûfE’G πeÉµàe 100× 70 ¬àMÉ°ùe Ωób Iôc Ö©∏e ÒLCÉJ

1

500

»°ù«FôdG ≥jô£dG – ƒ≤◊G πNóe ≈∏Y á«FÉYO äÉMƒd ™bGƒe ÒLCÉJ

2

500

»°ù«FôdG ≥jô£dG ≈∏Y ójó÷G ájó∏ÑdG ≈æÑe QGƒéH ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ

3

500

ájó∏ÑdG ≈æÑe QGƒéH ∂°ûc ÒLCÉJ

4

`g1436/4/9

`g1436/4/8

حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

UM
UM AL-QURA
AL-QURA
/

 م2014
1436 ﺍﳊﺠﺔأول
ربيع ال
4 اجلمعة
Ω 2014دي�سمرب
ôHƒàcCG 26
24 ﻫـهـ١٤٣٥
 ﺫﻭ٣٠
ﺍﳉﻤﻌﺔ
4546
العدد
92
ال�سنة
4537 Oó©dG 92 áæ°ùdG

g:: : ¾p::  ÈP:: :G:: ¾ /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG

ﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات
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 ﺗﻌﻠﻦ/

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺪة

م

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

AÉ°ùMC’ÉH ájóªëŸG »ëH ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe

1

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

∞JÉ¡dG ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ‘ QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (2) OóY QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH kÉ≤HÉ°S

2

1000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

AÉ°ùMC’ÉH (kÉ≤HÉ°S äƒµdG ´QÉ°T) ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe

3

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

¥ƒHÉ£dG •É°ûæd2 Ω5^000 áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/32ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh

4

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

•É°ûæd 2Ω5^000 áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/36 ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh ¥ƒHÉ£dG

5

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

AÉ°ùMC’ÉH 97/19 ºbQ §£îŸÉH á°û÷G ájôb ‘ á©bGƒdG ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe

6

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/139 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH 518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH

7

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG1/134 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH 518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH

8

3000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

AÉ°ùMC’ÉH á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH á«aô°üe äÉeóN áeÉbE’ (22) ºbQ ∂æH ´ôa QÉªãà°SG IójGõe

9

4000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

§£1082/4 ºbQ óªà©ŸG §£îŸG øª°V (44) ºbQ »ë°U ∞°Uƒà°ùe QÉªãà°SG IójGõe
áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe

10

á«eƒµ◊G ôFGhódG §£ Üôb IôLC’G äGQÉ«°S á£ π«¨°ûJ ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe
á«dhódG ¢VQÉ©ŸG »HƒæL

11

É¡d á©HÉàdG iô≤dGh AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á∏≤æàŸG äGQÉ«°ùdG äGQÉ°ùe QÉªãà°SG IójGõe

12

¿ƒ«©dG áæjóÃ 84/14 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V 7 ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe
AÉ°ùMC’ÉH

13

2000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

AÉ°ùMC’ÉH ¿GƒjódG ≥jô£H ∫ƒe ¿Éà°ùÑdG ÖfÉéH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe

14

500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

AÉ°ùMC’ÉH ±ÉbhC’G á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe

15

äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G

AÉKÓãdG Ωƒj ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG
`g1436/4/14 ≥aGƒŸG

ÚæKE’G Ωƒj ô¡X øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG
`g1436/4/13 ≥aGƒŸG

3000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh
500
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G
äGQÉªãà°SE’G

1000
OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ájôgÉ¶dG ájó∏H
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

¢ù«ªÿG
`g1436/4/9

AÉ©HQC’G
`g1436/4/8

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

م

500

ájôgÉ¶dG ï∏°ùe ÒLCÉJ

1

500

ôbÉ©dG ï∏°ùe ÒLCÉJ

2

500

ájôgÉ¶dÉH ‹BG ±Gô°U ÒLCÉJ

3

500

ôbÉ©dÉH ‹BG ±Gô°U ÒLCÉJ

4

ﺑﻴﻊ وﺗﺴﻠﻢ وﻓﺘﺢ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL
ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻈﺎرﻳﻒ

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎءات

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻜﺮاﺳﺔ

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

ÚæKE’G
`g1436/3/21

óMC’G
`g1436/3/ 20

-

-

 ﺗﻌﻠﻦ/

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

á«©eÉ÷G áæjóŸG ‘ á«bô°ûdG á¡÷ÉH ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG øµ°ùH á«fÉãdG á∏MôŸÉH ™bGƒdG …QÉéàdG ¥ƒ°ùdG ÒLCÉJ
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مΩ 2014
2014ôHƒàcC
دي�سمرب
 هـ1436ﺍﳊﺠﺔ
ربيعﺫﻭالأول
4 اجلمعة
G 2426 ﻫـ١٤٣٥
٣٠ ﺍﳉﻤﻌﺔ
4537
4546Oó©dG
 العدد92
92áæ°ùdG
ال�سنة

حكومية
إعالنات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻋﻼﻧﺎت

UM
UM AL-QURA
AL-QURA

r:: HF:: : Æ¾`::  

äÝP:: : ÈP:: ¾
ﺗﻌﻠﻦ

äÉ°ùcÈdGh äGó©eh äGQÉ«°S ™«Ñd »æ∏Y OGõe øY - ™Ñæ«H á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d ájõcôŸG äÉYOƒà°ùŸG - ™Ñæ«H á«µ∏ŸG áÄ«¡dG
/
.(%2^5) :á°SGôµdG áª«b .á∏ª©à°ùŸG äGhOC’G ¢†©Hh çÉKCGh (∫ÉªY Öªc)
.™«ÑdG á«∏ªY øe AÉ¡àfE’G ájÉ¨d :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,Ω2015 ôjÉæj 6 ≥aGƒŸG ``g1436 ∫hC’G ™«HQ 15 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

ﺗﻌﻠﻦ

.»éØÿG á¶aÉ ájó∏ÑH ΩGóîà°SEÓd á◊É°U ÒZ ™«LQ ±Éæ°UCG ™«H øY -»éØÿG á¶aÉ ájó∏H - á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG
/
.kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG ¤EG 7^30 áYÉ°ùdG øe ,`g1436/4/20 :áfÉeC’ÉH äÉjÎ°ûŸG IQGOE’ äGAÉ£©dG º«∏°ùJ óYƒe .∫ÉjQ (3000) :IójGõŸG áª«b
.ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG ,`g1436/4/20 :áfÉeC’ÉH ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe
äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc AGô°ûd »éØÿG á¶aÉ ájó∏Ñd Ωó≤àdG IójGõŸÉH ∫ƒNódG áÑZôdG ¬jód øe ≈∏©a

ﺗﻌﻠﻦ

:‹ÉàdÉc ™«LQ ±Éæ°UCG ™«Hh äGQÉ«°S ™«H øY Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL
/
. `g1436/03/14 ÚæKE’G Ωƒj ô°ü©dG IÓ°U ó©H ™«ÑdG âbh ,äGQÉ«°ùdG øe IÒÑc áYƒª› ™«H -1
,(1000 ) :á°SGôµdG áª«b ,(35/77) :á°ùaÉæŸG ºbQ ,(™«ÑdG áæé∏d OGõŸG ∫ƒNO ÚeCÉJ ∫ÉjQ 10^000 OGõŸG Ωƒ°SQ ) ™«LQ ±É`æ°UCG ™«H -2
.á©eÉ÷ÉH ájõcôŸG äÉYOƒà°ùŸÉH `g1436/03/14 ÚæKE’G Ωƒj kÉMÉÑ°U 9 ™«ÑdG âbh

ﻳﻌﻠﻦ

,(1435/41/31) á°ùaÉæŸG ºbQ ,»æµ°S ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ ¬àÑZQ øY ¿Gô¡¶dÉH …ôµ°ù©dG »Ñ£dG ó¡a ∂∏ŸG ™ª›
/
:á«dÉàdG á°UÉÿG •hô°ûdÉH (kÉfÉ› á°SGôµdG áª«b)
. ( ¿Gô¡¶dG – ÈÿG - ΩÉeódG ) á«dÉàdG ¿óŸG óMCG ‘ Ióªà©ŸG á«æµ°ùdG äÉ££îŸG óMCG ‘ QÉ≤©dG ¿ƒµj ¿CG Öéj -1
. ( »ë°üdG ±ô°üdG – ∞JÉ¡dG – AÉŸG – AÉHô¡c ) áeÉ©dG äÉeóÿG áaÉc QÉ≤©dG ‘ ôaƒàj ¿CG Öéj -2
(30) øY á«æµ°ùdG äGóMƒdG OóY π≤j ’ ¿CG Öéj -4 . πbC’G ≈∏Y ó©°üÃ õ¡›h áë∏°ùŸG áfÉ°SôÿG øe QÉ≤©dG ¿ƒµj ¿CG Öéj -3
. √É«e äGQhO (2) OóYh ïÑ£eh ádÉ°Uh ±ôZ (4) ¤EG (3) øY π≤j ’ ÉÃ áfƒµe á«æµ°S IóMh πc ¿ƒµJ ¿CG -5 . á«æµ°S IóMh
: ‹ÉàdÉc Iõ¡› á«æµ°ùdG äGóMƒdG ¿ƒµJ ¿CG Öéj -6
. Iõ¡› ïHÉ£ŸG - . ±ô¨dG Oó©H äÉØ«µe - . √É«ŸG äGQhOh ïHÉ£ŸÉH §Ø°T ìhGôe ôaƒJ - .√É«ŸG äGQhOh ïHÉ£ŸÉH √É«ŸG äÉfÉî°S ôaƒJ πeGƒY ôaƒJ -9 . »æÑŸG ΩÉeCG áë«°ùa ∞bGƒe OƒLh -8 .á©jô°ùdG hCG áeÉ©dG •ƒ£ÿG øe áHôbh ™bƒŸG êQÉh πNGóe IÉYGôe -7
áfÉ«°U ó≤Yh ∂dÉŸG πÑb øe ≈æÑª∏d ¢SQÉM ôaƒJ -10 ( áeÓ°ùdG º°ùb / ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG ) πÑb øe É¡«∏Y ≥ØàŸG áeÓ°ùdG §HGƒ°Vh
: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG QÉ©°SC’G ¢VôY ™e ≥aôj . äóLh ¿EG óYÉ°üª∏d
¿CÉH ó«Øj »°Sóæg Öàµe øe ábQh - .ÊóŸG ´ÉaódG ÜÉ£N .™bƒŸG »chôc .AÉæÑdG ¢ü«NôJ - .∂°üdG IQƒ°U . ΩGóîà°SÓd ídÉ°U ≈æÑŸG
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ¢Vhô©dG íàa óYƒe h ,Ω2015/1/26 ,`g1436/4/6 :ïjQÉàH AÉ°ùe 3 áYÉ°ùdG ¢Vhô©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG
.äÉjÎ°ûŸG IQGOEÉH »°VQC’G QhódÉH äÉYÉªàL’G áaôZ :∞jQÉ¶ŸG íàa ™bƒe ,Ω2014/1/27 ,`g1436/4/7 :ïjQÉàH

ﺗﻌﻠﻦ

»æ∏©dG OGõŸG ≥jôW øY ∂dPh áYƒæàe äGhOCGh áØ∏à QÉ«Z ™£bh äGó©eh äGQÉ«°S ™«H øY Ó©dG á¶aÉ ájó∏H
/
øeh kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ `g1436/04/07 :≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj äGÒî°üdG »ëH ájó∏ÑdG äÉYOƒà°ùe OGõŸG ô≤e ¿ƒµj ±ƒ°Sh
.z´Oƒà°ùŸG{ ájó∏ÑdG á©LGôe ¬«∏Y QÉ°ùØà°S’G ÖZôj

:á«dÉàdG ÊÉÑŸG øe OóY QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY á©ªéŸG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG
áæé∏dG êhôN óYƒe

ﻳﻌﻠﻦ

Qƒ°†◊G ¬«∏©a OGõŸG ∫ƒNO ‘ ÖZôj øªa ´ôØdG ô≤Ã ¬jód ™«LQ ™«H ‘ ¬àÑZQ øY hôªY »æH õcôÃ áYGQõdG IQGRh ´ôa
/
`g1436/04/08 ≥aGƒŸG AÉ©HQ’G Ωƒj OGõŸÉH ™«ÑdG ¿ƒµj ±ƒ°Sh , `g1436/04/07 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj ™«LôdG áæjÉ©Ÿ ´ôØdG ô≤e ¤EG
017-2870441 ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓdh .´ôØdG ô≤e ‘ kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘

ﻳﻌﻠﻦ

±ô¶dG ≥jôW øY ¢VÉjôdÉH ΩÉ©dG øeC’G äÉYOƒà°ùÃ ájQÉædG äÉLGQódGh äÉ«dB’G øe OóY ™«H ‘ ¬àÑZQ øY ΩÉ©dG øeC’G
/
á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe »ª°SôdG ΩGhódG AÉæKCG (ájQOÉæ÷ÉH) ΩÉ©dG øeC’G äÉYOƒà°ùe ô≤Ã äÉLGQódGh äÉ«dB’G ∂∏J ≈∏Y ´ÓWE’G ¿ÉµeE’ÉHh ΩƒàîŸG
áYÉ°ùdG `g1436/03/13 óMC’G Ωƒj ójó– ” óbh ´ƒÑ°SEÉH OGõŸG AóH πÑb ô¡¶dG ó©H ∞°üædGh á«fÉãdG áYÉ°ùdG ≈àM kÉMÉÑ°U ∞°üædGh
`g1436/03/14 ÚæKE’G Ωƒj øe kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdGh ájQOÉæ÷ÉH äÉYOƒà°ùŸG ô≤Ã ¢Vhô©dG Ëó≤àd Gk óYƒe kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG
.¿ÉµŸG ¢ùØf ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàØd Gk óYƒe
»FGóàHG ¿Éª°V ¬H kÉ≤aôe kÉØfBG ¬«dEG QÉ°ûŸG âbƒdGh Ωƒ«dG ‘ áæé∏dG AÉ°†YC’ Ωƒà ±ôX ‘ AÉ£©dG Ëó≤J OGõŸG ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a
.¢Vô©dG áª«b øe %2 áÑ°ùæH

ﺗﻌﻠﻦ

IRƒéëŸG ájójÈdG Ohô£dG ¢†©H ™«H ‘ É¡àÑZQ øY áeôµŸG áµe á≤£æe ójôH IQGOEG – …Oƒ©°ùdG ójÈdG á°ù°SDƒe
/
`g1436/3/15 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj ∂dPh »æ∏©dG OGõŸÉH iôNCG áYƒæàe ™FÉ°†Hh äÉYÉ°Sh á°ûªbCGh äGQGƒ°ù°ùcEG h ¢ùHÓe ≈∏Y ájƒàëŸGh
™aódG ¿CÉH kÉª∏Y , ájójÈdG Ohô£dG IQGOEÉH – IóL á¶aÉëÃ ó∏ÑdG »ëH …ójÈdG ™ªéŸÉH øFÉµdG ™bƒŸG ‘ kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘
.…Î°ûŸG ≈∏Y ád’ódGh …Qƒah Gk ó≤f

ÍÈºRA?  gJ

ﺗﻌﻠﻦ

.∞«ØY á¶aÉ πNGO (2Ω400) áMÉ°ùÃ (252) ºbQ óªà©ŸG §£îŸG ‘ (487) ºbQ á©£≤dG ™«H ‘ É¡àÑZQ øY ∞«ØY á¶aÉ ájó∏H
/
∞°üædGh á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ,`g1436/4/6 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒj ájÉ¡f ƒg äGAÉ£©dG ΩÓà°SE’ óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y ,(100) :á°SGôµdG áª«b
. »°VGQC’G º°ù≤H kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh ,kÉMÉÑ°U
≠∏Ñe πHÉ≤e äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájó∏ÑdÉH »°VGQC’G º°ùb á©LGôe IójGõŸG √òg ‘ ∫ƒNódG ‘ ÚÑZGôdG ≈∏©a
.§≤a ∫ÉjQ áFÉe IQóbh ‹Ée

RJ PH=¾rv¾ÈZ¾ÐPvßº[J=

ﺗﻌﻠﻦ

õ«¡éàdÉH Gƒeƒ≤j ⁄ øjòdG »éØÿG á¶aÉëÃ á«YÉæ°üdG »°VGQC’G ÜÉë°UCG ™«ªL ≈∏Y ¬fCÉH »éØÿG á¶aÉ ájó∏H
/
∫ÓN É¡d ¢ü°üîŸG ¢Vô¨∏d ¢VQC’G ∫Ó¨à°SGh º¡YÉ°VhCG í«ë°üJ áYô°ùH IOóëŸG IóŸG ∫ÓN º¡d ¢ü°üîŸG •É°ûædG á°SQÉ‡h AÉ°ûfE’Gh
.áÑ°SÉæŸG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH ájó∏ÑdG Ωƒ≤à°S å«M ¬îjQÉJ øe ô¡°T Ióe

r::v¾Èº¸¾_::

ﺗﻌﻠﻦ

∞FÉ£dG á¶aÉëÃ áØ∏à AÉ«MCG ‘ ( 31 ) OóY »°VGQCG AGô°T ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG
/
.IôLCÉà°ùŸG ¢SQGóª∏d Ók jóH
. `g1436/4/13 :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,`g1436/4/12 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG kÉª∏Y , (kÉfÉ›) :á°SGôµdG áª«b ,(36/1) :á°übÉæŸG ºbQ

إﻟﻐﺎء ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæª∏d ¿ÓYE’G AÉ¨dEG øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG
/
. ( Qò©ŸG-óFGôdG – ájóªëŸG – π«îædG ) AÉ«MCÉH QÉ£eC’Gh ∫ƒ«°ùdG ∞jô°üJ áµÑ°T ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (282) ºbQ á°ùaÉæŸG-1
á©jóÑdG Iô¡X – áª«¡jQódG – GÈ°T) AÉ«MCÉH QÉ£eC’Gh ∫ƒ«°ùdG ∞jô°üJ áµÑ°T ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (283) ºbQ á°ùaÉæŸG-2
. (…ójƒ°ùdG - ¬fÉ£∏°S . ˆGóÑY ∂∏ŸG »ëH ∫ƒ«°ùdG QÉ£NCG AQO ´hô°ûe ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (284) ºbQ á°ùaÉæŸG-3
á°ùaÉæŸG ºbQ ,IOÉjôdG ó¡©e AÉ°ûfEG º«ª°üJh á°SGQO ´hô°ûe á°ùaÉæe AÉ¨dEG øY ¿OÉ©ŸGh ∫hÎÑ∏d ó¡a ∂∏ŸG á©eÉL

 ﺗﻌﻠﻦ/

`g1436/3/14

`g1436/3/10

Ëó≤àd óYƒe ôNBG
äGAÉ£©dG

™«H ¿Éµe
≥FÉKƒdG

É¡ªbQ

`g1436/3/8

`g1436/3/7

`g1436/3/9

`g1436/3/8

`g1436/3/10

`g1436/3/9

QƒLC’G º°ùb

á°ùaÉæŸG º°SG

67

áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe
§£ á©ªéŸÉH
( 928 – 913 )

68

áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe
( 73 ) §£ á©ªéŸÉH

69

á∏≤©dÉH áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

70

ΩƒLQ ΩCÉH áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

71

ôjó°S IOƒ©H á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

72

( QóH ) »ëH ôjó°S áWƒëH á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

73

¢VƒY ¢TÉ°ûÃ á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

`g1436/3/13

`g1436/3/9

 ﺗﻌﻠﻦ/

ﺗﻌﻠﻦ

¢SôdG á¶aÉëÃ ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG ÖàµŸ ô≤e QÉéÄà°SG É¡àÑZQ øY ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG
/
: á«dÉàdG •hô°ûdG Ö°ùMh
øe Ö°SÉæe OóY ™e πbC’G ≈∏Y áaôZ (14) ≈∏Y …ƒàëj ¿CG-2 .¬«dEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Yh Ö°SÉæe ™bƒe ‘ ¿ƒµj ¿CG-1
.á«LQÉN hCG á«∏NGO AGƒ°S(IQÉ«°S20) ™°ùàJ äGQÉ«°S ∞bGƒe-4 .™°SGh AÉæah ≥MÓe≈∏Y …ƒàëj ¿CG-3 .(6) øY π≤J ’ √É«ŸG äGQhO
.(AÉHô¡µdGh - AÉŸGh - ∞JÉ¡dG) πãe IOÉjõ∏d á∏HÉbh Iôaƒàe äÉeóÿG-6 .áahô©ŸG •hô°ûdG Ö°ùM ó«L ¿ƒµj ≈æÑŸG ôªY-5
(15) ∫ÓN Ωƒà ±ô¶H ¬°Vô©H ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdÉH äÉ°übÉæŸGh äÉjÎ°ûª∏d áeÉ©dG IQGOEÓd Ωó≤àdG ô≤ŸG ¬jód øe ≈∏©a
. `g1436/3/28 :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,`g1436/3/27 óMC’G Ωƒj AÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe kÉeƒj

ﺗﻌﻠﻦ

IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùe øe πc äÉ°Vô‡ øµ°ùd ºFÓe »æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG
/
:á«dÉàdG •hô°ûdGh äÉØ°UGƒŸG Ö°ùM IóéH Oƒ©°S ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùeh ∫ÉØWC’Gh IO’ƒ∏d ájõjõ©dG ≈Ø°ûà°ùeh ájóYÉ°ùŸÉH ∫ÉØWC’Gh
.≈æÑŸÉH ÊóŸG ´ÉaódG äÉÑ∏£àeh äÉWGÎ°TG ôaƒJ -1
.™aÉæŸG ™«ªL É¡H ôaƒàe áaôZ (100) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CGh åjóM ≈æÑŸG ™bƒe ¿ƒµj ¿CG -2
.¬«aôJ πFÉ°Sh AGô°†N äÉë£°ùe ¬H ôaƒàJ ¿CG ≈∏Y äÉæcÉ°ù∏d áHƒ∏£ŸG á«°Uƒ°üÿG ÚeCÉàd »LQÉN Qƒ°S ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -3
.Úeô◊G ≥jôW ÜôZh …QÉ°U ´QÉ°Th Ú£°ù∏a ´QÉ°T ÚH Ée áKÓãdG äÉ«Ø°ûà°ùŸG øe Üô≤dÉH ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG π°†Øj -4
á«YôØdGh á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG AÉª°SCG í«°VƒJ ™e ¢VQC’G ™bƒe ÚÑj »chôch ¢Vô©dG ™e ≈æÑŸG áµ«∏e ∂°U øe IQƒ°U ¥ÉaQEG -5
.∂dÉŸG ábÉ£H øe áë°VGh IQƒ°U ¥ÉaQEGh
.¬æY Üƒæj øe hCG ∂dÉŸÉH ∫É°üJG á∏«°Sh ôcP -6
.QhódG º°ùb ( á«dÉŸG IQGOE’G) IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe º°SEÉH ¢Vô©dG π°Sôj -7
.QhódG º°ùb IóL áë°üH á«dÉŸG IQGOE’G á©LGôe QÉ°ùØà°S’G ádÉM ‘ -8
¿hDƒ°ûdG :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y É¡H ¿ÓYE’G ” »àdG ï°ùædÉH ÉæJÉaGƒeh .áæ∏©ŸG á¡÷G ¿ÓYE’ÉH í°Vƒjh ÚdÉààe øjOóY ‘ ô°ûædG ºàj ¿CG ≈∏Y
mohj2012@gmail.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG 21176 IóL 12493 Ü.¢U äÉjÎ°ûŸG IQGOEG IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG

ﺗﻌﻠﻦ

-: á«JB’G •hô°ûdG ¬«a ôaƒàJ ¿CG ≈∏Y ∞«£≤dG á¶aÉ ‘ »ª«∏©J »æÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ ΩÉeódG á©eÉL
/
.ó«L Ö«£°ûàdGh IRÉà‡ ádÉM ‘ ¿ƒµj ¿CG : ≈æÑŸG ádÉMt
.∞«£≤dÉH ™ªàéŸG á«∏c ≈æÑe øe Öjôb ¿ƒµj ¿CG : ™bƒŸGt
.(Ω10×Ω10) øY É¡àMÉ°ùe π≤J ’ á«∏µ∏d áÑàµªc Ωóîà°ùJ áaôZh , áaôZ (50) øY π≤j ’ ájQGOE’Gh á«°SGQódG ±ô¨dG OóYt
.á«HÓ£dG á£°ûfC’G áeÉbE’ ¢VGôZC’G IOó©àe ádÉ°U ≈∏Y ≈æÑŸG …ƒàëj ¿CGt .»ª«∏©J ≈æÑªc ¬eGóîà°SE’ πgDƒe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CGt
.ôFÉà°ùdGh ∞««µàdÉH õ¡› ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CGt .≈æÑª∏d øeCG ¢SQÉM áaôZ ≈∏Y ≈æÑŸG …ƒàëj ¿CGt
.ÊóŸG ´ÉaódG äÉWGÎ°TE’ Ék©°VÉNh áeÓ°ùdGh øeC’G äÉØ°UGƒŸ ≥HÉ£e ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG Öéjt
.`g1436/04/07 ïjQÉàH ∞jQÉ¶ŸG íàah `g1436/04/06 ïjQÉàH ¢Vhô©dG ΩÓà°SEG ¿ƒµj ±ƒ°St
: •hô°ûdGt
áYÉ°ùdG ∞jQÉ¶ŸG íàØJh Gôk ¡X á«fÉãdG áYÉ°ùdG ≈àM »°VQC’G QhódG (10) ºbQ ≈æÑe äÉ°übÉæŸGh äÉjÎ°ûŸG IQGOEÉH ∞jQÉ¶ŸG º«∏°ùJ
kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
وﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ا�دارة اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﺤﺪدة

.(14103735/153)

ﺗﻌﻠﻦ

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY IÒ©°ùdG ájó∏H
/
. ájó∏H äÉMÉ°S AÉ°ûfEG -2
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قرار ال�شركاء يف �شركة �سبل للتجارة واملقاوالت
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�أنه بتاريخ 1436/01/13هـ املوافق 2014/11/06م اجتمع ال�شركاء ب�شركة �سبل للتجارة واملقاوالت  ،املقيدة
بال�سجل التجاري رقم ( )1010279230وتاريخ 1436/01/19هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سارة ال�شركة عن ال�سنة
املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت ( )494257ريال �سعودي .
وطبقــاً لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .
اال�سم ...............................:اال�سم...............................:
التوقيع:
التوقيع:
مالحظة :امل�صادقة على تواقيع ال�شركاء من الغرفة التجارية ال�صناعية.

قرار ال�شركاء يف �شركة �أفق االلفية للتجارة بتحويلها
من �شركة �إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة �أفق االلفية للتجارة �شركة ذات م�سئولية حمدودة مقيدة بال�سجل التجاري رقم 1010265052
بتاريخ 1430/04/01هـ مبدينة الريا�ض وهم -:
�-1شركة توافق اخلليجية لال�ستثمار� ,شركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة ,واملقيدة بال�سجل التجاري بالريا�ض
برقم ( )1010300377وتاريخ 1432/02/04هـ ,واملثبت عقد ت�أ�سي�سها لدي كاتب العدل املكلف بوزارة
التجارة وال�صناعة بالعدد � 2651صحيفة رقم  84من املجلد  294وتاريخ 1431/09/12هـ ,ومبوجب �أخر قرار
�شركاء املوثق لدي كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�صناعة بال�صحيفة رقم  8عدد  3628من املجلد 350
		
وتاريخ 1432/11/03هـ .
�-2شركة املتجه لال�ستثمار ذات م�س�ؤولية حمدودة و امل�سجلة بال�سجل التجاري رقم � 1010310398صادر من
مدينه الريا�ض و بتاريخ  1432/07/09هـ و مركزها الرئي�سي الريا�ض و املثبت عقد تا�سي�سها لدي كاتب العدل
الريا�ض بال�صحيفة رقم  13و العدد رقم  1781من املجلد رقم  329لعام 1432هــ و بتاريخ  1432/05/19هـ و
�أخر قرار �شركاء مثبت لدي كاتب العدل الريا�ض بال�صحيفة رقم  18و العدد رقم  1038من املجلد رقم  370لعام
 1433هــ و بتاريخ  1433/03/13هــ.
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريكان �/شركة توافق اخلليجية لال�ستثمار و �شركة املتجة لال�ستثمار عن
كامل ح�ص�صهم اىل – علوية عمر عبدالرحمن البار
مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ,ويقر ال�شريكان املتنازالن ب�أنهما قد ا�ستلما كافه حقوقهما من املتنازل له,
كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قد قاما باجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات
و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �صدور القرار ,وطبقاً للمادة ( )15من نظام ال�شركات
ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها �إىل �شريك واحد وهو /علوية عمر عبد الرحمن البار,
هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعلى ما �سبق وقع ال�شركاء :

ال�شريك الأول
		
�شركة توافق اخلليجية لال�ستثمار
		
التوقيع :

ال�شريك الثاين
�شركة املتجه لال�ستثمار
التوقيع :

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة بناء القواعد
للتطوير العقاري
(ذات م�سئولية حمدودة)و املقيدة بال�سجل التجاري رقم ()1010210064
انه يف يوم االثنني 1435/12/26هـ املوافق 2014/10/20م اجتمع ال�شركاء يف ال�شركة و هم -:
-1عبدالرحمن بن حممد بن عبدالرحمن العجالن – �سعودي اجلن�سية –مبوجب �سجل مدين رقم ()1030875999
( الطرف الأول )
و يقيم يف مدينة الريا�ض و مهنته رجل �أعمال
-2عبداالله بن عبدالرحمن بن ح�سن املهنا �سعودي اجلن�سية –مبوجب �سجل مدين رقم ( )1013317597و يقيم يف
(الطرف الثاين )
مدينة الريا�ض و مهنته رجل �أعمال
�-3شركة العجالن القاب�ضة (م�ساهمة مقفلة) و املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�ض برقم ( )1010029221و
املقبت عقد ت�أ�سي�سها لدى ف�ضيلة كاتب العدل بوزارة التجارة و ال�صناعة عدد ( )34752149لعام  1434هـ و
القرار الوزاري رقم (/175ق) و تاريخ 1434/07/23هـ (الطرف الثالث)
و قرروا ما يلي :
�أوال  :حل ال�شركة و ت�صفيتها �إختيارياً للأ�سباب التالية :
اتفاق ال�شركاء على حل ال�شركة طبقاً لبنود عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  ،و وفقاً لأحكام ت�صفية ال�شركة الواردة يف الباب
احلادي ع�شر من نظام ال�شركات .
ثانياً :تعيني �شركة حممد الزامل و عماد اخلرا�شي للمحاماة و اال�ست�شارات القانونية م�صفياً ل�شركة بناء القواعد
للتطوير العقاري و منحة كافة ال�صالحيات و ال�سلطات الالزمة لإجناز �أعمال الت�صفية .
توقيعات ال�شركاء -:
ال�شريك الثاين
ال�شريك الأول
عبداالله بن عبدالرحمن املهنا
عبدالرحمن بن حممد العجالن
ال�شريك الثالث
�شركة العجالن القاب�ضة

قرارات اجلمعية العامة غريالعادية ل�شركة اعمار
املدينة االقت�صادية
املنعقدة بتاريخ 1431/06/04هـ
انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة واتخذت من القرارات ما يلي :
املوافقة على تعديل املادة ( )4من النظام الأ�سا�سي لل�شركة اخلا�ص مبقر املركز الرئي�سي لل�شركة بحيث يكون املركز
الرئي�سي لل�شركة يف مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية مبحافظة رابغ بد ًال من حمافظة جدة .
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�إ�شهار بت�صفية �شركة بناء القواعد للتطوير العقاري
بناء على قرار ال�شركاء يف �شركة بناء القواعد للتطوير العقاري املقيدة بال�سجل التجاري رقم()1010210064
وتاريخ 1426/5/1هـ مبدينة الريا�ض والقا�ضي بحل وت�صفية ال�شركة وتعيني �شركة حممد الزامل وعماد اخلرا�شي
للمحاماة واال�ست�شارات القانونية م�صفياً لها ومنح امل�صفي كافة ال�صالحيات وال�سلطات الجناز �أعمال الت�صفية ،
وعليه ي�شهر امل�صفي قرار ت�صفية ال�شركة ويدعو كل من له حقوق �أو التزامات على ال�شركة م�ؤيد ًا بامل�ستندات �أن
يتقدم بذلك �إىل العنوان التايل:
�ص.ب  28330الرمز الربيدي11437:
هاتف 0114733303فاك�س01147333130 :
وذلك خالل �شهر من تاريخ �إعالن هذا القرار.
املحامي
عماد بن �صالح اخلرا�شي

دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
الثالثة ع�شرة ل�شركة ال�سعودية للكهرباء
ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للكهرباء دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامـة العادية
الثالثة ع�شرة املقـرر انعقادها مب�شيئة اهلل يف متام ال�ساعـة الرابعة  ،ع�صر يوم اخلمي�س 1436/02/26هـ املوافق
2014/12/18م يف قاعة مكارم بفندق ماريوت بالريا�ض.
وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
 تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة القادمة التي تبد�أ يف 2015/1/1م وملدة ثالث �سنوات ميالدية.علماً ب�أنه ي�شرتط ل�صحة انعقاد هذه اجلمعية ح�ضور عدد من امل�ساهمني ميثل  %50من ر�أ�س مال ال�شركة ،ولكل م�ساهم
ميلك � 20سهم حق احل�ضور الجتماع اجلمعية العامة ،واملرجو من امل�ساهمني الذين يتعذر ح�ضورهم يف املوعد املحدد
ويرغبون يف توكيل غريهم من امل�ساهمني ممن لهم حق ح�ضور االجتماع (من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي
ال�شركة) �إر�سال التوكيالت الالزمة م�صدقة من الغرفة التجارية �أو من �أحد البنوك �أو جهة عملهم؛ �إىل العنوان التايل
 RSADMG@se.com.saوذلك قبل موعد االجتماع بثالثة �أيام على الأقل مع �ضرورة �إح�ضار امل�ساهمني
لالجتماع (�أ�صالة او وكالة) �أ�صل الهوية الوطنية  ،ولال�ستف�سار يرجى االت�صال بـ .0114053227
و�إذا مل يتوفر الن�صاب امل�شار �إليه يف االجتماع الأول توجه الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية.
واهلل املوفق ،،
جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
---------توكيل
�أنا امل�ساهم ................................................................................................................. /
( اال�سم رباعي � /أو ا�سم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة كما يف �سجلها التجاري )
		
) وتاريخ 14 / /هـ
			
املوقع �أدناه  ،مبوجب ( �سجل مدين � /سجل جتاري ) رقم (
) �سهم
وب�صفتي �أحد م�ساهمي �شركة  .......................................................واملالك لعدد (
قد وكلت امل�ساهم ..................................................................................................... /
( اال�سم رباعي)
					
) ( وهو من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام
		
ال�سجل املدين رقم (
ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها ) لينوب عني يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شركة واملقرر
عقده يف يوم اخلمي�س 2014/12/ 18م والت�صويت على بنود جدول �أعمال اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل
امل�ستندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة لإجراءات االجتماع  ،كما ي�سري هذا التوكيل لالجتماع الثاين يف حالة ت�أجيل
االجتماع .
حرر يف / /
ال�صفة................................:
اال�سم .....................................:
الت�صديق..............................:
التوقيع....................................:
واهلل املوفق ،،

قرار ال�شركاء يف �شركة هيوليت باكارد كي �أ�س �أي ليمتد
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 1436-02-10هـ املوافق  2014 -12 – 02م  .اجتمع ال�شركاء املالكون لكامل را�س املال �شركة
هيوليت باكارد كي �أ�س �أي ليمتد – اللمملكة العربية ال�سعودية املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم  2051024496بتاريخ
 1421 – 06 – 22هـ مبدينة اخلرب لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة امالية (  )2013واملنتهية يف  2013 – 10 – 31م
والتي جتاوزت ن�صف را�س مالها وطبقا الحكام املادة (  ) 180من نظام ال�شركات .
فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية
مب�شيئة اهلل .
واهلل ويل التوفيق ,,,,,
توقيع ال�شركاء
اكا�شى اناند

قرار ال�شركاء يف �شركة خط التربيد لل�صناعات
املحدودة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
بهذا نتعهد لكم باح�ضار ا�صل قرار ال�شركاء من املالكني ل�شركة خط التربيد لل�صناعات املحدودة باملوافقة على
ا�ستمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية مب�شيئة اهلل خالل �شهرين من
تاريخه م�صدق من ال�سفارة ال�سعودية ووزارة اخلارجية .
�شاكرين ومقدرين لكم ح�سن تعاونكم،،،،
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
�شركة خط التربيد لل�صناعات املحدودة
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قرار ال�شركاء يف �شركة �أهداف الإمدادات للتجارة
واملقاوالت العامة بتحويلها من �شركة �إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة �أهداف الإمدادات للتجارة واملقاوالت العامة �شركة ذات م�سئولية حمدودة واملقيدة بال�سجل
التجاري برقم ( )2050077203وتاريخ  1432/08/18مبدينة الدمام وهم:
( طرف �أول)
			
 .1ال�سيد /عبد اهلل بن في�صل بن عبد اهلل �آل حيان القحطاين
( طرف ثاين)
				
 .2ال�سيد� /إبراهيم بن حممد بن طلق ال�صانع
بناءًا على اتفاق فيما بينهما على التنازل ال�شريك �إبراهيم بن حممد طلق ال�صانع (الطرف الثاين) عن كامل ح�صته �إىل
ال�شريك عبد اهلل بن في�صل بن عبد اهلل �آل حيان القحطاين (طرف �أول).
مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله ،ويقر ال�شريك املتنازل ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل
له ،كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما وف ًقا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات
و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �صدور القرار،
وطب ًقا للمادة ( )15من نظام ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها �إىل �شريك
واحد هو ال�سيد /عبد اهلل بن في�صل بن عبد اهلل �آل حيان القحطاين هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل
م�ؤ�س�سة فردية.
وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان
واهلل املوفق
الطرف الثاين
الطرف الأول				
�إبراهيم بن حممد بن طلق ال�صانع
عبد اهلل بن في�صل بن عبد اهلل �آل حيان القحطاين

قرار ال�شركاء يف �شركة برودنت العربية ال�سعودية
املحدودة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
بعون اهلل وتوفيقة يف يوم الأثنني � 9صفر  1436هـ املوافق  1دي�سمرب  2014م � ،إجتمع ال�شركاء املالكون لكامل
ر�أ�س مال �شركة برودنت العربية ال�سعودية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم  2050059971وتاريخ
 1429/04/21هـ مبدينة الدمام  ،لبحث خ�سائر ال�شركة املدورة عن ال�سنوات املالية 2011 ، 2010 ، 2009 ، 2008
 2013 ، 2012 ،والتي جتاوزت ن�صف ر�أ�سمالها وطبقا لأحكام املاد (  ) 180من نظام ال�شركات .
فقد قرر ال�شركاء بالإجماع �إ�ستمرار ال�شركة مع �إلتزامهم بدفع ديونها  ،و�سوف يظهر �أثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية
مب�شيئة اهلل .
واهلل وىل التوفيق ،،،
الإ�سم  - :عبدالرحمن بن خالد بن عبداهلل الدبل
التوقيع - :

�إ�شهار بت�صفية �شركة انريب�سا للغاز املحـدودة
(�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
�شركة انريب�سا للغاز املحدودة ،ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2051029088وتاريخ
1425/01/12هـ ال�صادر من مدينة اخلرب.
بنا ًء على �أحكام املادة ( )223من نظام ال�شركات .
يعلن م�صفي ال�شركة املذكورة �أعاله عن انتهاء ت�صفيتها ،وذلك بعد م�صادقة ال�شركة على احل�ساب اخلتامي للت�صفية
وتقرير امل�صفي .
ويقر امل�صفي ب�أنه مت �سداد كافة ديون و�إلتزامات ال�شركة وال توجد ديون م�ستحقة عليها للغري ،كما يقر امل�صفي
ب�أنه مت ت�سوية �أو�ضاع جميع العاملني بال�شركة جتاه مكتب اال�ستقدام وذلك ال�ستكمال الإجراءات النظامية ل�شطب
ال�سجل التجاري اخلا�ص بال�شركة رقم  2051029088وتاريخ 1425/01/12هـ ال�صادر من مدينة اخلرب لدى
اجلهة املخت�صة بوزارة التجارة وال�صناعة .
وقد تعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�سداد ما قد يظهر من ديون �أو �إلتزامات للغري على ال�شركة وذلك
من �أموالهم اخلا�صة .
م�صـفي ال�شركـة
فرا�س بـن حـمـد العـمـرو

قرارات اجلمعية العامة الغري عادية ال�سابعة لل�شركة
املتحدة لل�صناعات التعدينية
املنعقدة يف 1436/1/20هـ
-1املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )102.000.000مائة و�إثنان مليون ريال �إىل( )123.363.550مائة
وثالثة وع�شرون مليون وثالثمائة وثالثة و�ستون �ألف وخم�سمائة وخم�سون ريال �أي بزيادة ()21.363.550
واحد وع�شرون مليون وثالثمائة وثالثة و�ستون �ألف وخم�سمائة وخم�سون ريال وذلك من خالل �إ�صدار
عدد(�2.136.355سهم) بقيمة (21.363.550ريال) يكتتب بها امل�ساهمون املقيدين ب�سجالت ال�شركة يوم �إنعقاد
اجلمعية وتدفع نقدا.
-2املوافقة على تعديل املادة( )7واملادة ( )8من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وفقا للزيادة.

قرارات جمل�س �إدارة �شركة الباحة للإ�ستثمار والتنمية
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة الباحة للإ�ستثمار والتنمية �أن يعلن لل�سادة امل�ساهمني �أنه مت يف تاريخ  1436/1/25هـ
اتخاذ القرارات التالية - :
 -1املوافقه على تعديل املادة ( )3من النظام الأ�سا�سي لل�شركة واخلا�صة ب�أغرا�ض ال�شركة
-2املوافقه على تعديل املادة (  ) 16من النظام الأ�سا�سي لل�شركة واخلا�صة مبجل�س الإدارة .
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قرار ال�شركاء يف �شركة �ساحة البال�ستيك والورق
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
انه بتاريخ 1436/1/10هـ املوافق 2014/11/3م اجتمع ال�شركاء ب�شركة �ساحة الب�سال�ستيك والورق املقيدة
بال�سجل التجاري رقم  1010330526وتاريخ 1433/4/10هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة
املنهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت  955135ريال.
وطبقا الحكم املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.
اال�سم  :نا�صر مهدي ال �سلطان
التوقيع :

ال�شركاء
اال�سم � :شركة جمموعة خالد الراجحي و�شركاه
التوقيع :

قرار ال�شركاء يف �شركة رتاج ال�صحة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
(ذات م�سئولية حمدودة)
انه يف يوم اخلمي�س بتاريخ 1436/01/27هـ املوافق 2014/11/20م حيث اجتمع ال�شركاء ب�شركة رتاج ال�صحة
(ذات م�سئولية حمدودة) و هم -:
 -1ال�شركة املتحدة للأدوية و اخلدمات الطبية ذات م�سئولية حمدودة و املقيدة بال�سجل التجاري رقم
( )1010090489و تاريخ 1412/6/26هـ و مركزها الرئي�سي الريا�ض( .ال�شريك االول )
 -2ال�سيد  /عبداالله بن عبد العزيز احل�صيني � -سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ( )1027515632و
مهنته �صيديل و يقيم يف مدينة الريا�ض ( .ال�شريك الثاين )
وهم ال�شركاء ب�شركة رتاج ال�صحة و هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة و امل�سجلة يف ال�سجل التجاري يف مدينة
الريا�ض رقم ( )1010247312و تاريخ 1429/03/23هـ  ،وذلك لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية
يف 2013-12-31م و التي قد جتاوزت ( )%50من ر�أ�س املال البالغ ( )1,123,550ريال فقد قرر ال�شركاء بالإجماع
ا�ستمرار ال�شركة و دعمها بتحملهم اخل�سائر و �إقفالها يف ح�ساباتهم اجلارية .
واهلل و يل التوفيق ،،

ال�شريك الأول
ال�شركة املتحدة للأدوية و اخلدمات الطبية
املدير العام
خالد بن عبدالرحمن املقيل

ال�شريك الثاين
عمر عبدالعزيز احل�صيني

قرار ال�شركاء يف �شركة الريا�ض للتطوير التجاري
املحدودة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�أنه بتاريخ 1435/07/19هـ �إجتمع ال�شركاء ب�شـركة الريا�ض للتطويـر التجاري املحـدودة املقيدة بال�سجل التجارى رقم
( )1010342610وتاريخ 1433/7/29هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية 2013/12/31م
والتى قد جتاوزت �أكرث من (  ) %50من قيمة ر�أ�س مال ال�شركة .
وطبقا الحكام املادة( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املاىل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم فى امليزانية التالية.
واهلل املوفق,,,
ال�شركاء
�شركة �سارا للتنمية املحدودة
........................................
م�ؤ�س�سة العربية اخلا�صة للتجارة
........................................
ال�سيد فهد حـزام حممـد النابـت
........................................

قرار ال�شركاء يف �شركة ركن اجلمال للتجارة بتحويلها
من �شركة �إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة ركن اجلمال للتجارة �شركة ذات م�سئولية حمدودة مقيدة بال�سجل التجاري رفم 1010103606
بتاريخ  1413/06/06هـ مبدينة الريا�ض وهم -:
-1ال�سيد /عبد اهلل عمر عبد الرحمن البار � ( ,سعودي اجلن�سية ) �سجل مدنى رقم (  ) 1002971834ومهنته موظف
�أهلي وتاريخ ميالده  1398/10/21هـ ويقيم يف الريا�ض.
-2ال�سيدة  /علوية عمر عبد الرحمن البار � ( ,سعودية اجلن�سية ) �سجل مدين رقم (  ) 1002971792ومهنتها ربه
منزل  ,وتاريخ ميالدها  1387/06/22هـ وتقيم فى الريا�ض.
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريكة  /علوية عمر عبد الرحمن البار عن كامل ح�ص�صها اىل ال�شريك  /عبد اهلل
عمر عبدالرحمن البار
مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ,ويقر ال�شريكان املتنازالن ب�أنهما قد ا�ستلما كافه حقوقهما من املتنازل له,
كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قد قاما باجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات
و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �صدور القرار ,وطبقاً للمادة ( )15من نظام ال�شركات
ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها �إىل �شريك واحد وهو /عبد اهلل عمر عبد الرحمن البار,
هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعلى ما �سبق وقع ال�شركاء :

ال�شريك الأول
عبداهلل عمر عبدالرحمن البار 		
		
التوقيع :

ال�شريك الثاين
علوية عمر عبدالرحمن البار
التوقيع :

58

اجلمعة  4ربيع األول  1436هـ  26ديسمبر  2014م

ال�سنة  92العدد 4546

اإلعـــالنات المنـوعــة

قرار ال�شركاء يف �شركة �سرييل �سويت العربية
ال�سعودية املحدودة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
نفيدكم نحن �شركة �سرييل �سويت العربية ال�سعودية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري رقم (� )1010277734أنه
بتاريخ � 2014/11/06أجتمع ال�شركاء يف �شركة �سرييل �سويت لبحث اخل�سائر املالية لل�سنة املنتهية 2013/12/31
والتي جتاوزت ر�أ�س املال .
وبناء على االحكام للمادة  180يف نظام ال�شركة فقد مت الأجماع على قرار ب�أ�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتخطي اخل�سائر و�سوف تظهر النتائج الدعم يف امليزانية القادمة مب�شيئة اهلل .
تف�ضلو بقبول فائق االحرتام
وللنيابة
�سويت انرتنا�شيونال (القاب�ضة ) ليمتد

دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
الأولى (االجتماع الثاين) ل�شركة �إ�سمنت �أم القرى
نظر ًا لعدم �أكتمال الن�صاب القانوين للح�ضور من ال�سادة امل�ساهمني يف االجتماع الأول للجمعية العامة العادية الأوىل
وعدم �إنعقاد االجتماع ف�أنه ي�سر جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى ( �شركة م�ساهمة �سعودية ) دعوة ال�سادة
امل�ساهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية الأوىل ( االجتماع الثاين ) الذي �سيعقد مب�شيئة اهلل عند
ال�ساعة الرابعة م�سا ًء يوم الأربعاء بتاريخ 1436/02/25هـ املوافق 2014/12/17م يف فندق هوليدي ان الإزدهار
مبدينة الريا�ض وذلك للنظر فى جدول الأعمال التاىل :
 -1املوافقة على �سيا�سات ومعايري و�إجراءات الع�ضوية فى جمل�س الإدارة .
 -2الت�صويت على اختيار املر�شحني املتقدمني وتعيني ع�ضو جمل�س الإدارة يف املن�صب ال�شاغر.
ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني �إىل �أن لكل م�ساهم ميلك ع�شرين �سهماً ف�أكرث حق ح�ضور هذا االجتماع بالأ�صالة �أو
بالوكالة  ،وعلى كل م�ساهم يرغب يف احل�ضور ا�صطحاب بطاقة الأحوال املدنية �أو ال�سجل التجاري وما يثبت ملكيته
وموكليه للأ�سهم  ،ويحق للم�ساهم �أن يوكل م�ساهماً �آخر له حق ح�ضور هذا االجتماع من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو موظفي ال�شركة  ،مبوجب التوكيل املبني ن�صه �أدناه مع �ضرورة ت�صديق التوكيل من �إحدى الغرف التجارية
ال�صناعية � ،أو البنوك التجارية � ،أو من جهة العمل  ،على �أن ي�صل ال�شركة قبل � 3أيام من موعد االجتماع على
العنوان التايل :
�ص.ب 10182 :الريا�ض � - 11433إدارة عالقات امل�ساهمني
واهلل املوفق،،
جمل�س �إدارة �شركة �إ�سمنت �أم القرى
-------توكيل
�أنا املوقع �أدناه  ....................،...............................................اجلن�سية مبوجب بطاقة الأحوال رقم
 .......................وتاريخ  ....../.../....هـ ( �أو �سجل جتاري رقم  ) ......................وب�صفتي م�ساهماً ومالك
لعدد � ...........سهم من �أ�سهم �شركة �إ�سمنت �أم القرى ،قد وكلت امل�ساهم  ...................................بطاقة
�أحوال رقم  (..........................وهو من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة
دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�سابها ) لينوب عني يف ح�ضور اجتمـاع اجلمعيـة العامـة العاديـة املقـرر عقـده مب�شيئـة
اهلل يوم الأربعاء بتاريخ 1436/02/25هـ املوافق 2014/12/17م يف فندق هوليدي ان الإزدهار مبدينة الريا�ض
 ،والت�صويت نيابة عني على البنود املدرجة يف جدول �أعمال هذه اجلمعية والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة
وال�ضرورية الالزمة لإجراءات االجتماع كما ي�سري هذا التوكيل يف حال ت�أجيل هذا االجتماع .
حرر يف .........../....../.....
اال�ســم  ......................................... :التوقيـــع ................................. :
ال�صفة  ......................................... :الت�صديق ................................. :
مالحظة هامة:
ً
يرجى �إرفاق �صورة بطاقة الأحوال  /ال�سجل التجاري مع التوكيل مت�شيا مع تعليمات وزارة التجارة وال�صناعة
وذلك يف موعد �أق�صاه ثالثة �أيام قبل موعد انعقاد اجلمعية ولال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�إدارة عالقات امل�ساهمني عرب
الهاتف � 0112884484أو فاك�س  0112011337خالل الدوام الر�سمي.

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة مبارك عبداهلل الدو�سري
(ذات م�سئولية حمدودة )
يقر ال�شركاء ب�شركة مبارك عبداهلل الدو�سري وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة وامل�سجلة بال�سجل التجاري مبدينة
الريا�ض برقم ( )1010356430وتاريخ 1434/01/17هـ ب�أن ال�شركة مل متار�س �أي ن�شاط منذ ت�أ�سي�سها ومل تقم
ب�أي عمل  ،كما يقر ال�شركاء ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أ�صول �أو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديونا �أو التزامات حالة �أو �آجلة
�أو متنازع عليها جتاه الغري ،ولي�س م�ستحقا عليها �أية �ضرائب �أو ر�سوم للدولة �أو اجلهات املخت�صة .
وقد قام ال�شركاء ب�سحب ر�أ�سمال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته يف ر�أ�س املال وبذا يكون ال�شركاء قد
قاموا بت�صفية ال�شركة .
ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون والتزامات للغري وذلك من
�أموالهم اخلا�صة .
ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية  ،وح�ساب ختامي و�إقرار بانتهاء ال�شركة تطبيقا حلكم املادة ( )223من نظام
ال�شركات  ،كما يعترب طلبا ب�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة .
نعد بحاجة خلدماته .
واهلل املوفق ،،
توقيعات ال�شركاء
 -1مبارك عبداهلل الدو�سري
 -2هيالء مناحي �سلطان امل�صارير

التوقيع:
التوقيع:

UM AL-QURA

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة متون العقارية
املنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1436/01/19هـ املوافق 2014/11/12م
بنا ًء على موافقة اجلمعية العامة الغري العادية على تعديل بع�ض البنود �أو النقاط يف النظام الأ�سا�سي فقد قررت اجلمعية
ما يلي :
�أو ًال :املوافقة على تعديل البند الأول من املادة الثالثة يف الباب الأول من النظام الأ�سا�سي والتي تخت�ص بال�شراء والبيع
والت�أجري .
ثانياً :املوافقة على تعديل املادة ال�سابعة ع�شر من الباب الثالث يف النظام الأ�سا�سي والتي تخت�ص بع�ضوية جمل�س الإدارة .
ثالثاً  :املوافقة على تعديل املادة الع�شرون من الباب الثالث يف النظام الأ�سا�سي والتي تخت�ص ب�صالحيات متثيل ال�شركة .

�إ�شهار ت�صفية �شركة بناء القواعد للتطوير العقاري
(ذات م�سئولية حمدودة) �سجل جتاري رقم ( )1010210064تاريخ 1426/05/01هـ مبدينة الريا�ض
بنا ًء على �أحكام املادة ( )223من نظام ال�شركات يعلن م�صفي ال�شركة املذكورة انتهاء ت�صفيتها وذلك بعد اجتماع
ال�شركاء بتاريخ 1436/02/14هـ و م�صادقتهم على احل�ساب اخلتامي للت�صفية و تقرير امل�صفي .
ويقر امل�صفي ب�أنه قد مت �سداد كافة ديون و التزامات ال�شركة و ال توجد ديون م�ستحقة عليها للغري  ،كما يقر امل�صفي
ب�أنه قد مت ت�سوية �أو�ضاع جميع العاملني بال�شركة جتاه مكتب العمل وذلك ال�ستكمال الإجراءات النظامية ل�شطب
ال�سجل التجاري اخلا�ص بال�شركة رقم ( )1010210064مبدينة الريا�ض .
�شركة الزامل و اخلرا�شي للمحاماة
عماد بن �صالح اخلرا�شي

قرار ال�شركاء يف �شركة �سرييل �سويت العربية
ال�سعودية املحدودة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
نفيدكم نحن �شركة �سرييل �سويت العربية ال�سعودية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري رقم (� )1010277734أنه
بتاريخ � 2014/11/06أجتمع ال�شركاء يف �شركة �سرييل �سويت لبحث اخل�سائر املالية لل�سنة املنتهية 2013/12/31
والتي جتاوزت ر�أ�س املال .
وبناء على االحكام للمادة  180يف نظام ال�شركة فقد مت الأجماع على قرار ب�أ�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتخطي اخل�سائر و�سوف تظهر النتائج الدعم يف امليزانية القادمة مب�شيئة اهلل .
تف�ضلو بقبول فائق االحرتام
وللنيابة
�سويت جروب بي ال �سي

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة الطائف
الرائدة للبيع والتق�سيط وت�أجري ال�سيارات القاب�ضة
املنعقدة بتاريخ 1436/01/18هـ
انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة واتخذت من القرارات ما يلي :
1ـ املوافقة على تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة من ( )1,000,000,000مليون ريال �إىل ( )210,000,000مليون ريال
وذلك ب�إلغاء عدد (� )79,000,000سهم يعادل القدر املطلوب تخفي�ضه نتيجة عن لزيادته عن حاجة ال�شركة .
2ـ تعديل املادة ( )7واملادة ( )8من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وفقــا للزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال .

قرار ال�شركاء يف �شركة حلو الثالثي بتحويلها من �شركة
�إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة حلو الثالثي ( �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ) بال�سجل التجاري رقم ( ) 2511012004
وتاريخ 1432 / 5 / 7هـ مبدينة الريا�ض وهم :
-1ال�سيد  /فايز عطا اهلل حممد العنزي
-2ال�سيدة  /نورة ف�ضي عواد العنزي
بناءا على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك  /نورة ف�ضي عواد العنزي عن كامل ح�ص�صها �إىل ال�شريك  /فايز عطا اهلل
حممد العنزي مبا له من حقوق وما عليه من التزامات  ,ويقر ال�شريك املتنازل ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل
له  ,كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما وفقا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات
و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ ذدور هذا القرار  ,وطبقا للمادة (  ) 15من نظام ال�شركات
لت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�سمالها اىل �شريك واحد هو  /فايز عطا اهلل حممد العنزي  ,هذا وقد
رغب ال�شريك التنازل له بتحولها اىل م�ؤ�س�سة فردية .
وعلى ما�سبق مت التوقيع :
الطرف الثاين
الطرف الأول
اال�سم :نورة ف�ضي عواد العنزي
اال�سم :فايز عطا اهلل حممد العنزي
التوقيع:
التوقيع:

قرار اجلمعية العمومية غري العادية ل�شركة فنادق
مريا التجارية
نعلن �أنه يف يوم الأربعاء 1435/02/04هـ املوافق 2014/11/26م يف متام ال�ساعة الثالثة م�ساء مت اجتماع اجلمعية
العمومية الغري عادية ل�شركة فنادق مريا التجارية (�شركة م�ساهمة مقفلة) وقرر �أع�ضاء اجلمعية بجماع تعديل املادة
 41من النظام اال�سا�سي ل�شركة لت�صبح كالتايل ( :تبد�أ ال�سنة املالية االوىل لل�شركة من اول �شهر يناير وتنتهي يف نهاية
�شهر دي�سمرب من كل �سنة على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�سها وحتى
نهاية �شهر دي�سمرب من العام نف�سه)

UM AL-QURA

اإلعـــالنات المنـوعــة

قرار ال�شركاء بتحويل �شركة املركز الربيطاين
للتجميل واالبت�سامة �إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف � /شركة املركز الربيطاين للتجميل واالبت�سامة (�شركة ذات م�سئولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل
التجاري رقم ( )1010216567وتاريخ 1427/1/27هـ مبدينة الريا�ض وهم :
1ـ عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
2ـ �صالح عبدالرحمن عبدالعزيز القنا�ص
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك � /صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص عن كامل ح�ص�صه �إىل
ال�شريك  /عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص  ،مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريك املتنازل
ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له  ،كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما باجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما
وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ
�صدور القرار وطبقـا للمادة ( )15من نظام ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س
مالها �إىل �شريك واحد هو ال�سيد  /عبدالرحمن �صالح القنا�ص هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة
فردية مع االحتفاظ با�سم ورقم وتاريخ ال�سجل التجاري لل�شركة عند حتويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية لي�صبح ا�سمها املركز
الربيطاين للتجميل واالبت�سامة  ،وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان :
اال�سم  :عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
اال�سم � :صالح عبدالرحمن �صالح القنا�ص		

التوقيع :
التوقيع :

قرار ال�شركاء بتحويل �شركة مركز موناكو الإ�ست�شاري
�إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف � /شركة مركز موناكو اال�ست�شاري (ذات م�سئولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل التجاري رقم
( )1010337097وتاريخ 1433/6/8هـ مبدينة الريا�ض وهم :
1ـ عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
2ـ �صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك � /صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص عن كامل ح�ص�صه �إىل
ال�شريك  /عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص  ،مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريك املتنازل
ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له  ،كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما باجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما
وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ
�صدور القرار وطبقـا للمادة ( )15من نظام ال�شركة ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها
�إىل �شريك واحد هو ال�سيد  /عبدالرحمن �صالح القنا�ص هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية
مع االحتفاظ با�سم ورقم ال�سجل التجاري لل�شركة عند حتويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية لي�صبح ا�سمها م�ؤ�س�سة مركز
موناكو اال�ست�شاري  ،وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان :
اال�سم  :عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
اال�سم � :صالح عبدالرحمن �صالح القنا�ص		

التوقيع :
التوقيع :

قرار ال�شركاء بتحويل �شركة املركز الأوروبي للجلدية
والأ�سنان �إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف � /شركة املركز الأوروبي للجلدية والأ�سنان (�شركة ذات م�سئولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل
التجاري رقم ( )1010384553وتاريخ 1434/9/21هـ مبدينة الريا�ض وهم :
1ـ عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
2ـ �صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك � /صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص عن كامل ح�ص�صه �إىل
ال�شريك  /عبد الرحمن �صالح عبد العزيز القنا�ص  ،مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريك املتنازل
ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له  ،كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما باجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما
وفقــا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ
�صدور القرار وطبقـا للمادة ( )15من نظام ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها
�إىل �شريك واحد هو ال�سيد  /عبدالرحمن �صالح القنا�ص هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية
مع االحتفاظ با�سم ورقم ال�سجل التجاري لل�شركة عند حتويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية لي�صبح ا�سمها م�ؤ�س�سة املركز
الأوروبي للجلدية والأ�سنان  ،وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان :
اال�سم  :عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
اال�سم � :صالح عبدالرحمن �صالح القنا�ص		

التوقيع :
التوقيع :

قرار ال�شركاء بتحويل �شركة مركز روما الإ�ست�شاري
�إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف � /شركة روما اال�ست�شاري (�شركة ذات م�سئولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل التجاري رقم
( )1010344605وتاريخ 1433/8/21هـ مبدينة الريا�ض وهم :
1ـ عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
2ـ �صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك � /صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص عن كامل ح�ص�صه �إىل
ال�شريك  /عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص  ،مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريك املتنازل
ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له  ،كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما باجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما
وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ
�صدور القرار وطبقـا للمادة ( )15من نظام ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها
�إىل �شريك واحد هو ال�سيد  /عبدالرحمن �صالح القنا�ص هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية
مع االحتفاظ با�سم ورقم وتاريخ ال�سجل التجاري لل�شركة عند حتويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية لي�صبح ا�سمها م�ؤ�س�سة
مركز رما اال�ست�شاري ،وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان :
اال�سم  :عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
اال�سم � :صالح عبدالرحمن �صالح القنا�ص		

التوقيع :
التوقيع :
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قرار ال�شركاء بتحويل �شركة مركز �أميا الإ�ست�شاري
�إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف � /شركة مركز �أميا اال�شتاري (�شركة ذات م�سئولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل التجاري رقم
( )1010192481وتاريخ 1424/10/28هـ مبدينة الريا�ض وهم :
1ـ عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
2ـ �صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك � /صالح عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص عن كامل ح�ص�صه �إىل
ال�شريك  /عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص  ،مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريك املتنازل
ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له  ،كما يقر ال�شريكان ب�أنهما قاما باجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهما
وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ
�صدور القرار وطبقـا للمادة ( )15من نظام ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها
�إىل �شريك واحد هو ال�سيد  /عبدالرحمن �صالح القنا�ص هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية
مع االحتفاظ با�سم ورقم ال�سجل التجاري لل�شركة عند حتويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية لي�صبح ا�سمها م�ؤ�س�سة مرز �أميا
اال�ست�شاري  ،وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان :
التوقيع :
التوقيع :

اال�سم  :عبدالرحمن �صالح عبدالعزيز القنا�ص
اال�سم � :صالح عبدالرحمن �صالح القنا�ص		

�إقرار ال�شركاء يف �شركة امتياز امل�شروبات للتموين
(ذات م�سئولية حمدودة)
يقر ال�شركاء ب�شركة  /امتياز امل�شروبات للتموين وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة وم�سجلة بال�سجل التجاري
 1010219597وتاريخ 1427/4/24هـ مبدينة الريا�ض بان ال�شركة مل متار�س �أي ن�شاط منذ ت�أ�سي�سها ومل تقم باي
عمل كما يقر ال�شركاء بانه ال يوجد لل�شركة ا�صول او ممتلكات ومل يرتتب عليها �أي ديون او التزامات حالة او اجلة او
متنازع عليها جتاه الغري  ،ولي�س م�ستحقا عليها �أي زكاة او �ضرائب او ر�سوم للدولة او اجلهات املخت�صة
وقد قام ال�شركاء ب�سحب ر�أ�س مال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته يف ر�أ�س املال وبذا يكون ال�شركاء
قد قاموا بت�صفية ال�شركة .
ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون او التزامات للغري وذلك من
اموالهم اخلا�صة .
يعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية وح�ساب ختامي واقرار بانتهاء ال�شركة طبقا حلكم املادة ( )223من نظام ال�شركات
كما يعترب طلبا ب�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة .
 -1ال�شريك� /صالح علي ثويني الثنيان  -2ال�شريك /خالد علي ثويني الثنيان  -3ال�شريك /جنالء عبداحلميد ح�سن �شقري
عنها بالوكالة
عنه بالوكالة
عنه بالوكالة

قـرار ال�شـركاء بت�صفيـة �شـركـة م�صنـع االتفـاق
الأ�سيوي املحدودة
انه يف يوم الثالثاء1435/08/24هـ املوافق2014/06/22م اجتمع ال�شركاء االتية �أ�سمائهم
بنجالدي�ش اجلن�سية
 -1ال�سيد /حممد كفيل الدين
 -2ال�سيد/حممد �شحات حممد ابو النب �سعودي اجلن�سية
�سعودي اجلن�سية
 -3ال�سيد/احمد �شحات حممد ابو النب
حيث قرروا ت�صفية �شركة م�صنع االتفاق الأ�سيوي املحدودة املوثق عقد ت�أ�سي�سها لدى كاتب عدل بال�صحيفة رقم
 47عدد رقم  48جملد رقم �/4ش وتاريخ 1431/06/11هـ مبدينة جدة وامل�سجلة بال�سجل رقم 4030202577
وتاريخ1431/07/21هـ ومبوجب ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم 111030114535وتاريخ 1430/11/08هـ
وفقا ملا يلي :
�أوال :يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ال يتجز�أ من هذا القرار .
ثانيا  :حل ال�شركة وت�صفيتها طبقا ملا ورد لإحكام الت�صفية الواردة يف نظام ال�شركات وطبقا لبنود عقد الت�أ�سي�س .
ثالثا  :تعني ال�سيد /عبداهلل �صالح با�سودان رقم الهوية  1003354774وال�سيد  /عالء احمد غراب رقم الهوية
 1006148207م�صفيان عامان لل�شركة ومنحهما كافة ال�صالحيات وال�سلطات الجناز عملية الت�صفية وعلية جرى
التوقيع واهلل ويل التوفيق .
توقيع ال�شركاء
الطرف الأول  /حممد كفيل الدين
الطرف الثاين /حممد �شحات ابو لنب
الطرف الثالث /احمد �شحات ابو لنب

التوقيع
التوقيع
التوقيع

�إقرار ال�شركاء يف �شركة انابيب اجلزيرة للمقاوالت
(ذات م�سئولية حمدودة)
يقر ال�شركاء ب�شركة انابيب اجلزيرة للمقاوالت وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة  و م�سجلة بال�سجل التجاري
مبدينة الريا�ض برقم  1010309783وتاريخ  1432/6/27هـ ب�أن ال�شركة مل متار�س �أي ن�شاط منذ ت�أ�سي�سها ومل
تقم ب�أي عمل  ،كما يقر ال�شركاء ب�أنه ال يوجد لل�شركة ا�صول او ممتلكات ومل يرتتب عليها ديون �أو التزامات حالة �أو
�آجلة او متنازع عليها جتاه الغري .ولي�س م�ستحقا عليها اية زكاة او �ضرائب او ر�سوم للدولة او اجلهات املخت�صة.
وقد قام ال�شركاء ب�سحب را�س مال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته يف را�س املال وبذا يكون ال�شركاء
قد قاموا بت�صفية ال�شركة .ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون
او التزامات للغري وذلك من اموالهم اخلا�صة .ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية  ،وح�ساب ختامي و�إقرار بانتهاء
ال�شركة طبقا حلكم املادة ( )223من نظام ال�شركات كما يعترب طلبا ب�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة.
توقيعات ال�شركاء
     -1عبد العزيز عبد اهلل عبد العزيز التميمي بطاقة احوال رقم1070132459  
التوقيع:
    -2بندر عبد اهلل عبد العزيز التميمي بطاقة احوال رقم 1036779484
التوقيع:
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قرار ال�شركاء يف �شركة مركز تاجي للتدريب
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة

دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري
العادية ل�شركة وقاية للت�أمني و�إعادة الت�أمني التكافلي
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة وقاية للت�أمني و�إعادة الت�أمني التكافلي ،دعوة ال�سادة م�ساهمي ال�شركة ( ممن ميتلك � 20سهما
ف�أكرث ) ،حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة غري العادية  ،واملقرر �إنعقادها ب�إذن اهلل يوم الثالثاء  8ربيع �أول 1436هـ،
املوافق  30دي�سمرب 2014م ،يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساء ،يف مقر ال�شركة الرئي�سي مبدينة الريا�ض .وذلك للنظر يف
جدول الأعمال التايل:
-1امل�صادقة على تخفي�ض عدد �أع�ضاء جمل�س االدارة من ع�شرة �أع�ضاء �إىل �سبعة �أع�ضاء ،وبالتايل تعديل املادة
الثالثة ع�شر والتي تن�ص على �أن يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ع�شرة �أع�ضاء تعينهم اجلمعية
العامة العادية ملدة التزيد على ثالث �سنوات واليخل هذا التعيني بحق ال�شخ�ص املعنوي يف ا�ستبدال من ميثله
يف املجل�س .وا�ستثناء من ذلك تعني اجلمعية الت�أ�سي�سية �أول جمل�س �إدارة ملدة ثالث �سنوات من تاريخ �صدور
القرار الوزاري ب�أعالن ت�أ�سي�س ال�شركة  .لت�صبح على النحو التايل (يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من
�سبعة �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة التزيد على ثالث �سنوات واليخل هذا التعيني بحق ال�شخ�ص
املعنوي يف ا�ستبدال من ميثله يف املجل�س  .و�إ�ستثناء من ذلك تعني اجلمعية الت�أ�سي�سية �أول جمل�س �إدارة ملدة
ثالث �سنوات من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�أعالن ت�أ�سي�س ال�شركة).
�-2إنتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة للدورة القادمة للفرتة من  30دي�سمرب 2014م  ،ولغاية  29دي�سمرب 2017م  ,حيث
يتم الت�صويت باحت�ساب �صوت واحد لكل �سهم (ت�صويت عادي).
-3املوافقة على �إختيار وتعيني مراجعي احل�سابات لل�شركة للعام 2013م من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة،
وحتديد �أتعابهم.
-4املوافقة على �إختيار وتعيني مراجعي احل�سابات لل�شركة للعام 2014م من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة،
وحتديد �أتعابهم.
هذا ،ويوجه جمل�س الإدارة عناية ال�سادة امل�ساهمني �إىل ما يلي:
-5ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �صحيحاً �إال�إذا ح�ضر م�ساهمون ي�شكلون ( )%50من ر�أ�س مال
ال�شركة ,لكل م�ساهم حائز على �20سهماً على الأقل حق ح�ضور اجلمعية العامة غري العادية وله �أن يوكل عنه
م�ساهماً �آخر لتمثيله يف االجتماع  ,على �أن يكون من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني
بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري حل�ساب ال�شركة.
-6على كل م�ساهم يرغب يف احل�ضور �أن ي�أتي قبل موعد االجتماع ب�ساعة واحدة على الأقل لإنهاء �إجراءات
ت�سجيله و �أن يح�ضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) و امل�ستندات الدالة على ملكية الأ�سهم و ذلك للتحقق
من �شخ�صيته و �إثبات عدد الأ�سهم التي ميلكها و امل�ساهمني الذين ميثلهم على �أن ينتهي الت�سجيل قبل بدء
االجتماع.
ج �-آخر موعد لت�سجيل مبايعات الأ�سهم حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية هو يوم الثالثاء 1436/03/08هـ
املوافق 2014/12/30م.
هـ  -لال�ستف�سار ميكن لل�سادة امل�ساهمني االت�صال على �إدارة �ش�ؤون امل�ساهمني الهاتف  )011( 4501001حتويلة .1014

دعـوة امل�سـاهمني حل�ضـور اجتمـاع اجلمعـيـة العـامـة
غري العادية ل�شركة بروج للت�أمني التعاوين
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة بروج للت�أمني التعاوين دعوة ال�سادة امل�ساهمني حل�ضور �إجتماع اجلمعية العامة غري العادية
واملقرر عقده مب�شيئة اهلل يف متام ال�ساعة الرابعة م�سا ًء من يوم الثالثاء 1436/03/29هـ املوافق 2015/01/20م يف
فندق املاريوت بالريا�ض وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
-1املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية بقيمة ( )120,000,000مئة وع�شرون
مليون ريال �سعودي وذلك للم�ساهمني املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�شركة بنهاية تداول يوم �إنعقاد اجلمعية
العامة غري العادية.
-2املوافقة على تعديل املادة ال�سابعة ( )7من النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا يتنا�سب مع زيادة ر�أ�س املال ون�صها:
«ر�أ�س مال ال�شركة ( )130,000,000مائة وثالثون مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إىل ( )13,000,000ثالثة ع�شر
مليون �سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية».
لت�صبح كالتايل:
«ر�أ�س مال ال�شركة هو ( )250,000,000مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي ،مق�سم اىل ( )25,000,000خم�سة
وع�شرون مليون �سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية».
-3املوافقة على تعديل املادة الثامنة ( )8من النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا يتنا�سب مع زيادة ر�أ�س املال ون�صها:
«�إكتتب امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه (� )7,800,000سبعة ماليني وثمامنائة �ألف �سهم بقيمة قدرها ()78,000,000
ثمانية و�سبعون مليون ريال �سعودي ،و�سددوا قيمتها نقدا ،وهي متثل  %60من كل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،و�سوف
تطرح الأ�سهم الباقية وعددها ( )5,200,000خم�سة ماليني ومائتان �ألف �سهم ،بقيمة قدرها (� )52,000,000إثنان
وخم�سون مليون ريال للإكتتاب العام خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر املر�سوم امللكي املرخ�ص بت�أ�سي�س ال�شركة.
وبعد الإكتتاب مبا�شرة �سوف تكتمل �أ�سهم ال�شركة لت�صبح ( )13,000,000ثالثة ع�شر مليون �سهم».
لت�صبح كالتايل:
«�إكتتب امل�ساهمون بكامل ا�سهم ال�شركة البالغ عددها ( )25,000,000خم�سة وع�شرون مليون �سهما والبالغ قيمتها
( )250,000,000مئتان وخم�سون مليون ريال �سعودي ومت دفع القيمة كاملة».
تهدف ال�شركة من زيادة ر�أ�س املال اىل تعزيز هام�ش املالءة املالية ودعم منو الن�شاط امل�ستقبلي لل�شركة  .ويحق
لكل م�ساهم ميلك ( )20ع�شرون �سهما على الأقل ح�ضور اجلمعية العامة غري العادية ،وله �أن يوكل عنه يف احل�ضور
م�ساهما �أخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة مبوجب توكيل م�صدق عليه من �إحدى الغرف التجارية
ال�صناعية �أو �أحد البنوك املحلية  ،على �أن ي�سلم �أ�صل التوكيل لدى ال�شركة قبل ثالثة �أيام على الأقل من موعد �إنعقاد
اجلمعية العامة غري العادية على العنوان التايل� :ص.ب 51855 .الريا�ض  11553هاتف  011-2938383فاك�س
 .011-2172350علماً ب�أن اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ال يكون �صحيحاً �إال بح�ضور م�ساهمون ميثلون
ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل طبقا املادة ( )33من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة التقنية
للتنمية واال�ستثمار
(م�ساهمة مقفلة)املنعقدة بتاريخ 1436/2/9هـ املوافق 2014/12/1م
انه يف يوم االثنني بتاريخ 1436/2/9هـ املوافق 2014/12/1م انعقدت اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة التقنية
للتنمية واال�ستثمار وقررت ما يلي:
 -1املوافقة على تقرير م�صفي ال�شركة .
 -2املوافقة على �شطب ال�سجل التجاري .

UM AL-QURA

بتــاريخ 1436/1/1هـ املوافـق 2014/10/25م اجتمع ال�شــركاء يف �شــركة مركز تاجي للتدريب ،ومت �إ�صدار
القرارات التالية :
 -1االطالع على ميزانية ال�شركة لل�سنة املنتهية يف 2014/6/30م.
�-2إقرار القوائم املالية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف 2014/6/30م والتي �أظهرت �أن ال�شركة حققت خ�سائر مببلغ
 701,826ريال �سعودي لت�صبح اخل�سائر املرتاكمة املرحلة  1,626,400ريال �سعودي.
-3قرر ال�شركاء دعم ال�شركة وا�ستمرارها وفقاً للمادة  180من نظام ال�شركات ال�سعودي و�أن نتائج هذا الدعم �سوف
تظهر يف امليزانية القادمة.
ال�شريك/ال�شركة العربية لتقنية املعلومات ذ.م.م
التوقيع :
ال�شريك�/شركة �أبوغزاله و�شركاه لال�ست�شارات
التوقيع :

ال�شريك�/شركة وكاالت العالمات التجارية
التوقيع :
ال�شريك�/شركة طالل �أبوغزاله و�شركاه
التوقيع :

قرار ال�شركاء يف �شركة �شابكة الن�شر التجارية
املحدودة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
انه بتاريخ  28جمادي الآخر هجري املوافق يف  28ابريل  2014ميالدي �إجتمع ال�شركاء ب�شركة �شابكة الن�شر
التجارية املحدودة (�شركة ذات م�سئولية حمدودة) واملقيدة بال�سجل التجاري برقم  1010325493وتاريخ
� 21صفر  1433ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة بالريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن الفرتة املالية من
2013/1/1م حتى  2013/12/31م والتي قد جتاوزت اكرث من ر�أ�س املال وطبقاً للمادة ( )180من نظام ال�شركات
باململكة العربية ال�سعودية فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية اي التزامات
ناجتة من تلك اخل�سائر .
وتف�ضلوا بقبول جزيل ال�شكر والتقدير ،،،
الطرف الأول
�شركة كي�سا�س يتيوت اوي
راميو �ساراجاريف

الطرف الثاين
ال�شركة العربية ال�سعودية للتجارة واالن�شاء
�ساتكو
مالك عنتابي

الطرف الثالث
�شركة �إيثو�س
�إ�س ايه �أر �إل
مارك الالتي

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة االحتادين
(ذات م�س�ؤ�ؤلية حمدودة) يف تاريخ 1436/1/27هـ و املوافق 2014/11/20م
يقر ال�شركاء ب�شركة االحتادين و هي �شركة ذات م�س�ؤ�ؤلية حمدودة و امل�سجلة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�ض برقم
( )1010301844و تاريخ  1432/2/25ب�أن ال�شركة مل متار�س �أي ن�شاط منذ ت�أ�سي�سها و مل تقم ب�أي عمل  ،كما يقر
ال�شركاء ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أ�صول �أو ممتلكات و مل يرتتب عليها ديونا �أو التزامات حالة �أو �آجلة �أو متنازع عليها
جتاه الغري  ،و لي�س م�ستحقا عليها �أية زكاة �أو �ضرائب �أو ر�سوم للدولة �أو اجلهات املخت�صة .
وقد قام ال�شركاء ب�سحب ر�أ�سمال ال�شركة و توزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته يف ر�أ�س املال و بذا يكون ال�شركاء
قد قاموا بت�صفية ال�شركة .
و يتعهد ال�شركاء منفردين و مت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون �أو التزامات للغري و ذلك
من �أموالهم اخلا�صة .
و يعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية  ،و ح�ساب ختامي ،و �إقرار بانتهاء ال�شركة تطبيقا حلكم املادة ( )223من نظام
ال�شركات  ،كما يعترب طلبا ل�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة .
توقيعات ال�شركاء
 -1عبدالرحمن بن عبداهلل الطريقي
 -2فوزية بنت مبارك الع�صيمي

التوقيع:
التوقيع:

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة �أورك�س
ال�سعودية للت�أجري التمويلي
املنعقدة يف تاريخ 1436/02/01هـ املوافق 2014/11/23م
1ـ املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  340مليون ريال �سعودي  550ريال �سعودي وذلك كالتايل :
ـ�إد�صار  10مليون �سهم بقيمة  10ريال بقيمة �إجمالية  100,000,000ريال �سعودي يكتتب بها امل�ساهمون احلاليون
املقيدون ب�سجالت ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية وتدفع نقد ًا .
ـمنح ا�سهم جماناً مقابل كل � 3,2أ�سهم ميتلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجالت ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية على �أن يتم
جتميع ك�سور الأ�سهم وبيعها على امل�ساهمني وتغطية الزيادة املقرتحة يف الر�أ�س املال بتحويل مبلغ 110,000,000
ريال �سعودي من بند الأرباح املبقاة كما يف 2014/10/16م .
2ـ املوافقة على تعديل املادة رقم ( )7من النظام الأ�سا�سي .
3ـ املوافقة على تعديل املادة رقم ( )8من النظام الأ�سا�سي .
4ـ املوافقة على تعديل املادة رقم ( )20من النظام الأ�سا�سي .

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة �شيادة الأر�ض التجارية
(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة)
مت انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية اليوم الأحد 1436/02/15هـ املوافق 2014/12/07م
وقد مت �إقرار التايل  :ـ
القرار
م
 1املوافقة على زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  2مليون ريال لي�صبح  2,880,000ريال وذلك ب�إ�صدار �أ�سهم
جديدة تكون عددها � 88ألف �سهم �إ�ضافية يكتتب بها امل�ساهمون احلاليون وتدفع نقد ًا .
2

املوافقة على تعديل املادة رقم ( )8 ، 7من النظام الأ�سا�سي ل�شركة �شيادة الأرا�ض التجارية ( �شركة
م�ساهمة �سعودية مقفلة) وفقـاً للزيادة املقرتحة .

UM AL-QURA

اإلعـــالنات المنـوعــة

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة البرتجي للت�شغيل وال�صيانة
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)
�إنه يف يوم الثالثاء بتاريخ 1435/12/20هـ املوافق10/142014/م �إجتمع ال�شركاء يف ال�شركة وهم - :
 -1حمدي ر�شاد عبداحلافظ �سليمان – م�صري اجلن�سية – �إقامة رقم (. )2237736836
� -2شركة جمموعة البرتجي ال�صناعية � -سعودية اجلن�سية �سجل جتاري رقم ()4030131423وتاريخ 1421/06/22هـ
م�صدره جدة و ميثلها يف االجتماع املدير العام ال�سيد  /مازن حممد �إبراهيم برتجي
وذلك لإتخاذ القرارات التالية - :
�أو ًال  :حل ال�شركة وت�صفيتها �إختيارياً لال�سباب التالية - :
• قرار ال�شركاء بت�صفية ال�شركة 0
• قرار الهيئة العامة لال�ستثمار ب�إلغاء الرتخي�ص ال�صادر لل�شركة 0
وذلك طبقاً لبنود عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  .ووفقاً لأحكام الت�صفية الواردة يف الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات.
ثانياً  :تعيني ال�سيد  /عبداهلل مازن حممد �إبراهيم برتجي � -سعودي اجلن�سية – هوية رقم  1058211630م�صفياً
ل�شركة البرتجي للت�شغيل وال�صيانة ومنحه كافة ال�صالحيات اخلا�صة ب�إجراءات ت�صفية ال�شركة .
توقيعات ال�شركاء
التوقيع /
 -1ال�شريك  /حمدي ر�شاد عبداحلافظ �سليمان
� -2شركة جمموعة البرتجي ال�صناعية و ميثلها ال�سيد  /مازن حممد برتجي التوقيع /

قرار ال�شركاء يف �شركة روا�شني املتحدة للحلول العقارية
املتكاملة املحدودة بتحويلها من �شركة �إلى م�ؤ�س�سة فردية
اجتمع ال�شركاء يف �شركة روا�شني املتحدة للحلول العقارية املتكاملة املحدودة (�شركة ذات م�سئولية حمدودة) �سجل
جتاري رقم  4030189033و�صادر من جدة بتاريخ 1420/4/26هـ مبدينة جدة وهما:
ال�سيد  /يا�سر بن �شرف بن �أحمد العطا�س �سجل مدين رقم  1023828310وتاريخ 1407/7/17هـ م�صدرها جدة
ال�سيد  /عبداملح�سن بن عبدالكرمي بن حممد ر�ضوان �سجل مدين رقم  103233067وتاريخ 1400/12/19هـ م�صدرها مكة املكرمة
وبناء ًا على االتفاق فيما بني ال�شركاء فقد تنازل ال�شريك ال�سيد /عبداملح�سن بن عبدالكرمي بن حممد ر�ضوان عن كامل
ح�ص�صه يف �شركة روا�شني املتحدة للحلول العقارية املتكاملة املحدودة اىل ال�سيد  /يا�سر بن �شرف بن �أحمد العطا�س
 ،مبا لها من حقوق وماعليها من التزامات ويكون ال�شريك املتنازل له م�سئو ًال عن كل ما يتوجب على ال�شركة من
التزامات  ،كما يقر ال�شريك املتنازل ب�أنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل اليه كما يقر ال�شريك املتنازلني بانه
قاما ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهم وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات ويقر الأطراف بالتزامهم
ب�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �صدور هذا القرار ،وطبقاً للمادة ( )15من نظام ال�شركات
ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س املال اىل �شريك واحد هو ال�سيد  /يا�سر بن �شرف بن �أحمد
العطا�س  ،هذا وقد رغب ال�شريك التنازل له بتحويلها اىل م�ؤ�س�سة فردية بنف�س رقم ال�سجل واال�سم التجاري.
املتنازل عن ال�شركة
		
عبداملح�سن عبدالكرمي حممد ر�ضوان

املتنازل له عن ال�شركة
يا�سر �شرف احمد العطا�س

�إقرار ال�شركاء بت�صفية �شركة �أبرار ال�سعودية
لل�سياحة وال�سفر
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)
يقر ال�شركاء ب�شركة �أبرار ال�سعودية لل�سياحة وال�سفر املحدودة وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة وم�سجلة
بال�سجل التجاري مبدينة جدة حتت رقم  4030121043يف تاريخ1417/11/01هـ ب�أن ال�شركة مل متار�س ن�شاطها
منذ ت�أ�سي�سها ومل تقم ب�أي عمل ،كما يقر ال�شركاء ب�أنه ال يوجد �أ�صول �أو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديون �أو التزامات
حالية �أو �آجلة �أو متنازع عليها جتاه الغري ومل يتوجب عليها �أي زكاة �أو �ضرائب �أو ر�سوم للدولة �أو اجلهات املخت�صة
 ..وقد قام ال�شركاء ب�صرف ر�أ�س املال وبهذا يكون ال�شركاء قد قاموا بت�صفية ال�شركة ،ويتعهد ال�شركاء منفردين
ومت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون �أو التزامات للغري وذلك من �أموالهم اخلا�صة.
يعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية وح�ساب ختامي و�إقرار بانتهاء ال�شركة تطبيقاً حلكم املادة ( )223من نظام
ال�شركات و�إن هذا الإقرار جزء ال يتجز�أ من تقرير املحا�سب القانوين املرفق  ..كما يعترب طلب ب�شطب ال�سجل التجاري
لل�شركة..
ال�شركاء:
 -1يا�سني عبداهلل عزيز الدين قا�ضي
 -2قي�س ابراهيم عبدالفتاح جليدان
� -3صالح علي �سلطان ال�سحيباين
 -4وائل حمزة عبدالفتاح جليدان

التوقيع:
........................................
........................................
........................................
........................................

قرار ال�شركاء يف ال�شركة العاملية االولى بـ�إ�ستمرار
ودعم ال�شركة
�إنه بتاريخ 1435/8/10هـ املوافق 2014/6/8م اجتمع ال�شركاء بال�شركة العاملية االويل واملقيدة بال�سجل التجاري
رقم  1010163011وتاريخ 1421/8/22هـ  ,مبدينة الريا�ض ,لبحث خ�سائر ال�شركة عن الفرتة من 2014/1/1م
واملنتهية يف 2014/4/30م ( 843,357.00ريـال) ,والتي جتاوزت �أكرث من ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة ,وطبقا الحكام
املادة ( )180من نظام ال�شركات ,قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�سائر,
و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.
واهلل املوفق ،،،
ال�شريك
ال�شريك			
�إبراهيم بن عجيم �آل �سعد القحطاين
الأمري عبدالرحمن بن �سعود الكبري
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قرار ال�شركاء يف �شركة فينا�س املحدودة بـ�إ�ستمرار
ودعم ال�شركة
انه بتاريخ 1435/12/27هـ املوافق 2014/10/21م اجتمع ال�شركاء ب�شركة فينا�س املحدودة املقيدة بال�سجل
التجاري رقم ( )1010230915وتاريخ 1428/3/20هـ مبدين الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف
2013/12/31م والتي قد جتاوزت ( %50خم�سون باملائة) من قيمة ر�أ�س املال .
وطبقا لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف ال�سنة القادمة .
اال�سم� :شركة احللول اجلامعة املحدودة
التوقيع:

ال�شركاء

اال�سم :ثامر بن تركي بن خالد ال�سديري
التوقيع:

انعقاد اجتماع �شركة هيلمان العربية ال�سعودية املحدودة
املنعقد يف مقر الـ�شركة الرئـي�سي بالريا�ض
�أنه يف يوم الثالثاء 1436/02/03هـ املوافق  2014/11/26م اجتمع ال�شركاء يف �شركة هيلمان العربية ال�سعودية
املحدودة � ,شركة قائمة وفقاً للقوانني واالنظمة املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 1010393972تاريخ 1435/01/09هـ بح�ضور ال�شركاء املمثلني لكامل ر�أ�س املال وهم :
 �شركة هال اخلدمات واالمدادات وامل�ساندة وميثلها املهند�س/ح�سام �سليمان ال�صالح . �شركة هيلمان انرتنا�شونال فوروردز جي ان بي ات�ش وميثلها اال�ستاذ /مادهاف راجان كروب.وقرر املجتمعون مايلي :
• وقرر ال�شركاء املذكورين اعاله ا�ستمرار دعم ال�شركة وت�شغيلها ماليا لتخطي اخل�سائر املو�ضحه يف القوائم
املاليه للعام  2013م
واهلل املوفق ؛؛؛
املهند�س  /ح�سام �سليمان ال�صالح
......................................
اال�ستاذ  /مادهاف راجان كروب
......................................

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة بن جار اهلل
للتجارة واملقاوالت القاب�ضة
�شركة م�ساهمة مقفلة بتاريخ 1436/2/15هـ املوافق 2014/12/7م
1ـ املوافقة على تعديل املادة ( )3من �أغرا�ض ال�شركة ب�إ�ضافة �أغرا�ض جديدة .
2ـ املوافقة على تعديل املادة ( )22واخلا�صة ب�صالحيات جمل�س الإدارة ب�إ�ضافة �صالحيات جديدة .

�إقرار ال�شركاء بت�صفية �شركة ال�شارد للتجارة واملقاوالت
(ذات م�س�ؤوليه حمدودة) بتاريخ 1436/1/20هـ
يقر ال�شركاء ب�شركة ال�شارد للتجارة واملقاوالت وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وامل�سجلة بال�سجل التجاري
مبدينة الريا�ض برقم ( )1010209986وتاريخ 1426/4/ 29هـ ب�أن ال�شركة مل متار�س �أي ن�شاط منذ ت�أ�سي�سها ومل
تقم ب�أي عمل  ,كما يقر ال�شركاء ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أ�صول �أو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديونا �أو التزامات حالة �أو
�أجلة �أو متنازع عليها جتاه الغري ,ولي�س م�ستحقا عليها �أية زكاة �أو �ضرائب �أو ر�سوم للدولة �أو اجلهات املخت�صة .
وقد قام ال�شركاء ب�سحب ر�أ�سمال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته يف ر�أ�س املال وبذا يكون ال�شركاء
قاموا بت�صفية ال�شركة .
ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون �أو التزامات للغري وذلك من
�أموالهم اخلا�صة .
ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية  ,وح�ساب ختامي  ,و�إقرار بانتهاء ال�شركة تطبيعاً حلكم املادة( )223من نظام
ال�شركات  ,كما يعترب طلباً ب�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة .
توقيعات ال�شركاء
التوقيع :
 -1وليد حمد حممد العريفي
التوقيع :
 -2هيفاء عبداهلل عبدالعزيز املو�سى

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة �إبرام حللول التقنية
( �شركة م�ساهمة مقفلة )
�أ�شارة �إىل انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة �إبرام حللول التقنية املنعقد يوم االثنني 1436/01/18هـ
املوافق 2014/11/10م  ،قررت اجلمعية ما يلي :
 .1املوافقة على تعديل املادة ( )22من الباب الثاين للنظام الأ�سا�سي لل�شركة واخلا�صة برئي�س جمل�س الإدارة.

قرار ال�شركاء يف �شركة م�ضخات �سولزر ال�سعودية
املحدودة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
بعون اهلل وتوفيقه يف يوم  1436/02/12هـ املوافق 2014/12/04م  .اجتمع ال�شركاء املالكون لكامل ر�أ�س مال �شركة
م�ضخات �سولزر ال�سعودية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم  2051037977وتاريخ  1429/08/08هـ
مبدينة اخلرب لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املالية  2013واملنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت ن�صف ر�أ�س
مالها وطبقا الحكام املادة  180من نظام ال�شركات.
فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر �أثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية
مب�شيئة اهلل.
واهلل ويل التوفيق،،
املدير العام
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دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
للمرة الثانية ل�شركة �أميانتيت العربية ال�سعودية
ا�ستنادا لن�ص املادة ( )22من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إنه ي�سر جمل�س �إدارة �شركة اميانتيت العربية ال�سعودية(�شركة
م�ساهمة �سعودية) دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني للمرة الثانية والذي
�سيعقد ـ ب�إذن اهلل ـ يف املركز الرئي�سي لل�شركة باملنطقة ال�صناعية الأوىل بالدمام (طريق الدمام ـ اخلرب ال�سريع) يف متام
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف من م�ساء يوم الأربعاء الواقع يف �/18صفر1436/هـ (ح�سب تقومي �أم القرى) املوافق
/10دي�سمرب2014/م.
وذلك النتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة لدورة جديدة مدتها ثالث �سنوات ابتداء من 2015/1/1م.
وطبقا للمادة ( )28من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يحق لكل م�ساهم حائز على مائة �سهما ف�أكرث ح�ضور اجلمعية
العامة� ،أو �أن يوكل م�ساهم من امل�ساهمني الذين لهم احلق يف ح�ضور اجلمعية ومن غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مبقت�ضى منوذج ن�ص الوكالة املرفق والذي يجب �أن يكون م�صدقا من �أحدى الغرف التجارية �أو احد البنوك �أو جهة
العمل ،ويجب �أن ال تزيد جمموع الأ�سهم املمثلة يف الوكالة عن  %5من ر�أ�س املال �إال �إذا كانت مل�ساهم واحد �أو م�ساهم
و �أفراد �أ�سرته .وعلى كل م�ساهم يرغب يف ح�ضور االجتماع �أن يح�ضر معه ما يثبت هويته .علماً ب�أن الت�صويت يف
هذه اجلمعية هو ت�صويت عادي،
وا�ستنادا اىل املادة( )33من النظام الأ�سا�سي لل�شركة فان الن�صاب القانوين النعقاد اجلمعية العامة العادية للمرة
الثانية هو للم�ساهمني احلا�ضرين �أي كان عدد الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
وترجو �إدارة ال�شركة من امل�ساهمني الكرام الذين يرغبون باحل�ضور �أو يرغبون يف توكيل غريهم من امل�ساهمني �إر�سال
ت�أكيد ح�ضورهم �شخ�صيا �أو �إر�سال التوكيل �إىل املركز الرئي�سي لل�شركة بالدمام قبل املوعد املحدد بثالثة �أيام على
الأقل على �أن ال ي�شمل التوكيل ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو موظف يف ال�شركة.
واهلل ويل التوفيق،،،
جمل�س الإدارة
-----------------�صيغة الوكالة
�أنا امل�ساهم ................................./اجلن�سية ،مبوجب هوية �شخ�صية او �إقامة نظامية رقم ().....................
�صادرة من ، .............................ومالك لأ�سهم عددها� .........سهما من �أ�سهم �شركة اميانتيت العربية ال�سعودية
( م�ساهمة �سعودية) ،وا�ستنادا لن�ص املادة ( )28من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إنني بهذا �أوكل امل�ساهم............./
لينوب عني يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني للمرة الثانية والذي �سيعقد ـ ب�إذن اهلل ـ يف املركز
الرئي�سي لل�شركة باملنطقة ال�صناعية الأوىل بالدمام (طريق الدمام ـ اخلرب ال�سريع) يف متام ال�ساعة الرابعة والن�صف
من م�ساء يوم الأربعاء الواقع يف �/18صفر1436/هـ (ح�سب تقومي �أم القرى) املوافق /10دي�سمرب2014/م.
وقد وكلته بالت�صويت نيابة عني على املو�ضوع املدرج على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات
وامل�ستندات املتعلقة بهذا االجتماع وعلى �سجل امل�ساهمني ،ويعترب هذا التوكيل �ساري املفعول لهذا االجتماع �أو �أي
اجتماع الحق ي�ؤجل �إليه.
واهلل املوفق ،،،
اال�سم :
التوقيع :
التاريخ 1435 / / :هـ املوافق 2014 / / :م

قرار ال�شركاء بت�صفية �شركة البرتجي لل�صناعات املتخ�ص�صة
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)
�إنه يف يوم الثالثاء بتاريخ  1435/12/20هـ املوافق10/142014/م �إجتمع ال�شركاء يف ال�شركة وهم - :
 -1عبداحلي يحيي عبدالكرمي زلوم – �أردين اجلن�سية – �إقامة رقم (. )2281627022
� -2سامر عبداحلي يحيي زلوم – �أردين اجلن�سية – �إقامة رقم (.)2281661336
 -3حامت عبداحلي يحيي زلوم – �أردين اجلن�سية – �إقامة رقم ()2281998027
� -4شركة البرتجي القاب�ضة (�شركة م�ساهمة مقفلة) �سجل جتاري رقم ()4030193614وتاريخ 1430/10/17هـ
م�صدره جدة و ميثلها يف االجتماع املدير العام ال�سيد  /مازن حممد �إبراهيم برتجي
وذلك لإتخاذ القرارات التالية - :
�أو ًال  :حل ال�شركة وت�صفيتها �إختيارياً لال�سباب التالية - :
• قرار ال�شركاء بت�صفية ال�شركة 0
• قرار الهيئة العامة لال�ستثمار ب�إلغاء الرتخي�ص ال�صادر لل�شركة 0
وذلك طبقاً لبنود عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  .ووفقاً لأحكام الت�صفية الواردة يف الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات.
ثانياً  :تعيني ال�سيد  /عبداهلل مازن حممد �إبراهيم برتجي � -سعودي اجلن�سية – هوية رقم  1058211630م�صفياً
ل�شركة البرتجي لل�صناعات املتخ�ص�صة ومنحه كافة ال�صالحيات اخلا�صة ب�إجراءات ت�صفية ال�شركة .
توقيعات ال�شركاء
 -1ال�شريك  /عبداحلي يحيي عبدالكرمي زلوم
 -2ال�شريك � /سامر عبداحلي يحيي زلوم
 -3ال�شريك  /حامت عبداحلي يحيي زلوم
� -4شركة البرتجي القاب�ضة وميثلها ال�سيد  /مازن حممد برتجي

التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /

قرار ال�شركاء يف �شركة م�صنع تقنية املياه العاملية
املحدودةبـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�إنه بتاريخ  1436/02/15ه �إجتمع ال�شركاء ب�شركة /م�صنع �شركة تقنية املياه العاملية املحدودة املقيدة بال�سجل
التجاري رقم (  ) 4030166233و تاريخ 1428/01/02ه مبدينة جدة لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية
يف  2013/12/31م وطبقا لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع
تقدمي الدعم املايل لتغطية اخل�سائر و �سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .
واهلل املوفق,
وتفــ�ضلوا بقبــول وافــر االحــرتام ،،،
ال�شريك الثاين
ال�شريك الأول
جمال فوزي حممد مطالقة
حممد �صالح عبدالوهاب �شيخ
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قرار ال�شركاء يف �شركة زيرفون العربية ال�سعودية
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
( ذات م�سئولية حمدودة )
بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 1435/2/29هـ املوافق  1يناير 2014م  .اجتمع ال�شركاء املالكون لكامل را�س مال �شركة
زيرفون العربية ال�سعودية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم  2051034424وتاريخ 1428/04/09هـ
مبدينة اخلرب  .لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املالية ( )2013واملنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت ن�صف
را�س مالها وطبقا الحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات .
فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�ستمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية
مب�شيئة اهلل .
واهلل ويل التوفيق ،،،،،
ال�شريك� :شركة زيرفون جلف
ال�شريك :وليد عبدالعزيز احلازمي
التوقيع:
التوقيع:

�إقــرار ال�شـركاء بت�صفيــة �شـركـة مـزارع تبـراك
للدواجن املحدودة
(ذات م�س�ؤولية حمدودة) 1436 / 1 / 13هـ املوافق 2014 / 11 / 16م
يقر ال�شركاء ب�شركة مزارع ترباك للدواجن املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وامل�سجلة بال�سجل التجاري
مبدينة الريا�ض رقم (  ) 1010188138وتاريخ 1424/5/5هـ ب�أن ال�شركة مل متار�س �أي ن�شاط منذ ت�أ�سي�سها ومل تقم
ب�أي عمل ،كما يقر ال�شركاء ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أ�صول �أو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديوناً �أو التزامات حالة �أو �آجلة
�أو متنازع عليها جتاه الغري  ،ولي�س م�ستحقاً عليها �أية زكاة �أو �ضرائب �أو ر�سوم للدولة �أو اجلهات املخت�صة .
وقد قام ال�شركاء ب�سحب ر�أ�سمال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�صته يف ر�أ�س املال وبذا يكون ال�شركاء قد
قاموا بت�صفية ال�شركة .
ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم ب�أداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون �أو التزامات للغري وذلك من
�أموالهم اخلا�صة .
ً
ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�صفية  ،وح�ساب ختامي ،و�إقرار بانتهاء ال�شركة تطبيقا حلكم املادة (  ) 223من نظام
ال�شركات  ،كما يعترب طلباً ب�شطب ال�سجل التجاري لل�شركة .
توقيعات ال�شركاء
 -1عبد اهلل �سعد بن منقا�ش		
		
 -2طارق عبد اهلل بن منقا�ش

التوقيع :
التوقيع :

قرار ال�شركاء يف �شركة الأجماد للتجارة بتحويلها
من �شركة �إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة الأجماد للتجارة �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مقيدة بال�سجل التجاري رقم ()1010008520
وتاريخ 1395/8/10هـ مبدينة الريا�ض وهم :
1ـ �أحمد بن عبد الرحمن بن �سعيد العامودي
2ـ في�صل عبده �سنان علي �صالح �سيدم
3ـ عمر بن عبداهلل بن مبارك �آل معروف
بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريكني � /أحمد بن عبدالرحمن �سعيد العامودي وفي�صل عبده �سنان علي
�صالح �سيدم عن كامل ح�ص�صهم �إىل ال�شريك  /عمر بن عبداهلل بن مبارك �آل معروف
مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريكني املتنازلني ب�أنهما قد ا�ستلما كافة حقوقهما من ال�شريك
املتنازل له  ،كما يقر ال�شركاء ب�أنهما قاما باجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتهم وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام
ال�شركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �صدور القرار  ،وطبقــا للمادة ( )15من نظام
ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها �إىل �شريك واحد هو  /عمر بن عبداهلل بن
مبارك �آل معروف  ،هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية .
وعلى ما �سبق وقع ال�شركاء .
اال�سم� :أحمد بن عبدالرحمن بن �سعيد العامودي
اال�سم :في�صل عبده �سنان علي �صالح �سيدم
اال�سم :عمر بن عبداهلل بن مبارك �آل معروف

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

قرار ال�شركاء يف �شركة العناية املبتكرة للتجارة
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
انه بتاريخ 2014/2/12م املوافق  12ربيع الثاين 1435هـ اجتمع ال�شركاء ب�شركة العناية املبتكرة للتجارة  .واملقيدة
بال�سجل التجاري رقم ( )1010355917وتاريخ 1434/1/12هـ يف مدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة
املالية املنتهية يف 2013/12/31م  .والتي قد جتاوزت ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة .
وطبقـا لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .
واهلل املوفق ،،،،
توقيع ال�شركاء
1ـ عائ�ض ربيعان �شفلوت القحطاين
2ـ ملار عائ�ض ربيعان القحطاين
3ـ �أحمد عبد احلميد دروي�ش جابر

التوقيع
التوقيع
التوقيع

UM AL-QURA
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قرار ال�شركاء يف �شركة ق�صر دال املحدودة
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
انه بتاريخ 2014/12/04 :م اجتمع ال�شركاء ب�شركة ق�صر دال املحدودة املقيدة بال�سجل رقم ()1010166838
وتاريخ 1422/03/12 :هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف 2013/12/31م .
وطبقـا لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع على ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .
اال�سم  :م�ساعد حممد علي املف�ضي

ال�شركاء

اال�سم  :خالد حممد علي املف�ضي

قرار ال�شركاء يف �شركة دار الن�سر للتجارة واملقاوالت
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�أنه بتاريخ 1435/2/28هـ املوافق 2013/12/31م اجتمع ال�شركاء ب�شركة دار الن�سر للتجارة املقيدة بال�سجل
التجاري رقم ( )1010137452وتاريخ 1416/4/2هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف
 2013/ 12/ 31م والتي قد جتاوزت  955,916ريال �سعودي .
وطبقا الحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .
واهلل املـوفق ,,,,
ال�شريك
ال�شريك
خلود �صالح �سعد العثمان
خالد �صالح �سعد العثمان
عنه بالوكالة نايف حممد عبد العزيز احلري�شي
عنه بالوكالة نايف حممد عبد العزيز احلري�شي
التوقيع ...................................... :
التوقيع .................................. :
التاريخ ...................................... :
التاريخ .................................. :
ال�شريك
ال�شريك
منرية �صالح �سعد العثمان
متا�ضر �صالح �سعد العثمان
عنه بالوكالة نايف حممد عبد العزيز احلري�شي
عنه بالوكالة نايف حممد عبد العزيز احلري�شي
التوقيع ...................................... :
التوقيع .................................. :
التاريخ ....................................... :
التاريخ .................................. :

قرار ال�شركاء يف �شركة �أي ثري العربية ال�سعودية
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�إنه ويف هذا اليوم 1436/01/23هـ املوافق 2014/11/16م اجتمع ال�شركاء يف �شركة �أي ثري العربية ال�سعودية،
وذلك لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م ،والتي بلغت ن�صف ر�أ�سمالها ،وطبقاً
لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية
تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.
واهلل املوفق،،،
الطرف االول
عبد العزيز حمد عبد العزيز اجلميح
الطرف الثاين
�شركة �أي ثري منطقة حرة -ذ.م .م

قـرار ال�شـركاء يف �شـركة امل�صـادر املتعـددة
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
�أنه بتاريخ 1436/02 /11 :هـ 2014/12/03م اجتمع ال�شركاء ب�شركة امل�صادر املتعددة ,املقيدة بال�سجل التجاري رقم
( )1065884551وتاريخ 1433/01/16هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية يف 2012/ 12/31م
والتي قد بلغت  170,931ريال �سعودي .
وطبق�آ لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .
الأ�سم  :حممد علي حممد العنزي
التوقيع:

ال�شركاء

الأ�سم  :راكان حممد علي العنزي
التوقيع:

قرار ال�شركاء يف �شركة �أهداف للتجهيزات الإلكرتونية
املتطورة بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
انه بتاريخ 2014/06/15م اجتمع ال�شركاء ب�شركة � /أهداف للتجهيزات الإلكرتونية املتطورة (�شركة �سعودية ذات
م�سئولية حمدودة) املقيدة بال�سجل التجاري برقم ( )1010186080وتاريخ 1424/02/25هـ مبدينة الريا�ض .
لبحث تقرير مراقب احل�سابات الذي ي�شري �أن لدى ال�شركة خ�سائر مرتاكمة تزيد عن ن�صف ر�أ�سمالها مببلغ (369,696
ريال) كما يف 2013/12/31م
وطبقـا لأحكام املادة ( )180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل
لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .
واهلل املوفق ،،،
			
الطرف الأول
�شركة جمموعة املجال العربي

الطرف الثاين
معي�ض رداد الزهراين
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�إقرار ال�شركاء يف �شركة رواق للتجارة املحدودة
بـ�إ�ستمرار ودعم ال�شركة
انه بتاريخ 2014/12/08م اجتمع ال�شركاء ب�شركة رواق للتجارة املحدودة واملقيدة بال�سجل التجاري رقم
 1010236963وتاريخ 1428/08/01هـ مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�شركة عن ال�سنة املنتهية 2013/12/31م
والتي قد جتاوزت خ�سائرها ح�سب امليزانية �أثني ع�شر مليونا و�أربعمائة وواحد وخم�سون �ألفا ومائة وخم�سة
و�سبعون ريال وطبقـا لأحكام املادة  180من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء بالإجماع با�ستمرارية ال�شركة مع تقدمي
الدعم املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر هذا الدعم يف امليزانية التالية .
ال�شركاء  :ـ
 /1ال�سيد  /عبد اهلل عبد العزيز �إبراهيم الر�شودي بطاقة رقم ()1018885556
 /2ال�سيد  /يو�سف عبد اهلل احل�سون بطاقة رقم ()1009124536
 /3ال�سيد  /م�شعل عبدالعزيز الر�شودي ()1003049911
 /4ال�سيد  /علي عبدالعزيز الر�شودي ()1018885572
 /5ال�سيد  /عبد الرحمن عبدالعزيز الر�شودي ()1046142244
 /6ال�سيد � /صالح عبد العزيز الر�شودي ()1003049903
واهلل املوفق ،،،،،،،

طرف �أول .
طرف ثاين .
طرف ثالث .
طرف رابع .
طرف خام�س .
طرف �ساد�س .

قــرار ال�شـركاء يف �شـركـة واهر للتجارة بتحويلها
من �شركة �إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة واهر للتجارة ( ذات م�سئولية حمدودة ) املقيدة بال�سجل التجاري رقم  1010257900وتاريخ
1429/11/9هـ مبدينة الريا�ض وهم :
 -1ال�سيد � /سلمان بن عبدالرحمن ال�سديري
 -2ال�سـيدة /المـا يحيى ح�سـن �آل عـائ�ض
 -3الأن�سة  /لطيفة �سلمان عبدالرحمن ال�سديري
بنا َء على �أتفاق فيما بينهم على تنـــازل ال�شريكة ال�سـيدة  /الما يحيى ح�سـن �آل عائ�ض وال�شريكة الأن�سة  /لطيفة بنت
�سلمان عبدالرحمن ال�سديري  ،عن كامل ح�ص�صهم �إىل ال�شريك ال�سيد � /سلمان بن عبدالرحمن ال�سديري  ،مبا لهم من
حقوق وما عليها من التزامات  ،ويقر ال�شريكني املتنازلني ب�أنهما قد �أ�ستلم كافه حقوقهما من ال�شريك املتنازل له  ،كما
يقر ال�شركاء ب�أنهم قاما ب�إجناز اعمال الت�صفية مبعرفتهم وفقا لأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�سداد
الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ القرار  ،وطبقاً للمادة  15من نظام ال�شركات ت�صـبح ال�شركـة
منق�ضيـة ب�سـبب انتقــال ح�ص�ص ر�أ�س مـالها �إلـى �شريــك واحد وهو ال�سيد � /سلمان بن عبدالرحمن ال�سديري  ،هذا
وقد رغب ال�شريكني املتنازلني له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان :
ال�سيد � /سلمان بن عبدالرحمن ال�سديري
ال�سيدة  /الما يحيى ح�سن �آل عائ�ض
الأن�سة  /لطيفة بنت �سلمان عبدالرحمن ال�سديري

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

قرار ال�شركاء يف �شركة �سلطان �ضحوي خملف املطريي
للمقـاوالت العـامة للمبـاين بتحـويلهـا مـن �شـركـة
�إلى م�ؤ�س�سة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة �سلطان �ضحوي خملف املطريي � -سجل جتاري( )2511005527وتاريخ 1424/08/24هـ
مدينة حفر الباطن وهم:
 .1ال�سيد� /سلطان �ضحوي خملف املطريي
 .2ال�سيد /نواف �ضحوي خملف املطريي
بنا ًء على �إتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك /ال�شركاء نواف �ضحوي خملف املطريي ...............................
عن كامل ح�صته/ح�صتهم �إىل ال�شريك �سلطان �ضحـوي خمـلف املطريي مبا لها من حقوق وما عليها من التـزامات
ويقر ال�شريك /ال�شركاء املتنازلني ب�أنه/ب�أنهم قد ا�ستلموا كافة حقوقه /حقوقهم من ال�شــــرك املتنـــازل له ،كــما يقـــر
ال�شريكان/ال�شركاء ب�أنهما قاما/قاموا ب�إجناز �أعمال الت�صفية مبعرفتها/مبعرفتهم وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�شر من
نظام ال�شركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �صدور القرار ،وطبقاً للمادة ( )15من نظام
ال�شركات ت�صبح ال�شركة منق�ضية ب�سبب انتقال جميع ح�ص�ص ر�أ�س مالها �إىل �شريك واحد هو �سلطان �ضحوي خملف
املطريي ،هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها �إىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعلى ما �سبق وقع ال�شريكان/ال�شركاء
اال�سم :نواف �ضحوي خملف املطريي
اال�سم� :سلطان �ضحوي خملف املطريي
التوقيع................................ :
التوقيع................................. :

انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة
دواءكم ال�سعودية
تعلن �شركة دواءكم ال�سعودية – �شركة م�ساهمة مقفلة – ب�أنه قد انعقد يوم الأحد 1436/2/15هـ املوافق 2014/12/7م
مبقر ال�شركة الدوائية اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة دواءكم ال�سعودية .
وقد وافق م�ساهموا ال�شركة على ت�صفية ال�شركة اختياريا  ،وامل�صادقة على احل�ساب اخلتامي لأعمال الت�صفية
النهائية و�شطب ال�سجل التجاري .
واهلل ويل التوفيق ،،،
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UM AL-QURA

منازعات األوراق المالية

مؤسسة النقد العربي السعودي

تعلن جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية ب�أنها �أ�صدرت
قــــرارها رقــــم (/1418ل/د2014/1م لعـــام 1436هـ) ،بتاريخ
1436/01/26هـ املوافق 2014/11/19م ،يف الدعوى املقامة من
هيئة ال�سوق املالية �ضد /عقاب بن حممد بن م�ستور العتيبي ،وقد
ق�ضى مبا يلي:
احلكم غيابياً ب�إدانة املدعى عليه (عقاب بن حممد بن م�ستور العتيبي)،
�سعودي اجلن�سية مبوجب الهوية الوطنية رقم (،)1073892653
مبخالفة املادة ( )31من نظام ال�سوق املالية واملادتني ( )5و ()17
من الئحة �أعمال الأوراق املالية ،و�إيقاع العقوبات التالية عليه:
�أو ًال  :غرامة مالية قدرها ع�شرة �آالف ( )10,000ريال عن خمالفته
للمادة احلادية والثالثني من نظام ال�سوق املالية واملادة اخلام�سة
من الئحة �أعمال الأوراق املالية.
ثانياً :غرامة مالية قدرها ع�شرة �آالف ( )10,000ريال عن خمالفته
للمادة احلادية والثالثني من نظام ال�سوق املالية واملادة ال�سابعة

ع�شرة من الئحة �أعمال الأوراق املالية.
وحيث تعذر اال�ستدالل على عنوان املدعى عليه /عقاب بن حممد
بن م�ستور العتيبي ،فقد تقرر �إبالغه بالقرار ال�صادر بحقه ن�شر ًا
باجلريدة الر�سمية .ويجوز له االعرتا�ض على القرار خالل ثالثني
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ،و�إذا مل يتم االعرتا�ض خالل هذه
املدة ي�صبح القرار نافذ ًا.
تعلن جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية ب�أنها �أ�صدرت
قرارهــــا رقـــم (/1417ل/د2014/1م لعــــام 1436هـ) ،بتاريخ
1436/01/26هـ املوافق 2014/11/19م ،يف الدعوى املقامة من
هيئة ال�سوق املالية �ضد /دالل بنت عبداهلل بن �سعدون العتيبي ،وقد
ق�ضى مبا يلي:
احلكم غيابياً ب�إدانة املدعى عليها (دالل بنت عبداهلل بن �سعدون
العتيبي)� ،سعـــودية اجلن�سيـــة مبـــوجب الهـــوية الوطنيـــة رقم

( ،)1082362672مبخالفة املادة ( )31من نظام ال�سوق املالية
واملادتني ( )5و ( )17من الئحة �أعمال الأوراق املالية ،و�إيقاع
العقوبات التالية عليها:
�أو ًال  :غرامة مالية قدرها اثنان وع�شرون �ألف ( )22,000ريال عن
خمالفتها للمادة احلادية والثالثني من نظام ال�سوق املالية واملادة
اخلام�سة من الئحة �أعمال الأوراق املالية.
ثانياً :غرامة مالية قدرها اثنان وع�شرون �ألف ( )22,000ريال عن
خمالفتها للمادة احلادية والثالثني من نظام ال�سوق املالية واملادة
ال�سابعة ع�شرة من الئحة �أعمال الأوراق املالية.
وحيث تعذر اال�ستدالل على عنوان املدعى عليها /دالل بنت عبداهلل
بن �سعدون العتيبي ،فقد تقرر �إبالغها بالقرار ال�صادر بحقها ن�شر ًا
باجلريدة الر�سمية .ويجوز لها االعرتا�ض على القرار خالل ثالثني
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ،و�إذا مل يتم االعرتا�ض خالل هذه
املدة ي�صبح القرار نافذ ًا.

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ــ املركز الرئي�سي
 /م �س

املركز املايل املوحد كما هو 1436/02/08هـ املوافق 2014/11/30م

املبالغ باملاليني
2014/11/30م

1436/02/هـ 2014/12/ -م
�إدارة املحا�سبة العامة
_ ق�سم القوائم املالية _

ق�سم الإ�صدار

املوجودات

2014/11/13م

البيان

يف التداول
يف ق�سم الأعمال امل�صرفية

ذهب

1,623
216,161
217,784

1,623
218,600
220,223

نقد �أجنبي لدى عمالء
املجموع

37,506

41,507

بنكنوت وعمالت معدنية

8,743
491,248
2,045,025
21,422
2,603,944

8,743
473.555
2,044,069
21,726
2,589,600

ا�ستثمارات باملحلية
ودائع خارج البالد
ا�ستثمارات بالأجنبية
موجودات �أخرى
املجموع

1,024

7,306

تعهدات م�ستنديه وخالفها

2014/11/30م

2014/11/13م

179,967
37,496

178,406
41,497

311
10
217,784

310
10
220,223

املطلوبات

البيان
�أوراق نقد م�صدرة:
يف التداول
يف ق�سم الأعمال امل�صرفية
عمالت معدنية م�صدرة:
يف التداول
يف ق�سم الأعمال امل�صرفية
املجموع

ق�سم الأعمال امل�صرفية

958,856
515,346
8,373
191,920
91,655
837,794
2,603,944

942,491
514,466
8,404
192,447
91,591
840,201
2,589,600

ودائع احلكومة
التزامات على احلكومة
ودائع جلهات �أجنبية
ودائع م�صالح وهيئات حكومية
ودائع البنوك
مطلوبات �أخرى
املجموع

1,024

7,306

�إعتمادات م�ستندية وخالفها

ح�سابات نظامية

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ــ املركز الرئي�سي
 / 361000022442م �س

املركز املايل املوحد كما هو 1436/01/20هـ املوافق 2014/11/13م

املبالغ باملاليني
2014/11/13م

1436/02/هـ 2014/12/ -م
�إدارة املحا�سبة العامة
_ ق�سم القوائم املالية _

ق�سم الإ�صدار

املوجودات

2014/10/30م

البيان

يف التداول
يف ق�سم الأعمال امل�صرفية

ذهب

1,623
218,600
220,223

1,623
220,638
222,261

نقد �أجنبي لدى عمالء
املجموع

41,507

40,744

بنكنوت وعمالت معدنية

8,743
473.555
2,044,069
21,726
2,589,600

8,743
503,356
2,035,249
21,549
2,609,641

ا�ستثمارات باملحلية
ودائع خارج البالد
ا�ستثمارات بالأجنبية
موجودات �أخرى
املجموع

7,306

6,864

تعهدات م�ستنديه وخالفها

2014/11/13م

2014/10/30م

178,406
41,497

181,208
40,734

310
10
220,223

309
10
222،261

املطلوبات

البيان
�أوراق نقد م�صدرة:
يف التداول
يف ق�سم الأعمال امل�صرفية
عمالت معدنية م�صدرة:
يف التداول
يف ق�سم الأعمال امل�صرفية
املجموع

ق�سم الأعمال امل�صرفية

942,491
514,466
8,404
192,447
91,591
840,201
2,589,600

978,384
513,793
7,964
184,882
91,438
833,180
2,609,641

ودائع احلكومة
التزامات على احلكومة
ودائع جلهات �أجنبية
ودائع م�صالح وهيئات حكومية
ودائع البنوك
مطلوبات �أخرى
املجموع

7,306

6,864

�إعتمادات م�ستندية وخالفها

ح�سابات نظامية

UM AL-QURA
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تعـــــــديل ا�ســـــــــم

الجنسـية العربيـة السعودية
تعديل اسم
مواليد

تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية ب�أحوال منطقة الريا�ض ( )٣٥٩٦بتاريخ ١٤٣٥-١٢-٢٧هـ باملوافقة على تعديل اال�سم الأول لـ (ملهوي بن علي بن جابر
رقم (  ) ٩٨٦٤وتاريخ ١٤٣٥-١٢-٢١هـ القا�ضي بتغيري اال�سم الأول لـ(م�ؤمنه عائ�ض معي�ض خرباين) �سجل مدين رقم ( )١١٧٧٩٤٢٥٣بتعديل اال�سم الأول من (ملهوي) �إىل (نايف) لي�صبح
الظويلمي املالكي)� .سجل مدين رقم ( )١٠٦٢٩٤٥٠٧٤من (م�ؤمنه) �إىل (م�شاعل) لي�صبح اال�سم بعد اال�سم بعد التعديل (نايف بن علي بن جابر خرباين) وللإحاطة جرى ن�شره.
التعديل (م�شاعل عائ�ض معي�ض الظويلمي املالكي) وللإحاطة جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية ب�أبها ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية رقم ( )٣٧٣وتاريخ ١٤٣٦-٠٢-١٠هـ.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية ب�أحوال منطقة باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ( حليمه �أحمد ح�سن �آل عبدهلل) من (حليمه) �إىل (لينة)لي�صبح اال�سم
الريا�ض رقم ( )٩١٧٣يف ١٤٣٥-١١-٢هـ القا�ضي بتعديل اال�سم الأول لـ(مثيبه حامد مردا�س الكامل بعد التعديل (لينة �أحمد ح�سن �آل عبداهلل) وذلك مبوجب ال�سجل املدين رقم ()١٠٦٥٢٦٨٠٨٦
املقاطي) �سجل مدين رقم ( )١٠٦١٠٢٨٧٧٣من (مثيبه) �إىل (غيداء) لي�صبح اال�سم بعد التعديل وللإحاطة جرى ن�شره.
(غيداء حامد مردا�س املقاطي) .وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة الطائف ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية رقم(  )٦٥٦يف
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية ب�أحوال منطقة ١٤٣٥-٠٧-١٣هـ باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ( عبده بن حممد بن فار�س حمدي) من
الريا�ض رقم ( )١٠٧٧٣يف ١٤٣٥-١٢-١هـ القا�ضي بتعديل اال�سم الأول لـ(عياده عطور براله (عبده) �إىل (عبدامللك) وذلك بال�سجل املدين رقم(  )١٠٠٩٢٠١١٢٨وللإحاطة جرى ن�شره.
جامع) �سجل مدين رقم ( )١٠٣٨٣٣٥٢٦٩من (عياده) �إىل (عباده) لي�صبح اال�سم بعد التعديل
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف حمافظة قلوه ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية للأحوال املدنية مبنطقة
(عباده عطور براله جامع) وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.
الباحة رقم ( /١٤٣ل) وتاريخ ١٤٣٤-٣-١٧هـ باملوافقة على تعد يل اال�سم الأول لـ( عطيه بن علي
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية ب�أحوال منطقة الريا�ض بن �إبراهيم ال�سويدي الزهراين) �سجل مدين رقم ( )١٠٥٨٥٧٤٨٨٨من (عطيه) �إىل( بندر) لي�صبح
رقم ( )٧٧٥٧وتاريخ ١٤٣٥-٠٩-٠٥هـ القا�ضي بتعديل اال�سم الأول لـ( زينب بنت �صالح بن فهد ا�سمه كام ًال بعد التعديل( بندر بن علي بن �إبراهيم ال�سويدي الزهراين) وللإحاطة جرى ن�شره.
املبارك) �سجل مدين رقم ( )١١٠٣٩٤٩٧٠٥من (زينب) �إىل (ماريه) لي�صبح اال�سم بعد التعديل
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة حفر الباطن ب�أنه �صدر قرار اللجنة املحلية للأحوال املدنية
(ماريه بنت �صالح بن فهد املبارك) وللإحاطه جرى ن�شره.
رقم ( )٥٦٠وتاريخ ١٤٣٥-١٢-٢٨هـ باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ (خلفه بنت عواد ر�شيد
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة القويعية بطلب تعديل الإ�سم الأول لـ ( فيحان بن قنيفذ العدمي ال�شمري) من (خلفه) �إىل (خلود) لي�صبح ا�سمها بعد التغيري (خلود بنت عواد ر�شيد العدمي
بن حمما�س بن �شديد �آل خمثله ) من ( فيحان) �إىل ( راكان) لي�صبح الإ�سم بعد التعديل ( راكان بن ال�شمري) يف �سجلها املدين رقم ( )١٠٧٢٨١٨٨٩٩وذلك بنا ًء على طلبها.
قنيفذ بن حمما�س بن �شديد �آل خمثله ) حفيظة نفو�س رقم (  )44854وتاريخ  1433/10/15هـ
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الق�صيم ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية مبنطقة الق�صيم رقم
�سجل القويعية  .وللإحاطه جرى ن�شره.
( )٩٦٦بتاريخ ١٤٣٦-٠١-٠٤هـ باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ( مو�ضي حممد الربيعان)
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة املجمعه ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية رقم (� )١١٠٤٧سجل مدين رقم( )١٠١٣٠٨٢٢٠٩بتغيري ا�سمها الأول من (مو�ضي) �إىل (�سمر)وللإحاطة جرى
وتاريخ ١٤٣٥-١٢-١٨هـ القا�ضي بتغيري اال�سم الأول لـ( �صقار حم�سن �ضويحي العتيبي) من ن�شره.
(�صقار) �إىل (�صقر) �سجل مدين ( )١٠٤٠٧٨٦٩٣٩ولالحاطه جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف حمافظة القنفذة ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية للأحوال
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبكة املكرمة بناء على املادة ( )٤٠من الالئحة التنفيذية لنظام الأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة رقم ( )٣٧٩٥وتاريخ ١٤٣٤-٧-٢٢هـ باملوافقة على تغيري اال�سم
املدنية ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية مبكة املكرمة رقم ( )١٢٥٠يف ١٤٣٥-١٢-٢٧هـ باملوافقة الأول لـ(معي�ض م�سيب معي�ض احلربي) من (معي�ض) �إىل (عبداملح�سن) بال�سجل املدين رقم
بتعديل اال�سم الأول لـ(رعنا علي �أحمد مباركي) ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�صك رقم ( )١٠٧٥٣٣٩٤٩٧( )٣٦١٥٨٦٩٩وللإحاطة جرى ن�شره.
يف ١٤٣٦-٢-١هـ �سجل مدين رقم ( )١٠٧٢٢٧١٧٩١من (رعنا) �إىل (رنا) ولالحاطه جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة حائل ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية لنظام الأحوال املدنية
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبكة املكرمة بناء على املادة ( )٤٠من الالئحة التنفيذية لنظام رقم ( )٢5٤٥يف ١٤٣٥-١٢-٢٠هـ القا�ضي باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ(وزفاء ع�شبان
الأحوال املدنية ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية مبكة املكرمة رقم( )٢١٨يف ١٤٣٦-٢-٤هـ عما�ش ال�سويدي ال�شمري) من (وزفاء) �إىل (وفاء) رقم ال�سجل املدين ( )١٠٩٦٨٥١٣٩٧وللإحاطة
باملوافقة بتعديل اال�سم الأول لـ(قليله �سعود م�ساعد القر�شي) ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�صك جرى ن�شره.
رقم ( )٣٦٢٧٩٩٦٧يف ١٤٣٦-٢-٢٣هـ �سجل مدين رقم ( )١١٠١٠٦٥٧٦٩من (قليله) �إىل (خلود)
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الق�صيم ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية للأحوال املدنية رقم
ولالحاطه جرى ن�شره.
( )758وتاريخ ١٤٣٥-١١-١٢هـ القا�ضي باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ( مقبل بن مرزوق بن
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الباحة ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية للأحوال املدنية جناء املطريي) �سجل مدين رقم ( )١٠٥٥٤٧٨٩٦من (مقبل) �إىل (م�شعل) بحيث ي�صبح اال�سم بعد
مبنطقة الباحة رقم (/٧٦ل) وتاريخ١٤٣٦-٠٢-٠٣ :هـ القا�ضي باملوافقة على تغيري اال�سم التغيري (م�شعل بن مرزوق بن جناء املطريي) وللإحاطة جرى ن�شره.
الأول :لـ(�سفره بنت علي بن �شرمي احللي الغامدي) �إىل (�ساره بنت علي بن �شرمي احللي الغامدي)
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة تبوك ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية لنظام الأحوال املدنية
ب�سجلها املدين رقم ( )١٠٦٩٦١١٧١١ولالحاطه جرى ن�شره.
رقم ( ) ٣٣بتاريخ ١٤٣٦-١-١٧هـ باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ (همالء بنت �سراج بن حممد
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة الطائف ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية رقم( )26847يف �آل ر�شيد) من (همالء) �إىل (لولوه) لي�صبح ا�سمها كام ًال بعد التغيري (لولوه بنت �سراج بن حممد �آل
١٤٣٣-١١-13هـ باملوافقة على تغيري اال�سم الإول لـ(رجاء اهلل بن م�ستور �سعد الذويبي) من ر�شيد) يف �سجلها املدين رقم ( )١٠٤١١٣٦٠١٩وللإحاطة جرى ن�شره.
(رجاء اهلل) �إىل (عبداملجيد) وذلك بال�سجل املدين رقم ( )١٠٨٨٤٣٠٢٧٥ولالحاطه جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية ب�أحوال منطقة الريا�ض
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة تبوك ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية لنظام الأحوال املدنية رقم ( )١١٦٠٢وتاريخ ١٤٣٥-١٢-٢٩هـ القا�ضي بتعديل الإ�سم الأول لـ (عتيق حممد عبداهلل بن
رقم ( ) ٢٠٤بتاريخ ١٤٣٥-٢-٢٩هـ باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ (مليه بنت �سليمان بن عيد خنني) �سجل مدين رقم ( )١٠٣٧٨٧٦٥٩٤من (عتيق) �إىل (بدر) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (بدر
ال�ضيويف العطوي) من (مليه) �إىل (ملياء) لي�صبح ا�سمها كام ًال بعد التغيري (ملياء بنت �سليمان بن عيد حممد عبداهلل بن خنني) وللإحاطه جرى ن�شره.
ال�ضيويف العطوي) يف �سجلها املدين رقم ( )١٠٥٣١٥٩٣١٣ولالحاطه جرى ن�شره.
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة املجمعه ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية رقم ()١١٣٧٤
تعلن �إدارة الأحوال املدنية يف حمافظة حوطة بني متيم ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية رقم وتاريخ ١٤٣٦-١-١٥هـ القا�ضي بتغيري اال�سم الأول لـ(جود اهلل دخيل اهلل جود اهلل املطريي)
( )١٠٩٧٢وتاريخ ١٤٣٥-١٢-١٨هـ باملوافقة على تغيري اال�سم الأول لـ (جعيول بن ح�سني بن تغيري ا�سمه الأول من (جوداهلل) �إىل (جواد) �سجل مدين ( )١٠٧٤٦٥٩٧٥٤ولالحاطة جرى ن�شره.
جعيول �آل بريك) وذلك من (جعيول) �إىل (فهد) لي�صبح اال�سم بعد التعديل (فهد بن ح�سني بن
تعلن �إدارة الأحوال املدنية بالريا�ض ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية ب�أحوال منطقة الريا�ض
جعيول �آل بريك) يف �سجله املدين رقم ( )١٠٤٨٥٧٩١٣٨ولالحاطة جرى ن�شره.
رقم ( )٣٨٢١٣وتاريخ ١٤٣٥-١٢-١هـ القا�ضي بتعديل اال�سم الأول لـ(ثايب علي فهيد البقمي)
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة جنران بناء على املادة ( )٤٠من الالئحة التنفيذيه لنظام �سجل مدين رقم ( )١٠٥٩٥١٠٦٧٥من (ثايب) �إىل (نايف) لي�صبح اال�سم بعد التعديل(نايف علي
الأحوال املدنية ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية للأحوال املدنية مبنطقة جنران رقم ()١٠٤٠وتاريخ فهيد البقمي) وللإحاطة جرى ن�شره.
١٤٣٥-١٢-١٨هـ باملوافقة بتعديل اال�سم الأول لـ(�شعفه �سعيد مبارك �آل فطيح) ومت توثيقه لدى
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية ب�أحوال منطقة
كاتب عدل بال�صك رقم ( )٣٦٢٥٦٦٥٦يف ١٤٣٦-٢-١٨هـ �سجل مدين رقم ( )١٠٦٦٩٩٠٤٢٣من
الريا�ض رقم ( )٧٥٩٢يف ١٤٣٥-٨-٢٥هـ القا�ضي بتعديل اال�سم الأول لـ( ن�سيله فقيه بكري
(�شعفه) �إىل (نوف) وللإحاطه جرى ن�شره.
الربعي) �سجل مدين رقم ( )١٠٠٠٩٣١٦٣٢من (ن�سيله) �إىل (�شهد) لي�صبح اال�سم بعد التعديل(�شهد
تعلن �إدارة الأحوال املدنية مبحافظة �أبي عري�ش ب�أنه �صدر قرار اللجنة الفرعية بجازان رقم فقيه بكري الربعي) وللإحاطة بذلك جرى ن�شره.
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األخبـــار

بنجاح مبادرته التي توجت ب�إزالة ما ي�شوب العالقات القطرية امل�صرية

�أمري الكويت يهنئ خادم احلرمني ال�شريفني

الكويت  -واس
هن�� أ� �صاحب ال�سم��و ال�شيخ �صب��اح الأحمد اجلابر ال�صب��اح �أمري دولة الكوي��ت� ،أخاه خادم
احلرم�ين ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ،مبنا�سبة جناح مبادرته وم�ساعيه
الأخوي��ة اخلرية التي توج��ت ب�إزالة ما ي�شوب العالقات بني دولة قط��ر ال�شقيقة وجمهورية
م�ص��ر العربية ال�شقيقة ،وفت��ح �صفحة جديدة يف العالقات بني البلدين ال�شقيقني ،مبنية على
الت��واد واحلر�ص امل�ش�ترك على تعزيز �أوا�ص��ر الأخوة والتعاون بينهما مل��ا فيه م�صلحتهما
امل�شرتكة وم�صلحة الأمتني العربية والإ�سالمية.
وبارك �سموه يف برقية بعثها خلادم احلرمني ال�شريفني ،هذه املبادرة الكرمية من �أخيه خادم
احلرم�ين ال�شريفني التي ج�سدت مواقفه القومية الأ�صيل��ة ،وحر�صه على الت�ضامن ووحدة

ال�صف العربي وجتاوز كل ال�صعوبات والعقبات التي قد تعرتي العالقات بني الدول العربية،
وتوجي��ه الطاقات واجلهود كافة خلدمة ق�ضايا الأمتني العربي��ة والإ�سالمية ،واحلفاظ على
م�صاحلها والوقوف يف وجه التحديات التي تواجهها.
و�س�أل �سمو �أمري دولة الكويت املوىل تعاىل �أن يدمي على �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني موفور
ال�صح��ة والعافي��ة ،و�أن ميد يف عمره ليوا�ص��ل م�سرية اخلري والعطاء يف ب�لاده ،و�أن يحقق
للمملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة املزي��د مما تتطل��ع �إليه من رقي ومن��اء وازدهار يف ظ��ل قيادته
احلكيمة.
كم��ا بعث �صاحب ال�سم��و ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عه��د دولة الكويت و�سمو
ال�شي��خ جاب��ر املبارك احلم��د ال�صباح رئي���س جمل�س ال��وزراء بدولة الكوي��ت برقيتي تهنئة
مماثلتني.

ويل ويل العهد ي�ستقبل �سفري �أملانيا
لدى اململكة
الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل ويل العه��د النائ��ب الث��اين لرئي���س جمل�س
ال��وزراء امل�ست�ش��ار واملبع��وث اخلا�ص خل��ادم احلرمني
ال�شريف�ين حفظه اهلل ،يف مكتبه بق�ص��ر اليمامة يف الريا�ض

ي��وم الإثن�ين � 30صف��ر 1436ه��ـ املواف��ق  22دي�سم�بر
2014م� ،سف�ير جمهوري��ة �أملانيا االحتادية ل��دى اململكة
بوري���س روغه ،ال��ذي قدم لل�س�لام على �سم��وه مبنا�سبة
تعيينه �سفري ًا معتمد ًا لبالده لدى اململكة.
وج��رى خ�لال اال�ستقب��ال تب��ادل الأحادي��ث الودي��ة� ،إىل
جانب ا�ستعرا�ض املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

بيان من الديوان امللكي

اململكة تبارك اخلطوات اجلارية لتوطيد العالقات بني م�صر وقطر
الرياض  -واس
�ص��در ع��ن الدي��وان امللك��ي ي��وم ال�سب��ت
� 28صف��ر 1436هـ املواف��ق  20دي�سمرب 2014م ،البيان
التايل:
عم ًال بقول احلق �سبحانه وتعاىل( :و�أطيعوا اهلل ور�سوله
وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم وا�صربوا �إن اهلل مع
ال�صابرين) ،وقوله عز وجل( :فاتقوا اهلل و�أ�صلحوا ذات
بينكم و�أطيعوا اهلل ور�سول��ه �إن كنتم م�ؤمنني) .واتباعاً
لقول احلق عز وجل( :ال خري يف كثري من جنواهم �إال من
�أم��ر ب�صدقة �أو معروف �أو �إ�صالح بني النا�س ومن يفعل
ذلك ابتغاء مر�ضات اهلل ف�سوف ن�ؤتيه �أجر ًا عظيماً).
وحر�ص��اً من خ��ادم احلرمني ال�شريفني املل��ك عبداهلل بن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود حفظ��ه اهلل ،عل��ى اجتم��اع الكلمة
و�إزال��ة م��ا ي�ش��وب العالقات ب�ين ال�شقيقت�ين جمهورية
م�ص��ر العربي��ة ودول��ة قط��ر يف خمتلف املج��االت وعلى
جمي��ع امل�ستوي��ات ،وبخا�ص��ة ما تبث��ه و�سائ��ل الإعالم
املرئي��ة وامل�سموع��ة واملق��روءة ،املرتبط��ة بالدولت�ين
ال�شقيقتني.
وت�أكي��د ًا عل��ى م��ا ورد يف اتفاق��ي الريا���ض املربم�ين
يف 1435/1/19ه��ـ املواف��ق 2013/11/23م ،ويف
1436/1/23ه��ـ املواف��ق 2014/11/16م ،املت�ضم��ن
الت��زام جميع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

ب�سيا�سة املجل�س لدعم جمهورية م�صر العربية والإ�سهام
يف �أمنها وا�ستقرارها.
وتقدي��ر ًا من قبل الأ�شقاء يف كلت��ا الدولتني ملبادرة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود،
التي دعا فيها �أ�شق��اءه يف كلتا الدولتني لتوطيد العالقات
بينهم��ا وتوحيد الكلمة و�إزالة ما يدع��و �إىل �إثارة النزاع
وال�شق��اق بينهم��ا �إن �ش��اء اهلل ،وتلبية لدعوت��ه الكرمية
�أيده اهلل ،للإ�صالح� ،إذ الإ�صالح منبعه النفو�س ال�سامية
والكب�يرة ،فقد ا�ستجابت كلتا الدولتني لها وذلك للقناعة

التام��ة مب��ا انط��وت عليه م��ن م�ضامني �سامي��ة ت�صب يف
م�صلحة ال�شقيقت�ين جمهورية م�صر العربية ودولة قطر
و�شعبيهما ال�شقيقني.
وقد �أبدت اململكة العربية ال�سعودية مباركتها للخطوات
اجلاري��ة التي من �ش�أنها توطي��د العالقات بني جمهورية
م�صر العربية ودولة قطر ،ومن �ضمنها الزيارة التي قام
بها املبعوث اخلا�ص ل�سمو �أمري دولة قطر �سعادة ال�شيخ
حممد بن عبدالرحمن �آل ثاين �إىل م�صر.
كم��ا ت�ؤك��د اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة بقي��ادة خ��ادم

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
يحفظ��ه اهلل ،دعمه��ا وحر�صها على فت��ح �صفحة جديدة
ب�ين البلدي��ن ليك��ون كل منهم��ا بع��د اهلل ،عون��اً للآخر يف
�سبيل التكامل والتع��اون لتحقيق امل�صالح العليا لأمتينا
العربية والإ�سالمية� ،آم ًال يحفظه اهلل ،من جميع ال�شرفاء
م��ن الأ�شقاء م��ن علم��اء ومفكرين وكتاب ورج��ال �إعالم
بكافة �أ�شكال��ه �إىل اال�ستجابة لهذه اخلط��وة ومباركتها؛
فه��م العون بعد اهلل ،ل�س��د �أي ثغرة يح��اول �أعداء الأمة
العربية والإ�سالمية ا�ستغاللها لتحقيق م�آربهم.
ون�س���أل اهلل عز وج��ل �أن يع ّمق �أوا�ص��ر الأخوة فيما بني
الدولت�ين ال�شقيقت�ين ويع��زز العالق��ات بينهم��ا ويوطد
القوا�سم امل�شرتكة التي توحد بينهما ،ملواجهة التحديات
التي متر بها املنطقة.
هذا واهلل ويل التوفيق والقادر عليه.
وكان فخام��ة الرئي���س عبدالفت��اح ال�سي�س��ي رئي���س
جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة ق��د ا�ستقب��ل الي��وم نف�سه ،يف
القاه��رة معايل رئي�س الديوان امللك��ي ال�سكرتري اخلا�ص
خل��ادم احلرم�ين ال�شريف�ين ومبعوث��ه يف ه��ذه املهم��ة
الأ�ستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري ،و�سعادة ال�شيخ
حمم��د ب��ن عبدالرحمن �آل ث��اين م�ساعد وزي��ر اخلارجية
القط��ري مبع��وث �أمري دولة قط��ر ال�شيخ متي��م بن حمد
�آل ثاين لهذه املهمة.

األخبـــار
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ويل العهد يزور مفتي عام اململكة
الرياض  -واس
قام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س الوزراء
وزي��ر الدفاع ،م�ساء يوم الأربع��اء � 25صفر 1436هـ
املواف��ق  17دي�سمرب 2014م ،بزي��ارة ل�سماحة مفتي
عام اململكة رئي�س هيئة كبار العلماء و�إدارة البحوث
العلمي��ة والإفت��اء ال�شي��خ عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل
�آل ال�شي��خ يف منزله بالريا�ض .وقد �أقام �سماحة مفتي
ع��ام اململك��ة م�أدبة ع�ش��اء به��ذه املنا�سب��ة .و�شهدت
م�أدبة الع�شاء ح�ضور �صاحب ال�سمو الأمري خالد بن
فهد بن خالد ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأمري من�صور امللك��ي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س بدي��وان �سم��و ويل العه��د ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي
بن �سع��ود ب��ن عبدالعزي��ز ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الهيئ��ة العام��ة لل�سياح��ة والآثار ،و�صاح��ب ال�سمو الأم�ير عبدالعزيز ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز م�ساعد
الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور م�شعل بن عبداهلل بن م�ساعد امل�ست�شار وزير الب�ترول وال�ثروة املعدنية ل�ش���ؤون البرتول،

و�صاح��ب ال�سمو الأمري �سعود بن عبداهلل بن فرحان،
و�صاح��ب ال�سم��و امللكي الأمري في�صل ب��ن �سلمان بن
عبدالعزي��ز �أمري منطق��ة املدينة املن��ورة ،و�صاحب
ال�سم��و امللكي الأمري تركي بن عب��داهلل بن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا�ض ،و�صاحب ال�سمو الأمري �سلطان
ب��ن خالد ب��ن في�ص��ل ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �سعود بن فهد ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حمم��د بن �سع��ود بن فه��د ،و�صاح��ب ال�سمو
امللك��ي الأمري بندر بن �سلم��ان بن عبدالعزيز ،ومعايل
رئي���س جمل���س ال�ش��ورى ال�شي��خ عب��داهلل ب��ن حممد
�آل ال�شي��خ ،و�أ�صح��اب املع��ايل والف�ضيل��ة وعدد من
امل�س�ؤولني.

ويل العهد يرعى حفل تخريج الدورة ال�سابعة والثمانني من طلبة كلية امللك في�صل اجلوية
الرياض  -واس
رع��ى �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير �سلم��ان ب��ن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د نائ��ب رئي���س
جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدف��اع ،ي��وم الثالث��اء
� 24صف��ر 1436ه��ـ املوافق  16دي�سم�بر 2014م ،حفل
تخري��ج الدورة ال�سابعة والثمانني م��ن طلبة كلية امللك
في�صل اجلوي��ة مبدينة الريا�ض .ولدى و�صول �سمو ويل
العه��د مقر احلفل يرافق��ه �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
�سلط��ان بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز رئي���س الهيئة العامة
لل�سياح��ة والآثار ،و�صاحب ال�سم��و امللكي الأمري حممد
ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزي��ز ،وزير الدول��ة ع�ضو جمل�س
ال��وزراء رئي�س ديوان �سمو ويل العهد امل�ست�شار اخلا�ص
ل�سم��وه ،كان يف ا�ستقبال��ه �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري
تركي ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز �أمري منطق��ة الريا�ض،
ومع��ايل م�ساعد وزير الدف��اع الأ�ستاذ حمم��د بن عبداهلل
العاي�ش ،ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق �أول
رك��ن عبدالرحمن بن �صالح البنيان ،ومعايل قائد القوات
اجلوي��ة الفريق رك��ن حممد ب��ن �أحمد ال�شع�لان ،وقائد
كلي��ة امللك في�صل اجلوي��ة اللواء طيار رك��ن عبداهلل بن
حمم��د القرين .ثم عزف ال�سالم امللكي .وبعد �أن �أخذ �سمو
ويل العه��د مكانه يف املن�صة الرئي�سية بدئ احلفل بتالوة
�آيات من القر�آن الكرمي.
ث��م �ألقى قائد الكلية اللواء طيار ركن عبداهلل القرين كلمة
رح��ب فيها ب�سمو ويل العه��د� ،شاكر ًا تف�ضله برعاية حفل

تخري��ج �أبنائه طلبة الكلية .و�أك��د �أن اخلريجني �أكملوا
كل متطلبات الت�أهيل الع�سكري والأكادميي علمياً وعمليا
ع�بر �أداء متوا�صل وم�ستم��ر يف ميادين التدريب ومقاعد
الدرا�س��ة ،ليكون كل ذلك عوناً لهم يف �أداء الواجب دفاعاً
عن هذا الوطن الغايل.
بعد ذلك �ألقيت كلمة اخلريجني� ،ألقاها نيابة عنهم الطالب
اخلري��ج �سعد عو�ضة ال�شهراين ،ع�بر فيها عن �سرورهم
برعاي��ة �سم��و ويل العهد حلف��ل تخرجه��م ،وتوجههم �إىل
ميادي��ن العمل ،م�شري ًا �إىل �أنهم تعلموا وتدربوا يف الكلية
وفق �أحدث و�سائل التدريب والتعليم املتطورة.
و�ألق��ى ال�شاع��ر الرائ��د فه��د بن عب��داهلل الك��رك ق�صيدة

�شعري��ة بهذه املنا�سبة .ثم ب��د�أ العر�ض الع�سكري العام
للطلب��ة .بع��د ذل��ك �أدى اخلريج��ون الق�س��م ،ث��م �أعلنت
النتائج ،وتف�ضل �سمو ويل العهد بت�سليم اجلوائز للطلبة
املتفوق�ين يف الدورة ال�سابع��ة والثمانني .بعد ذلك ت�سلم
�سم��وه هدية تذكارية به��ذه املنا�سبة ،ثم قلد اخلريجون
بع�ضهم بع�ضاً رتبهم اجلديدة ،عقب ذلك �شاهد �سمو ويل
العهد واحل�ضور عر�ضاً جوياً حلقت خالله جمموعة من
طائ��رات القوات اجلوية امللكي��ة ال�سعودية يف ت�شكيالت
جوي��ة �أب��رزت ما تتمي��ز به الق��وات اجلوية م��ن كفاءة
قتالي��ة عالي��ة يف تنفيذ مهامها بكل دق��ة و�إتقان .بعد ذلك
د�ش��ن �سم��و ويل العهد طائ��رات ( )E2000التي حتمل

رادار ًا جوي��اً ي�ستخ��دم للتغطي��ة املنخف�ض��ة ويعم��ل يف
جمي��ع الأحوال اجلوية ،وكذلك طائ��رات ( )T21التي
ت�ستخ��دم للتدريب الأ�سا�س��ي ،جمهزة ب�شا�ش��ات رقمية
ق��ادرة على العمل يف جميع الت�شبه��ات القتالية اجلوية،
وق��د مت ت�أهيل جميع الأطق��م ال�سعودية على الطائرتني.
ث��م عزف ال�س�لام امللك��ي ،والتقط��ت ال�ص��ور التذكارية
ل�سمو ويل العه��د مع الطلبة اخلريجني و�أولياء �أمورهم،
�إث��ر ذلك غادر �سمو ويل العه��د مقر احلفل مودعاً مبثل ما
ا�ستقبل به من حفاوة وتكرمي.
ح�ض��ر احلف��ل �صاح��ب ال�سم��و الأم�ير بندر ب��ن حممد
ب��ن عبدالرحم��ن ،و�صاح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري تركي
الفي�ص��ل ،و�صاح��ب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد بن بندر
ب��ن عبدالعزيز رئي���س اال�ستخب��ارات العامة ،و�صاحب
ال�سم��و امللك��ي الأمري يزي��د بن �سع��ود ب��ن عبدالعزيز،
و�صاح��ب ال�سمو الأم�ير الدكتور م�شعل ب��ن عبداهلل بن
م�ساع��د امل�ست�ش��ار بدي��وان �سم��و ويل العه��د ،و�صاحب
ال�سمو الأمري فهد بن عبداهلل بن فرحان ،و�صاحب ال�سمو
الأم�ير �سع��د بن عب��داهلل بن فرح��ان ،و�صاح��ب ال�سمو
امللك��ي الأمري نايف بن �سلطان ب��ن عبدالعزيز امل�ست�شار
مبكت��ب �سم��و وزي��ر الدف��اع ،و�صاح��ب ال�سم��و امللك��ي
الأم�ير عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز ،و�أ�صحاب ال�سمو
الأم��راء ،و�أ�صح��اب املع��ايل والف�ضيلة وكب��ار م�س�ؤويل
وزارة الدف��اع ،وقادة �أفرع القوات امل�سلحة وكبار قادة
و�ضباط القوات امل�سلح��ة ،وامللحقون الع�سكريون لدى
اململكة ،و�أولياء �أمور الطلبة اخلريجني.

بيان من الديوان امللكي

وفاة والدة الأمري عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز بن عبداهلل
الإمام تركي بن عبداهلل يف مدينة الريا�ض.
“بيان من الديوان امللكي”
الرياض  -واس
انتقل��ت �إىل رحمة اهلل تعاىل والدة �صاحب ال�سمو الأمري عبدالعزيز بن تغمده��ا اهلل بوا�س��ع رحمت��ه ومغفرت��ه ور�ضوان��ه ،و�أ�سكنه��ا ف�سي��ح
�ص��در عن الديوان امللكي يوم الثالثاء  1ربي��ع الأول 1436هـ املوافق حمم��د ب��ن عبدالعزيز بن عب��داهلل �آل �سعود ،و�سي�صل��ى عليها �إن �شاء جناته..
اهلل ،بع��د �صالة ع�ص��ر يوم الثالثاء املواف��ق 1436 /3 /1هـ يف جامع (�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون).
 23دي�سمرب 2014م ،البيان التايل:
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يف �ضحايا احلادث الإرهابي الذي تعر�ضت له �إحدى املدار�س

خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد يعزيان رئي�س باك�ستان
الرياض  -واس
بع��ث خادم احلرم�ين ال�شريفني امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،برقية عزاء
وموا�س��اة لفخام��ة الرئي�س ممنون ح�س�ين رئي�س جمهورية باك�ست��ان الإ�سالمية ،يف
�ضحايا احلادث الإرهابي الذي تعر�ضت له �إحدى املدار�س التابعة للجي�ش.
وق��ال حفظه اهلل :علمن��ا ب�أمل �شديد بنب أ� احل��ادث الإرهابي ال��ذي تعر�ضت له �إحدى
املدار���س التابع��ة للجي�ش يف �شم��ال غرب بلدك��م ال�شقيق ،وما نتج عن��ه من �ضحايا

و�إ�صاب��ات ،و�إنن��ا �إذ ن�ستنك��ر ه��ذه الأعم��ال الإجرامي��ة ب�ش��دة ،لنبع��ث لفخامتكم
ولأ�س��ر ال�ضحايا ولل�شعب الباك�ست��اين ال�شقيق با�سم �شعب وحكومة اململكة العربية
ال�سعودي��ة وبا�سمنا �أحر التعازي و�صادق املوا�ساة ،راج�ين املوىل �سبحانه وتعاىل
�أن يتقب��ل املتوف�ين ،ويلهم ذويهم ال�ص�بر وال�سلوان ،ومين عل��ى امل�صابني بال�شفاء
العاجل ،ويحفظكم و�شعب باك�ستان ال�شقيق من كل �سوء ومكروه� ،إنه �سميع جميب.
كم��ا بعث �صاحب ال�سم��و امللكي الأمري �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سع��ود ،ويل العهد
نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،برقي��ة عزاء وموا�س��اة لفخامة الرئي�س

ممن��ون ح�سني رئي���س جمهورية باك�ست��ان الإ�سالمية ،يف �ضحايا احل��ادث الإرهابي
ال��ذي وق��ع على �إحدى املدار�س التابعة للجي�ش .وقال �سم��و ويل العهد :تلقيت ببالغ
الأمل نب�� أ� احلادث الإرهابي الذي وقع على �إح��دى املدار�س التابعة للجي�ش يف بلدكم
ال�شقي��ق ،وم��ا خلفه م��ن �ضحايا وم�صاب�ين ،و�إنن��ي �إذ �أعرب لفخامتكم ع��ن تنديدي
وا�ستن��كاري ال�شديدي��ن له��ذه الأعمال الإرهابي��ة الإجرامي��ة ،لأقدم �أح��ر التعازي
واملوا�ساة لفخامتكم ولأ�سر ال�ضحايا ول�شعبكم ال�شقيق� ،سائ ًال اهلل للم�صابني ال�شفاء
العاجل ،و�أن يجنب باك�ستان ال�شقيق كل �سوء� ،إنه �سميع جميب.

بحثا روابط التعاون القائم بني البلدين

ويل العهد ي�ستقبل وزير الدفاع الإ�سباين
العاي���ش ،ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق �أول ركن عبدالرحمن
بن �صالح البنيان ،ومعايل قائد القوات اجلوية الفريق ركن حممد بن �أحمد
ال�شع�لان ،ورئي�س امل�ؤ�س�سة العامة لل�صناع��ات الع�سكرية اللواء مهند�س
رك��ن م�ساعد ب��ن معيبد احلربي ،ومدي��ر �إدارة التع��اون الع�سكري الدويل
الل��واء رك��ن علي بن �إبراهي��م الفواز ،ومدير عام مكتب �سم��و وزير الدفاع
املكلف الأ�ستاذ فهد بن حممد العي�سى ،وامللحق الع�سكري يف مدريد العميد
طيار ركن �أن�س بن ح�سن العلي.
كم��ا ح�ضره م��ن اجلانب الإ�سباين الأم�ين العام ل�سيا�سة الدف��اع اليخانرو
�ألب��ار غوانزالي�س ،وال�سفري الإ�سباين لدى اململكة خواكيني برييز ،واملدير
الفني ملجل�س وزير الدفاع الفريق �أول خابيري بريي بريدي�س ،ورئي�س ق�سم
ال�ش���ؤون اال�سرتاتيجية والأمن يف وزارة الدف��اع خو�سيه �أونريو غوميز،
وامللحق الع�سكري الإ�سباين يف اململكة العقيد خوان مانويل لوبيث.

الرياض  -واس
ا�ستقب��ل �صاحب ال�سمو امللك��ي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ،يف مكتب��ه بالريا�ض يوم
الأح��د � 29صفر 1436ه��ـ املوافق  21دي�سمرب 2014م ،معايل وزير الدفاع
الإ�سباين بيدور مورين�س والوفد املرافق له.
ونق��ل وزي��ر الدفاع بي��دور مورين�س ل�سم��و ويل العهد حتي��ات جاللة امللك
خ��وان كارلو�س ملك مملكة �إ�سبانيا ال�سابق ،وجاللة امللك فيليبي ال�ساد�س
ملك مملكة �إ�سبانيا ،فيما حمله �سموه حتياته لهما.
وج��رى خالل اال�ستقب��ال بحث روابط التعاون القائم ب�ين اململكة العربية
ال�سعودي��ة و�إ�سباني��ا يف جم��االت الدف��اع ،مب��ا يحقق امل�صال��ح امل�شرتكة
للبلدين ال�صديقني.
ح�ض��ر اال�ستقب��ال مع��ايل م�ساعد وزي��ر الدف��اع الأ�ستاذ حممد ب��ن عبداهلل

ويل ويل العهد يت�سلم ر�سالة خطية من رئي�س الوزراء التون�سي
الرياض  -واس
ت�سل��م �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير مق��رن
ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل ويل العه��د
النائ��ب الث��اين لرئي���س جمل���س ال��وزراء
امل�ست�ش��ار واملبعوث اخلا�ص خل��ادم احلرمني
ال�شريف�ين حفظ��ه اهلل ،ر�سال��ة خطية م��ن دولة
رئي���س ال��وزراء التون�س��ي مه��دي جمع��ة.
وق��ام بت�سلي��م الر�سال��ة مع��ايل الوزي��ر ل��دى
احلكومة التون�سية املكل��ف بالتن�سيق ومتابعة
ال�ش�ؤون االقت�صادية الدكت��ور ن�ضال الورفلي،
خالل ا�ستقبال �سموه له يف مكتبه بق�صر اليمامة
يف الريا���ض ي��وم الإثن�ين � 30صف��ر 1436ه��ـ
املوافق  22دي�سمرب 2014م.
ونق��ل معاليه خ�لال اال�ستقبال حتي��ات وتقدير
دولة رئي�س ال��وزراء التون�سي خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ول�سم��و ويل عه��ده الأم�ين ،ول�سم��وه الك��رمي،
ومتنيات��ه لل�شعب ال�سعودي مبزي��د من التقدم

اإلدارة
ت 012 - 5202277
ف 012 - 5215776

ويل ويل العهد ي�ستقبل �سفري املغرب
لدى اململكة

الرياض  -واس
واالزدهار ،فيما حمله �سم��وه حتياته وتقديره
لدولته ،وتهنئته حلكومة اجلمهورية التون�سية
بنجاح تنظيم انتخاباتها الت�شريعية ،ومتنياته
لل�شع��ب التون�سي ال�شقي��ق التوفيق يف حتقيق
انتقاله الدميقراطي يف �أح�سن الظروف .وجرى
خالل اال�ستقبال بحث وا�ستعرا�ض املو�ضوعات

سنـترال
012 - 5204344
012 - 5202902

ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين.

ا�ستقب��ل �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير

ح�ضر اال�ستقبال مع��ايل امل�ست�شار الدبلوما�سي

مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل ويل

يف رئا�س��ة احلكومة التون�سي��ة حامت عطاء اهلل،

العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء

و�سفري اجلمهورية التون�سية لدى اململكة لطفي

امل�ست�ش��ار واملبع��وث اخلا���ص خل��ادم

بن قايد.

احلرم�ين ال�شريف�ين حفظ��ه اهلل ،يف مكتبه

مكتب الرياض
011 - 4425559

مكتب الدمام
013 - 8254681

مكتب جـــدة
012 - 6534787

بق�ص��ر اليمام��ة يف الريا���ض ي��وم الإثن�ين
� 30صف��ر 1436ه��ـ املواف��ق  22دي�سم�بر
2014م� ،سف�ير اململك��ة املغربي��ة ل��دى
اململكة عبدال�سالم بركة.
وجرى خ�لال اال�ستقبال تب��ادل الأحاديث
الودية� ،إىل جانب بح��ث املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
مكتب املدينـــة
014 - 8285774

ملحق خا�ص بامليزانية العامة للدولة لعام  1437/1436هـ (2015م)
جريدة أسـبوعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اجلريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية
تصدر من مكة املكرمة
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جمل�س الوزراء يقر امليزانية العامة بـ ( )860مليار ريال للم�صروفات

امللك :بلدنا تنعم باال�ستقرار والأمن وم�س�ؤوليتنا جميعا �صيانته واملحافظة عليه
�إيجاد مزيد من الفر�ص الوظيفية
للمواطنني بالقطاعني العام واخلا�ص
تطوير التعليم باعتباره �أ�سا�س التنمية
ومعاجلة �سوق العمل

( )160مليار ريال للخدمات
ال�صحية والتنمية االجتماعية
( )63مليار ريال للتجهيزات
الأ�سا�سية والنقل
( )2.821.722.000الناجت
الإجمايل املحلي
املليك :ا�ستمرار الإنفاق على ما يدعم التنمية ال�شاملة
واملتوازنة وحت�سني اخلدمات املقدمة للمواطنني

( )587مليار ريال ل�صناديق التنمية
املتخ�ص�صة وبرامج التمويل احلكومي

الأم�ير �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء املل��ك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود �أيده اهلل ،كلمة �ضافية ،لإخوانه و�أبنائه
الرياض  -واس
وزي��ر الدفاع حفظه اهلل ،يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�ض يوم اخلمي�س الثالث املواطنني� ،أعلن فيها امليزانية.
�أق��ر جمل���س ال��وزراء امليزاني��ة العامة للدول��ة للع��ام املايل اجلدي��د /1436
م��ن �شهر ربي��ع الأول 1436هـ املوافق للخام�س والع�شري��ن من �شهر دي�سمرب وفيم��ا يلي ن�ص الكلمة التي ت�شرف ب�إلقائها معايل الأمني العام ملجل�س الوزراء
الأ�ستاذ عبدالرحمن بن حممد ال�سدحان:
1437ه��ـ ،وذلك يف جل�ست��ه اال�ستثنائية التي ر�أ�سها نياب��ة عن خادم احلرمني 2014م.
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود �أيده اهلل� ،صاحب ال�سمو امللكي وب��د�أت اجلل�س��ة ب�آيات من الق��ر�آن الكرمي ،ثم وجه خ��ادم احلرمني ال�شريفني
التفاصيل ص2
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الميزانية العامة لعام  2015م

UM AL-QURA

نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني ..ويل العهد ر�أ�س اجلل�سة اال�ستثنائية

جمل�س الوزراء يقر امليزانية العامة للدولة للعام املايل 1437/1436هـ
الملك:
متفائلون بأن
النمو االقتصادي
سيستمر مدفوعا
بنشاط القطاع
الخاص
الرياض  -واس

أدعو امل�س�ؤولني كا َف ًة َل ْبذل �أ ْق َ�صى لال�ستف��ادة منه��ا عن��د انخفا�ض ه��ذه الإي��رادات يف
للمواطن�ين ،و�إيجـ��ا ِد مزيــ ٍد مــن الفر���ص الوظيفية النم ِّو والتنمية .و� ُ
اجل ُهود لتنفي ِذ برامج امليزانيةِ َ
وم�شاريعِ ها بال َك َفاءةِ

�أع��وام الحقة .وقال معاليه �إن اململكة �ست�ستمر بنا ًء

�أق��ر جمل�س ال��وزراء امليزانية العام��ة للدولة للعام لهم بالقطاعني العام واخلا�ص.
يخف��ى عليكم ما مير به االقت�صا ُد العاملي والجَ ْ ��ودةِ ِ ،لت ُْح َ
ق��ق �أهدافه��ا و َي ْنع��م به��ا املواطن ..عل��ى التوجيهات ال�سامي��ة باال�ستثم��ار يف امل�شاريع
امل��ايل اجلدي��د 1437 /1436ه��ـ ،وذل��ك يف جل�ست��ه �إخواين :ال
َ
�ضع��ف يف النم�� ّو� ،أ�سه��م �إ�ضاف�� ًة �إىل م��ا مت ُّر به وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
اال�ستثنائي��ة الت��ي ر�أ�سها نيابة عن خ��ادم احلرمني م��ن
ٍ
ُ
انخفا�ض بع��د ذل��ك تال مع��ايل الأم�ين الع��ام ملجل�س ال��وزراء واخلدم��ات الأمني��ة واالجتماعي��ة والبلدي��ة،
ال�سوق البرتولي�� ُة العاملية من تطورات يف
ٍ
ال�شريف�ين املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز �آل �سعود
والربام��ج التنموي��ة لقطاع��ات التعلي��م ،وال�صحة،

املرا�سي��م اخلا�ص��ة بامليزاني��ة .وق��ال مع��ايل وزير واملي��اه وال�صرف ال�صح��ي ،والط��رق ،والتعامالت

ري يف �أ�سعار البرتول.
�أي��ده اهلل� ،صاح��ب ال�سم��و امللكي الأم�ير �سلمان بن كب ٍ
عبدالعزي��ز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س وقد جاءت توجيهاتُنا للم�س�ؤولني ب�أن ت�أخذ ميزانية الثقاف��ة والإع�لام الدكت��ور عبدالعزي��ز ب��ن عبداهلل الإلكرتونية ،ودعم البحث العلمي مبا يحقق التنمية
التطورات وتر�شي ِد اخل�ض�يري يف بيانه لوكالة الأنب��اء ال�سعودية عقب امل�ستدامة لهذا اجليل والأجيال القادمة  -بحول اهلل
ال��وزراء وزي��ر الدفاع حفظ��ه اهلل ،يف ق�ص��ر اليمامة العام القادم بعني االعتبار ه��ذه
ِ
�ص عل��ى ك ِّل ما م��ن �ش�أنه خدمة اجلل�س��ة� ،إن معايل وزير املالية وبتوجيه كرمي ،قدم  -و�إيجاد مزيد من فر�ص العمل للمواطنني ،مع بذل
مبدينة الريا�ض ي��وم اخلمي�س الثالث من �شهر ربيع الإنف��اق ،م��ع احل ْر ِ
اخلدمات املقدمةِ لهم ،والتنفي ُذ عر�ضاً موج��ز ًا عن امليزانية العام��ة للدولة� ،أو�ضح املزي��د من اجلهد للحد م��ن النفقات اجلارية ،خا�صة
الأول 1436هـ املوافق للخام�س والع�شرين من �شهر املواطن�ين وحت�سني
ِ
ْ
والك��فء لربام��ج وم�شاري��ع امليزانية ،وما في��ه النتائ��ج املالي��ة للع��ام امل��ايل احل��ايل  /1435نفق��ات الروات��ب والأجور والبدالت وم��ا يف حكمها،
الدقي��ق
دي�سمرب 2014م.
ّ
وبرام��ج له��ذا الع��ام املايل 1436ه��ـ ،وا�ستعر�ض املالم��ح الرئي�س��ة للميزانية والت��ي متثل قرابة ( )50باملئة من النفقات املعتمدة
م�شاري��ع
مت �إق��راره م��ن
َ
َ
وب��د�أت اجلل�سة ب�آيات م��ن القر�آن الك��رمي ،ثم وجه
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والأع��وام املا�ضي��ة ،وما ُي ْ�سه�� ُم يف ا�ستدِام��ةِ ْ
و�ض ِع العام��ة للدولة للعام املايل اجلديد 1437 /1436هـ ،بامليزاني��ة ،كم��ا مت التن�سي��ق ب�ين وزارة املالي��ة
�آل �سع��ود �أيده اهلل ،كلمة �ضافي��ة ،لإخوانه و�أبنائه املالي��ة العامة الق��وي ،و�أن تعطى الأولوي ُة يف العام وتط��ورات االقت�ص��اد الوطن��ي ،وب�ين معالي��ه �أن ووزارة االقت�ص��اد والتخطي��ط ب�ش���أن الرب��ط ب�ين
امل��ايل الق��ادم ال�ستكم��الِ تنفي�� ِذ امل�شاري��ع امل َق ّرة يف ميزاني��ة الع��ام امل��ايل الق��ادم 1437 /1436ه��ـ ،امليزاني��ة وما ت�ضمنته خطة التنمي��ة العا�شرة التي
املواطنني� ،أعلن فيها امليزانية.
اعتمدت يف ظل ظروف اقت�صادية ومالية دولية تت�سم تب��د�أ يف الع��ام املايل 1437 /1436ه��ـ ،فقد ت�ضمنت

امليزانيات ال�سابقةِ  ،وهي م�شاريع كبرية.
ِ
وفيم��ا يلي ن���ص الكلمة الت��ي ت�ش��رف ب�إلقائها معايل
االقت�ص��ادي �سي�ستم ُّر بالتح��ديُ ،
حيث انخف�ض النم��و االقت�صادي العاملي امليزانية برامج وم�شاريع جديدة ،ومراحل �إ�ضافية
الأمني العام ملجل�س الوزراء الأ�ستاذ عبدالرحمن بن نح��ن متفائل��ون من �أنّ ال ُنم�� َّو
َّ
حممد ال�سدحان:

ب�إذن اهلل ،مد ُفوعاً َ
وا�ستمرار ع��ن م�ستوياته ال�سابقة ،كم��ا انخف�ض �سعر البرتول لبع���ض امل�شاريع الت��ي �سبق اعتماده��ا تبلغ قيمتها
اط القطاع اخلا�ص،
بن�ش ِ
ِ

القطاع�ين الع��ام واخلا���ص� ،إىل �أدن��ى م�ست��وى ل��ه من��ذ (2009م)� ،إ�ضاف��ة �إىل الإجمالي��ة نحو ( )185مئ��ة وخم�سة وثمانني مليار
ب�س��م اهلل الرحم��ن الرحي��م ،احلم��د هلل وال�ص�لاة تعزي�� ِز التكا ُم��لِ ب�ين
ْ
ين �أداءِ القطاع احلكومي ،وتطوير عوامل ع��دم اال�ستقرار يف بع���ض املناطق املحيطة ،ري��ال ،ووفقاً للمتبع �سيتم �إدراج امل�شاريع اجلديدة
وال�س�لام عل��ى نبين��ا حمم��د وعل��ى �آل��ه و�صحب��ه وموا�صلةِ حت�س� ِ
أ�سا�س التنمية ،ومعاجلةِ ْ
اختِالالت وان�سجام��اً م��ع �سيا�س��ة اململك��ة املالي��ة املعاك�س��ة للجه��ات احلكومية على مواقع تل��ك اجلهات ،وعلى
و�سل��م� ..إخ��واين و�أبنائ��ي املواطن�ين ..ال�س�لام التعليم باعتباره � َ
فر�ص العمل للمواطنني لل��دورات االقت�صادي��ة لتقوية و�ض��ع املالية العامة موقع وزارة املالية.
�سوق الع َمل لإيجا ِد مزي ٍد من ِ
عليك��م ورحم��ة اهلل وبركات��ه :نعلــ��نُ علــ��ى بركــة
ِ
واال�ستخدام الأ ْم َث َل وتعزي��ز ا�ستدامتها عل��ى املدي�ين املتو�سط وطويل و�أو�ض��ح وزي��ر املالي��ة �أن �صنادي��ق التنمي��ة
اللــ��ه وبحمــ��ده وتوفيقــ��ه ،ميزاني�� َة الع��ام امل��ايل والتنميةِ املتوازنةِ بني املناطق،
ِ
الق��ادم 1437 /1436ه��ـ ،والتي تبل��غ م�صروفاتها للموارد.

الأجل ،و�ضم��ان موا�صلة اعتماد امل�شاريع التنموية املتخ�ص�ص��ة وبن��وك التنمي��ة احلكومي��ة �ستوا�صل

( )860,000,000,000ثم��ان مئ��ة و�ست�ين ملي��ار �إخ��واين� :إن بالدك��م وهلل احلم��د تنع�� ُم باال�ستق��رار واخلدمي��ة ال�ضروري��ة للنم��و االقت�ص��ادي ،ببن��اء تق��دمي القرو���ض الت��ي ته��دف �إىل دع��م القطاع��ات
إنفاق على م��ا يدعم التنمي َة والأم��ن وال��ذي ن�س��� ُأل ا َ
مي��ه ،وم�س�ؤوليتُنا احتياطي��ات مالية من الفوائ���ض املالية الناجتة من ال�صناعي��ة والزراعي��ة والعقارية وقطاع��ي التعليم
هلل �أن ُي ِد َ
ري��ال ،وهي ا�ستم��رار لل ِ
ين
ِ
اخلدم��ات املقدمةِ
ال�شامل�� َة واملتوازن�� َة ،وحت�س� ِ

جميع��اً �صيا َنتُ��ه واملحافظ ُة عليه ملوا�صل��ةِ م�سريةِ

ارتف��اع الإي��رادات العامة للدول��ة يف بع�ض الأعوام واخلدم��ات ال�صحية الأهلية ،ودع��م املهن احلرفية
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االستثمار في
المشاريع التنموية
لقطاعات التعليم
والصحة والخدمات
األمنية واالجتماعية
والبلدية والمياه
والصرف الصحي
واملن�ش���آت ال�صغ�يرة واملتو�سط��ة الت��ي �ست�سهم يف الأعمال ( )4.46باملئة.

ملي��ار ًا و�سب��ع مئة وثماني��ة وثالثون ملي��ون ريال ،للمملك��ة من �إيجابي �إىل م�ستقر على خلفية تراجعات

مزيد م��ن الفر�ص الوظيفي��ة للمواطنني ودفع عجلة و�أ�ش��ار معالي��ه �إىل �أن الرق��م القيا�س��ي لتكالي��ف بانخفا���ض ن�سبت��ه ( )5.6باملئة عن الع��ام املا�ضي ،النفط� ،إال �أنها �أبقت على الت�صنيف ال�سيادي للدولة
النمو.

املعي�ش��ة �أظه��ر ارتفاع��اً خالل ع��ام  ،1436 /1435وذلك نتيجة النخفا�ض ال�صادرات البرتولية بالرغم عند ( )AA -على املدى الطويل ،و�أ�شارت الوكالة

وع��ن تط��ورات االقت�صاد الوطن��ي بني معالي��ه �أنه (2014م) ن�سبت��ه ( )2.7باملئ��ة ع َّم��ا كان علي��ه يف من انخفا�ض الواردات.

�إىل �أن��ه عل��ى الرغم م��ن تعدي��ل نظرتن��ا امل�ستقبلية

م��ن املتوق��ع �أن يبل��غ الن��اجت املحلي الإجم��ايل هذا ع��ام 2013( 1435 /1434م) طبق��اً ل�سنة الأ�سا�س �أ َّم��ا احل�س��اب اجل��اري ملي��زان املدفوع��ات ف ُيتوقع لل�سعودي��ة� ،إال �أن من��و االقت�ص��اد احلقيقي ال يزال
الع��ام 2014( ،1436/1435م) وفق��اً لتقدي��رات (2007م)� .أ َّم��ا ُمعام��ل انكما���ش الن��اجت املحل��ي �أن يحق��ق فائ�ض��اً مق��داره ( )398,991,000,000قوي��اً ن�سبي��اً .وي�أتي الإع�لان بعد �إع�لان مماثل من
م�صلح��ة الإح�ص��اءات العام��ة واملعلوم��ات الإجم��ايل للقط��اع غ�ير البرتويل ال��ذي ُيعد م��ن �أهم ث�لاث مئ��ة وثماني��ة وت�سع��ون ملي��ار ًا وت�س��ع مئة وكالة فيت�ش للت�صني��ف االئتماين العاملية خالل �شهر
(� )2,821,722,000,000ألفني وثمان مئة وواحد امل�ؤ�شرات االقت�صادية لقيا�س الت�ضخم على م�ستوى وواح��د وت�سع��ون ملي��ون ري��ال يف الع��ام امل��ايل مار���س املن�صرم .كما ب��د�أت م�ؤ�س�س��ة النقد العربي
وع�شري��ن ملي��ار ًا و�سب��ع مئ��ة واثن�ين وع�شري��ن االقت�صاد ككل فم��ن املتوقع �أن ي�شهد ارتفاعاً ن�سبته احل��ايل 2014( 1436 /1435م) ،مقارن��ة بفائ���ض ال�سع��ودي بالتطبيق الإلزام��ي الكامل لنظام مراقبة
ملي��ون ري��ال بالأ�سع��ار اجلارية ،مبع��دل منو يبلغ ( )2.99باملئ��ة يف ع��ام 2014( ،1436 /1435م) مق��داره (� )497,400,000,000أرب��ع مئة و�سبعة �ش��ركات التمويل اعتب��ار ًا من يوم الأح��د  16حمرم
( )1.09باملئة مقارن��ة بالعام املايل املا�ضي  /1434مقارن��ة مب��ا كان عليه يف الع��ام املا�ضي وذل��ك وفقاً وت�سعون مليار ًا و�أرب��ع مئة مليون ريال للعام املايل 1436ه��ـ املوافق  9نوفمرب 2014م ،ذلك بعد انتهاء
2013( 1435م) .ويتوق��ع �أن يحقق الناجت املحلي لتقديرات م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات .املا�ض��ي 2013( 1435 /1434م) بانخفا�ض ن�سبته مهل��ة ت�سوية الأو�ض��اع وفق �أح��كام �أنظمة ولوائح
للقط��اع غري الب�ترويل ب�شقي��ه احلكوم��ي واخلا�ص ووفق��اً لتقدي��رات م�ؤ�س�سة النقد العرب��ي ال�سعودي ( )19.8باملئة.

التمويل.

من��و ًا بن�سب��ة ( )8.21باملئة ،حيث يتوق��ع �أن ينمو م��ن املتوق��ع �أن تبلغ القيم��ة الإجمالي��ة لل�صادرات و�أ�ش��ار مع��ايل وزير املالي��ة �إىل �أن تقري��ر م�شاورات و�ألق��ى �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير �سلم��ان بن
القطاع احلكومي بن�سبة ( ،)6.06والقطاع اخلا�ص ال�سلعي��ة خ�لال ع��ام 2014( ،1436 /1435م) �صندوق النقد الدويل مع اململكة لعام (2014م) �أكد عبدالعزي��ز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
بن�سب��ة ( )9.11باملئ��ة� ،أم��ا القط��اع النفط��ي فق��د (� )1,348,353,000,000ألف��اً وثالث مئة وثمانية �أن اقت�صاد اململكة حقق منو ًا قوياً للغاية يف ال�سنوات ال��وزراء وزي��ر الدف��اع حفظ��ه اهلل ،كلم��ة فيم��ا يلي
ي�شه��د انخفا�ض��اً يف قيمت��ه بن�سب��ة ( )7.17باملئ��ة و�أربعني مليار ًا وث�لاث مئة وثالثة وخم�سني مليون الأخ�يرة ،وكان من االقت�ص��ادات الأف�ضل �أدا ًء على ن�صها :احلمد هلل الذي رزقنا و�أغنانا بف�ضله ،واحلمد
بالأ�سع��ار اجلاري��ة .و�أ�ضاف �أنه بالأ�سع��ار الثابتة ريال ،بانخفا�ض ن�سبته ( )4.4باملئة عن العام املايل م�ست��وى بل��دان جمموع��ة الع�شري��ن ،و�أن اململك��ة هلل �أن توجيه��ات ملكنا لن��ا كم�س�ؤولني �أن نكون دائماً
لع��ام (2010م) فم��ن املتوق��ع �أن يبلغ مع��دل النمو ال�سابق ،كما يتوقع �أن تبلغ قيمة ال�صادرات ال�سلعية دعمت االقت�صاد العامل��ي من خالل دورها امل�ساند يف يف خدمة الوطن واملواط��ن .وهذه امليزانية واحلمد
يف الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل ن�سب��ة ( )3.59باملئ��ة غري البرتولية حوايل ( )208,153,000,000مئتني �سوق النف��ط العاملية .و�أ�شاد املدي��رون التنفيذيون هلل فيه��ا اخلري والربكة ،ن�أم��ل جميعاً �أن ننفذها فيما
مقارن��ة بن�سب��ة ( )2.67باملئ��ة يف الع��ام ال�ساب��ق ،وثمانية مليارات ومئة وثالثة وخم�سني مليون ريال ،ب��الأداء االقت�ص��ادي الق��وي للمملك��ة ال��ذي يرتك��ز وجه به ،وبالدنا احلمد هلل ،تنعم بالأمن واال�ستقرار،
و�أن ينم��و القط��اع البرتويل بن�سب��ة ( )1.72باملئة ،بزيادة ن�سبتها ( )3.1باملئة عن العام املايل املا�ضي ،عل��ى �أ�سا�سيات قوية .وال تزال �آف��اق النمو �إيجابية وه��ذا واحلم��د هلل ما جعله��ا كما ت��رون .كذلك بالدنا
والقطاع احلكومي بن�سب��ة ( )3.66باملئة ،والقطاع ومتث��ل ال�صادرات ال�سلعية غري البرتولية ما ن�سبته واملخاط��ر متوازنة ،كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة قبل��ة امل�سلم�ين ومهب��ط الوح��ي ومنطل��ق الإ�سالم
اخلا���ص بن�سب��ة ( )5.70باملئة .وق��د حققت جميع ( )15.4باملئ��ة من �إجمايل ال�ص��ادرات ال�سلعية� .أ َّما الإنف��اق العام وخط��ة �إن�شاء وح��دة للمالية العامة والعروب��ة ،ه��ي م�س�ؤوليتنا ونحم��د اهلل عز وجل �أن
الأن�شطة االقت�صادي��ة املكونة للناجت املحلي للقطاع ال��واردات ال�سلعية فيتوق��ع �أن تبلغ يف العام احلايل الكلي��ة .واتف��ق املديرون عل��ى �أن موق��ف ال�سيا�سة وف��ق ملكنا ووف��ق والده و�إخوته و�أج��داده خلدمة
غري الب�ترويل منو ًا �إيجابياً� ،إذ ُيق��در �أن ي�صل النمو ( )564,080,000,000خم�س مئة و�أربعة و�ستني النقدي��ة و�سيا�س��ة ال�سالم��ة االحرتازي��ة الكلي��ة يف الإ�س�لام وامل�سلمني و�شعبهم وبلده��م .ن�س�أل اهلل عز
احلقيقي يف ن�شاط الت�شيي��د والبناء ( )6.70باملئة ،مليار ًا وثمانني مليون ريال ،بانخفا�ض ن�سبته ( )2.6الوق��ت احلا�ض��ر مالئم رغ��م تراجع من��و االئتمان .وجل التوفيق وال�س��داد �إن �شاء اهلل ،و�أن ن�شكر ربنا
ويف ن�ش��اط ال�صناع��ات التحويلي��ة غ�ير البرتولي��ة باملئة عن العام ال�سابق.

و�أن اقت�ص��اد اململكة مل يت�أثر بتقلب الأ�سواق املالية عز وجل مبا �أنعم علينا ،ونكون �إن �شاء اهلل ،عند ثقة

�إىل ( )6.54باملئ��ة ،ويف ن�ش��اط االت�ص��االت والنق��ل وق��ال مع��ايل وزي��ر املالي��ة �إن التقدي��رات الأولي��ة العاملية ،كما �أن اجلهاز امل�صريف يتمتع مب�ستوى جيد ملكن��ا فين��ا جميعاً ،و�أن ننفذ ه��ذه يف م�صلحة بلدنا،
والتخزين ( )6.13باملئة ،ويف ن�شاط جتارة اجلملة مل�ؤ�س�س��ة النق��د العرب��ي ال�سع��ودي ت�ش�ير �إىل �أن م��ن ر�أ�س امل��ال والربحية .و�أعلنت وكال��ة �ستاندرد وبلدنا هي التي يجب �أن نكون �أوفياء لها ،واحلمد هلل
والتجزئ��ة واملطاع��م والفن��ادق ( )5.97باملئة ،ويف املي��زان التجاري �سيحقق هذا الع��ام فائ�ضاً مقداره �آن��د بورز ( )S&Pالعاملي��ة للت�صنيف االئتماين عن وهي كذلك ،و�أن نعمل يف خري لها �إن �شاء اهلل يف يومنا
ن�شاط خدم��ات املال والت�أمني والعق��ارات وخدمات (� )788,738,000,000سبع مئة وثمانية وثمانون خف�ضه��ا للنظ��رة امل�ستقبلي��ة للت�صني��ف ال�سي��ادي وغدنا ،و�شكر ًا ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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UM AL-QURA

�صدور ثالثة مرا�سيم ملكية خا�صة بامليزانية العامة للعام املايل (1437/1436هـ)

الرياض  -واس

�صدرت يوم اخلمي�س  3ربيع الأول 1436هـ املوافق  25دي�سمرب 2014م ،ثالثة مرا�سيم ملكية ب�ش�أن امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 1437 /1436هـ ،وفيما يلي ن�صو�ص املرا�سيم:

املر�سوم امللكي الأول
الرقم( :م)21 /
التاريخ1436 /3 /3 :هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بع��د االطالع على املواد ( )78 ,76 ,73 ,72من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر
امللك��ي رقم (�أ  )90/بتاريخ 1412/ 8 /27هـ .وبعد االطالع على املواد ()27 ,26 ,25
م��ن نظ��ام جمل�س الوزراء ،ال�ص��ادر بالأمر امللكي رق��م (�أ  )13/بتاريخ 1414 /3/3هـ.
وبع��د االطالع عل��ى املر�سوم امللكي رق��م (م )6/بتاريخ 1407 /4 /12ه��ـ ،الذي َي ُن ُّ�ص
على بدء ال�سنة املالية للدولة يف اليوم العا�شر من برج ا َ
جلدِي من كل عام .وبعد االطالع
على الأمر ال�سامي رقم (خ� /س )46325 /بتاريخ 1425 /9 /10هـ ب�ش�أن توزيع فائ�ض
�إي��رادات ال�سنة املالي��ة 1425 /1424هـ .وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم ( أ� )227/
بتاري��خ 1426/ 7 /16هـ ب�ش�أن توزيع فائ�ض �إي��رادات ال�سنة املالية 1426 /1425هـ.
وبع��د االطالع على الأمر امللكي رقم (�أ )149/بتاري��خ 1427 /11 /11هـ ب�ش�أن توزيع
فائ���ض �إي��رادات ال�سنة املالي��ة 1427 /1426هـ .وبع��د االطالع على الأم��ر امللكي رقم
(�أ )177/بتاريخ 1428 /11 /21هـ ب�ش�أن توزيع فائ�ض �إيرادات ال�سنة املالية /1427
1428ه��ـ .وبع��د االطالع عل��ى الأمر امللك��ي رق��م (�أ )1/بتاري��خ 1433 /1 /3هـ ب�ش�أن
توزيع فائ�ض �إيرادات ال�سنة املالية  .1433 /1432وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم
(�أ )18/بتاري��خ 1434 /2 /17ه��ـ ب�ش���أن توزيع فائ�ض �إيرادات ال�سن��ة املالية /1433
1434ه��ـ .وبعد االطالع على قرار جمل�س ال��وزراء رقم ( )260وتاريخ 1434 /8 /1هـ
القا�ض��ي باملوافقة عل��ى الرتتيبات اخلا�ص��ة مبعاجلة ت�أخر وتع�ثر م�شروعات اجلهات
احلكومي��ة التنموية .وبعد االطالع على قرار جمل���س الوزراء رقم ( )153وتاريخ /17
1435 /4ه��ـ .وبعد االطالع على البيانات اخلا�صة ب�إيرادات وم�صروفات الدولة لل�سنة
املالية 1437 /1436هـ .وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )131بتاريخ /3
1436 /3هـَ .ر َ�س ْم َنا مبا هو �آت:
�أو ًالُ :ت َق��دَّر �إيرادات الدولة لل�سن��ة املالية  1437 /1436مببلغ ()715.000.000.000
�سب��ع مئة وخم�سة ع�شر مليار ري��ال .و ُت ْع َت َمد م�صروفاتها لل�سن��ة املالية 1437 /1436
مببلغ ( )860.000.000.000ثمان مئة و�ستني مليار ريال.
ثاني��اًُ :ت ْ�س َت ْو َف��ى الإيرادات طبقاً للأنظم��ة املالية و ُت ْودَع جميعه��ا بح�ساب جاري وزارة
املالية يف م�ؤ�سـ�سة النقد العربي ال�سعودي.
َ
ُ
ثالث��اًَ :ت ْف ِو ْي���ض وزير املالية ب�إ�ضافة املبال��غ الالزمة لل�صرف على امل�شاري��ع امل َم َّولة من
فائ���ض �إيرادات كل من ال�سنوات املالية ( )1425 /1424و( )1426 /1425و(/1426
 )1427و( )1428 /1427و( )1433 /1432و( )1434 /1433و(،)1435 /1434
ال�ص��ادر ب�ش�أنها الأمر ال�سامي رقم (خ ���/س )46325 /بتاريخ 1425 /9 /10هـ والأمر

امللك��ي رق��م (�أ )227 /بتاري��خ 1426 /7 /16ه��ـ ،والأمر امللكي رق��م (�أ )149/بتاريخ
1427 /11 /11ه��ـ ،والأم��ر امللكي رق��م (�أ )177 /بتاري��خ 1428 /11 /21هـ .والأمر
امللك��ي رق��م (�أ )1/بتاريخ 1433 /1 /3ه��ـ .والأمر امللكي رق��م (�أ )18/بتاريخ 2 /17
1434/هـ.
رابعاًُ :ت ْ�ص َرف النفقات وفق امليزانية والتعليمات اخلا�صة بها.
خام�ساً :يح ّول ما قد يتحقق من فائ�ض يف �إيرادات امليزانية �إىل ح�ساب احتياطي الدولة،
وال يجوز ال�سحب منه �إال مبر�سوم ملكي يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى املتعلقة بامل�صالح
العليا للدولة ،وذلك مع مراعاة ما تن�ص عليه املادة (�ساد�ساً) من مر�سومنا هذا.
�ساد�س��اً :تفوي���ض وزي��ر املالي��ة بالتحويل م��ن ح�ساب احتياط��ي الدول��ة �أو االقرتا�ض
لتغطية عجز امليزانية.
�سـابعاً:
�أ -تت��م املناقالت بني اعتمادات ف�صول وف��روع امليزانية بقرار من وزير املالية بنا ًء على
تقرير م�شرتك َب ْي َن ُه والوزير املخت�ص �أو رئي�س اجلهة ذات امليزانية امل�ستقلة.
ب -تتم املناقالت بني اعتمادات �أبواب امليزانية بقرار من وزير املالية.
ج -تت��م املناق�لات بني بن��ود كل من الب��اب الأول والب��اب الثاين ،وبني برام��ج الت�شغيل
وال�صيان��ة ال�سنوي��ة يف الب��اب الثالث بق��رار من الوزي��ر املخت�ص �أو رئي���س اجلهة ذات
امليزانية امل�ستقلة على �أال يزيد ما ُي ْن َقل �إىل �أي بند �أو برنامج �أو ي�ضاف �إىل �أي منهما على
ن�ص��ف اعتمـاده الأ�صلي ،فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على ن�صف االعتماد
فيكون النقل منها بقرار من وزير املالية.
د -تت��م املناقالت بني اعتمادات كل من برامج الت�شغيل وال�صيانة غري ال�سنوية يف الباب
الثال��ث وم�شاريع الباب الرابع بق��رار من الوزير املخت�ص �أو رئي�س اجلهة ذات امليزانية
امل�ستقلة.
ه��ـ -تتم املناقالت بني الوفورات املتحققة يف تكاليف امل�شاريع املعتمدة بقرار من الوزير
املخت���ص �أو رئي���س اجلهة ذات امليزانية امل�ستقلة ،ب�ش��رط �أال يزيد ما ي�ضاف �إىل تكاليف
�أي م�شروع معتمد على ن�سبة ( )10باملئة من التكاليف الكلية املعتمدة له.
و -تت��م املناق�لات بني تكاليف كل م��ن برامج الت�شغيل وال�صيان��ة يف الباب (الثالث) وما
يزي��د عن ( )10باملئة من التكاليف املعتمدة للم�شاريع يف الباب (الرابع) بقرار من وزير
املالية.
���ص له �أو �إ�ص��دار �أم��ر بااللتزام �أو
ثامن��اً :ال يج��وز ا�ستعم��ال االعتماد يف غ�ير ما ُخ ِّ�ص َ
بال�صرف مبا يتجاوز االعتماد �أو االلتزام ب�أي م�صروف لي�س له اعتماد يف امليزانية.
تا�سع��اً :ال يج��وز �إ�صدار قرار �أو �إبرام عقد من �ش�أن �أي منهما �أن ُي َر ِّتب التزاماً على �سنة
مالية ُم ْق ِب َلة با�ستثناء ما يلي:
�أ -العق��ود ذات التنفي��ذ امل�ستمر �أو التنفي��ذ ال َد ْو ِري كعقود الإيج��ار والعمل واخلدمات
وتوري��د الإعا�ش��ة والأدوي��ة وامل�ستلزم��ات الطبية وعق��ود اخلدم��ات اال�ست�شارية التي

َي َت َك َّرر َر ْ�صد اعتمادات �سنوية لها.
ب -عق��ود التوريد املعتم��دة تكاليفها يف الباب الثاين التي تتطل��ب التعاقد لأكرث من �سنة
على �أن تكون قيمة العقد ال�سنوية يف حدود اعتمادات امليزانية ،و ُي َّت َخذ من اعتماد ال�سنة
املالية الأوىل مقيا�ساً لتحديد قيمة العقد ،و�أال ُي ْر َتبَط على املبلغ املعتمد لأغرا�ض �أخرى.
ج -عق��ود برامج الت�شغيل وال�صيانة وتنفيذ امل�شاري��ع َ�ش ِر ْي َطة �أن يتم االلتزام يف حدود
التكاليف املعتمدة لكل برنامج �أو م�شروع.
عا�ش��ر ًا� :إذا َظ َه َر خالل ال�سنة املالي��ة � 1437 /1436أن هناك مبالغ مت االلتزام بها خالل
ال�سن��وات املا�ضية مبا يتجاوز االعتم��اد املُ َق َّرر َتعَ ينَّ َ عر�ض املو�ضوع على رئي�س جمل�س
الوزراء �إذا كان التجاوز ناجتاً عن ت�صرف غري مُبرَ َّ ْر ،و�إال َجا َز لوزير املالية �أو من ُي ِن ْي ُبه
الإذن ب�صرف تلك املبالغ من اعتمادات ال�سنة املالية .1437 /1436
ح��ادي ع�شرُ :ت ْع َت َم��د الت�شكيالت الإدارية لكل جهة ح�سبما َ�ص�� َد َرت بها امليزانية العامة،
وال يجوز تعديلها �إال بـقرار مبني على ما تنتهي �إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ث��اين ع�شر :ال يجوز تعي�ين �أو ترقية املوظفني وامل�ستخدمني والعم��ال �إال على الوظائف
املعتمدة يف امليزانية وبال�شروط والأو�ضاع املبينة يف الأنظمة واللوائح املتبعة.
ثالث ع�شر:
َ
�أ -ال يج��وز خ�لال ال�سنة املالية �إحداث وظائ��ف �أو مراتب �أو ُرتب خ�لاف ما هو معتمد
بامليزانية.
بُ -ي ْ�س َت ْث َن��ى من الفقرة (�أ) من هذه املادة تعي�ين الوزراء ،والوظائف التي تحُ ْ دَث وفقاً
لل�شروط التي ت�ضمنها نظام الوظائف امل�ؤقتة.
ج -ال يجوز خالل ال�سنة املالية رفع املراتب وال ُر َتب املعتمدة بامليزانية.
ً
د -يج��وز بق��رار من وزي��ر اخلدمة املدني��ة حتوير م�سمي��ات الوظائف وفق��ا ملقت�ضيات
قواع��د ت�صنيف الوظائ��ف ،وتخفي�ض املراتب ،وذلك بنا ًء عل��ى تو�صية من جلنة مكونة
من مندوبني من وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية واجلهة ذات العالقة.
ه��ـ -يج��وز بقرار من وزي��ر املالية نقل الوظائ��ف املعتمدة بني ف�صول وف��روع امليزانية
وداخ��ل الت�شكيل الإداري الواحد ،وذلك بنا ًء عل��ى تو�صية من جلنة مكونة من مندوبني
من وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية واجلهة ذات العالقة.
راب��ع ع�ش��ر :عل��ى الأجه��زة الرقابي��ة متابع��ة تطبيق م��ا تق�ضي ب��ه الأنظم��ة ال�سارية
والقرارات والتعليمات ذات ال�صلة.
خام���س ع�ش��رُ :ي ْ�ص��دِر وزير املالي��ة التعليم��ات الالزمة لتنفي��ذ هذه امليزاني��ة يف حدود
القواعد املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم.
�ساد�س ع�شر :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء الأجهزة املعنية
امل�ستقلة  -كل فيما ي َُخ ُّ�صه  -تنفيذ مر�سومنا هذا.
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

املر�سوم امللكي الثاين
الرقم :م22 /
التاريخ1436 / 3 / 3 :هـ
ِب َع ْو ِن اهلل تعاىل
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بع��د االط�لاع عل��ى امل��واد ( )78 ,76 ,73 ,72من النظ��ام الأ�سا�س��ي للحكم،
ال�ص��ادر بالأمر امللكي رق��م (�أ )90/بتاريخ 1412 /8 /27ه��ـ .وبعد االطالع
عل��ى امل��واد ( )27 ,26 ,25م��ن نظام جمل�س ال��وزراء ،ال�ص��ادر بالأمر امللكي
رق��م (�أ )13/بتاريخ 1414/ 3 /3ه��ـ .وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم
�ص على بدء ال�سنة املالية للدولة يف
(م )6/بتاري��خ 1407/ 4 /12هـ ال��ذي َي ُن ُّ
الي��وم العا�ش��ر من برج ا َ
جلدِي م��ن كل عام .وبعد االطالع عل��ى الأمر ال�سامي
رقم (خ�/س )46325 /بتاريخ 1425 /9 /10هـ ب�ش�أن توزيع فائ�ض �إيرادات
ال�سن��ة املالية 1425 /1424هـ .وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم (�أ)227/
بتاري��خ 1426 /7 /16هـ ،ب�ش�أن توزيع فائ�ض �إيرادات ال�سنة املالية /1425
 .1426وبع��د االط�لاع عل��ى الأم��ر امللك��ي رق��م (�أ )149/بتاري��خ 11 /11
1427/ه��ـ ب�ش�أن توزيع فائ�ض �إي��رادات ال�سنة املالي��ة  .1427 /1426وبعد

االطالع عل��ى الأمر امللكي رقم (�أ )18/بتاريخ 1434/ 2 /17هـ ب�ش�أن توزيع خام�س��اًَ :ت ْ�س َت�� ْوفيِ الأمان��ات والبلدي��ات �إيراداته��ا طبقاً للأنظم��ة والتعليمات
فائ���ض �إيرادات ال�سن��ة املالية 1434 /1433هـ .وبع��د االطالع على البيانات املرعية ،وعلى اجلهات املخت�صة متابعة تنفيذ ذلك.
اخلا�ص��ة ب�إي��رادات وم�صروف��ات الأمان��ات والبلديات لل�سن��ة املالية � /1436ساد�س��اًَ :ت ْ�س ِري على ميزانيات الأمانات والبلدي��ات الأحكام املن�صو�ص عليها
1437هـ .وبع��د االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )132بتاريخ  /3 /3يف امل��واد ( )15 ،14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ،3م��ن املر�س��وم امللك��ي رق��م
1436هـ.
(م )21/بتاري��خ 1436 /3 /3ه��ـ ال�ص��ادر بامل�صادق��ة عل��ى امليزانية العامة
َر َ�س ْم َنا مبا هو �آت:
للدولة لل�سنة املالية .1437 /1436
�أو ًالُ :ت َق�� َّدر م�صروفات الأمانات والبلديات لل�سنة املالية  1437 /1436مببلغ
�سابع��اً :يتم النقل م��ن وفر اعتمادات بن��ود ميزانيات الأمان��ات والبلديات �إىل
( )38.251.598.000ثماني��ة وثالثني مليار ًا ومئتني وواحد وخم�سني مليوناً
اعتم��ادات بنود ميزانيات الأمانات والبلدي��ات الأخرى مبوافقة رئي�س جمل�س
وخم�س مئة وثمانية وت�سعني �ألف ريال.
الوزراء بنا ًء على تو�صية من وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية ووزير املالية.
ثاني��اًُ :ت َق َّدر �إي��رادات الأمانات والبلديات لل�سنة املالي��ة  1437 /1436مببلغ
( )5.545.430.000خم�س��ة ملي��ارات وخم�س مئة وخم�س��ة و�أربعني مليوناً ثامن��اًُ :ي ْ�صدِر وزي��ر املالية التعليمات الالزمة لتنفيذ ه��ذه امليزانيات يف حدود
القواعد املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم.
و�أربع مئة وثالثني �ألف ريال.
ثالث��اًُ :ي ْع َت َم��د يف امليزاني��ة العام��ة للدول��ة الفرق ما ب�ين الإي��رادات املبا�شرة تا�سعـ��اً :عل��ى �سم��و نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء ووزي��ر ال�ش���ؤون البلدية
وامل�صروف��ات ومق��داره ( )32.706.168.000اثن��ان وثالث��ون مليار ًا و�سبع والقروية ووزير املالية  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ مر�سومنا هذا.
مئة و�ستة ماليني ومئة وثمانية و�ستون �ألف ريال.
ُ�ص َرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات املالية املرعية.
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
رابعاً :ت ْ
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املر�سوم امللكي الثالث
ُ -14ت َقدَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات اجلامعة الإ�سالمية مببلغ ()1.046.950.000
الرقم :م23 /
مليار و�ستة و�أربعني مليوناً وت�سع مئة وخم�سني �ألف ريال.
التاريخ1436 /3 /3 :هـ
َ
َ
ُ
ُ
 -15تق��دَّر �إي��رادات وت ْعتمَ��د م�صـروف��ات جـامعـ��ة املل��ك في�ص��ل مببل��غ
ِبعَ ْو ِن اهلل تعاىل
ً
( )2.296.690.000ملياري��ن ومئت�ين و�ست��ة وت�سعني مليونا و�س��ت مئة وت�سعني
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
�ألف ريال.
ملك اململكة العربية ال�سعودية
َ
َ
ُ
ُ
بع��د االط�لاع على امل��واد ( )78 ,76 ,73 , 72من النظام الأ�سا�س��ي للحكم ،ال�صادر  -16تقدَّر �إيرادات وت ْعتمَد م�صـروفات جامعة �أم القرى مببلغ ()2.902.402.000
بالأم��ر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ 1412 /8 /27هـ .وبعد االطالع على املواد ( ,25مليارين وت�سع مئة واثنني مليون و�أربع مئة واثنني �ألف ريال.
 )27 ,26من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ ُ -17 /3 /3ت َقدَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامعة امللك خالد مببلغ ()3.250.771.000
1414ه��ـ .وبعد االطالع عل��ى املر�سوم امللكي رقم (م )6/بتاري��خ 1407 /4 /12هـ ثالثة مليارات ومئتني وخم�سني مليوناً و�سبع مئة وواحد و�سبعني �ألف ريال.
الذي َي ُن َّ�ص على بدء ال�سنة املالية للدولة يف اليوم العا�شر من برج ا َ
جلدِي من كل عامُ -18 .ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروف��ات جامعة طيبة مببل��غ ()2.354.690.000
وبع��د االطالع على الأمر ال�سامي رقم (خ��� /س )46325 /بتاريخ 1425/ 9 /10هـ مليارين وثالث مئة و�أربعة وخم�سني مليوناً و�ست مئة وت�سعني �ألف ريال.
ب�ش���أن توزيع فائ�ض �إيرادات ال�سن��ة املالية  .1425 /1424وبعد االطالع على الأمر ُ -19ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامع��ة الق�صيم مببلغ ()2.604.821.000
امللك��ي رق��م (�أ )227/بتاريخ 1426 /7 /16هـ ب�ش�أن توزي��ع فائ�ض �إيرادات ال�سنة مليارين و�ست مئة و�أربعة ماليني وثمان مئة وواحد وع�شرين �ألف ريال.
املالي��ة  .1426 /1425وبعد االط�لاع على الأمر امللكي رق��م (�أ )149/بتاريخ ُ -20 /11ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامعة الطائ��ف مببلغ ()2.102.730.000
1427 /11ه��ـ ب�ش���أن توزي��ع فائ�ض �إي��رادات ال�سن��ة املالي��ة  .1427 /1426وبعد مليارين ومئة واثنني مليون و�سبع مئة وثالثني �ألف ريال.
االط�لاع عل��ى البيان��ات اخلا�ص��ة ب�إي��رادات وم�صروف��ات امل�ؤ�سـ�س��ات العامة ذات ُ -21ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروفات جامعة جازان مببل��غ ()1.747.985.000
امليزانيات امللحقة بامليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية  .1437 /1436بعد االطالع مليار و�سبع مئة و�سبعة و�أربعني مليوناً وت�سع مئة وخم�سة وثمانني �ألف ريال.
ُ -22ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامعة اجل��وف مببلغ ()1.464.720.000
على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )133بتاريخ 1436 /3 /3هـَ .ر َ�س ْم َنا مبا هو �آت:
ً
�أو ًالُ :ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات امل�ؤ�سـ�سات العام��ة ذات امليزانيات امللحقة مليار و�أربع مئة و�أربعة و�ستني مليونا و�سبع مئة وع�شرين �ألف ريال.
ُ -23ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروف��ات جامعة حائل مببل��غ ()1.389.730.000
بامليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية  1437/1436وفقاً للتايل:
ُ -1ت َق��دَّر �إي��رادات امل�ؤ�سـ�س��ة العـام��ة للموان��ىء مببل��غ ( )3.850.000.000مليار وثالث مئة وت�سعة وثمانني مليوناً و�سبع مئة وثالثني �ألف ريال.
ثالث��ة ملي��ارات وثم��ان مئ��ة وخم�س�ين ملي��ون ري��ال ،و ُت ْع َتمَ��د م�صروفاته��ا مببل��غ ُ -24ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروف��ات جامعة تبوك مببل��غ ()1.363.111.000
( )1.840.787.000ملي��ار وثمان مئة و�أربعني مليون��اً و�سبع مئة و�سبعة وثمانني مليار وثالث مئة وثالثة و�ستني مليوناً ومئة و�أحد ع�شر �ألف ريال.
ُ -25ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروف��ات جامعة الباحة مببلغ ( ) 1.017.751.000
�ألف ريال.
ُ -2ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروف��ات امل�ؤ�سـ�سة العامة للخط��وط اجلوية العربية مليار و�سبعة ع�شر مليوناً و�سبع مئة وواحد وخم�سني �ألف ريال.
ال�سعودية مببل��غ ( )28.478.000.000ثمانية وع�شرين مليار ًا و�أربع مئة وثمانية ُ -26ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامعة جنران مببل��غ ()1.224.141.000
مليار ومئتني و�أربعة وع�شرين مليوناً ومئة وواحد و�أربعني �ألف ريال.
و�سبعني مليون ريال ،وت�ستوفى �إيراداتها وت�صرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
ُ -3ت َق��دَّر �إي��رادات وتعتمد م�صروف��ات امل�ؤ�سـ�سة العامة ل�صوام��ع الغالل ومطاحن ُ -27ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات جامع��ة احل��دود ال�شمالي��ة مببل��غ
الدقي��ق مببل��غ ( )2.916.705.000ملياري��ن وت�سع مئة و�ستة ع�ش��ر مليوناً و�سبع ( )1.030.380.000مليار وثالثني مليوناً وثالث مئة وثمانني �ألف ريال.
ُ -28ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن مببلغ
مئة وخم�سة �آالف ريال.
ُ -4ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات امل�ؤ�سـ�سة العام��ة لتحلية املياه املاحلة مببلغ ( )2.685.780.000مليارين و�ست مئة وخم�سة وثمانني مليوناً و�سبع مئة وثمانني
( )15.574.841.000خم�س��ة ع�ش��ر ملي��ار ًا وخم���س مئ��ة و�أربعة و�سبع�ين مليوناً �ألف ريال
ُ -29ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروفات جامعة الدمام مببل��غ ()3.143.295.000
وثمان مئة وواحد و�أربعني �ألف ريال.
ُ -5ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروف��ات امل�ؤ�سـ�سة العامة للخط��وط احلديدية مببلغ ثالثة مليارات ومئة وثالثة و�أربعني مليوناً ومئتني وخم�سة وت�سعني �ألف ريال.
( )1.657.108.000ملي��ار و�ست مئة و�سبعة وخم�س�ين مليوناً ومئة وثمانية �آالف ُ -30ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروفات جامعة الأمري �سلمان ب��ن عبدالعزيز مببلغ
( )1.340.170.000مليار وثالث مئة و�أربعني مليوناً ومئة و�سبعني �ألف ريال.
ريال.
ُ -6ت َقدَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات هيئة النقل العام مببلغ (� )57.000.000سبعة ُ -31ت َقدَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروفات جامعة املجمعة مببلغ ()1.038.970.000
مليار وثمانية وثالثني مليوناً وت�سع مئة و�سبعني �ألف ريال.
وخم�سني مليون ريال.
ُ -7ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات الهيئ��ة امللكي��ة للجبي��ل وينب��ع مببل��غ ُ -32ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروفات جامعة �شقراء مببل��غ ()1.112.560.000
( )8.392.943.000ثماني��ة مليارات وثالث مئة واثنني وت�سعني مليوناً وت�سع مئة مليار ومئة واثني ع�شر مليوناً وخم�س مئة و�ستني �ألف ريال.
َ ُ -33ق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات اجلامع��ة ال�سعودي��ة الإلكرتوني��ة مببل��غ
وثالثة و�أربعني �ألف ريال.
ً
ُ -8ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات الهيئة ال�سعودي��ة للموا�صف��ات واملقايي�س ( )385.910.000ثالث مئة وخم�سة وثمانني مليونا وت�سع مئة وع�شرة �آالف ريال.
َ ُ -34ق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامعة ج��دة مببلغ ( � ) 440.190.000أربع
واجلودة مببلغ ( )390.030.000ثالث مئة وت�سعني مليوناً وثالثني �ألف ريال.
ُ -9ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صـروفـ��ات الهيئ��ة العــام��ة لال�ستثم��ار بــمبل��غ مئة و�أربعني مليوناً ومئة وت�سعني �ألف ريال.
ُ -35ت َقدَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامعة حفر الباطن مببلغ ()409.013.000
( )341.600.000ثالث مئة وواحد و�أربعني مليوناً و�ست مئة �ألف ريال.
ُ -10ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صـروف��ات جامع��ة املل��ك �سعــــ��ود مببل��غ �أربع مئة وت�سعة ماليني وثالثة ع�شر �ألف ريال
( )8.610.042.000ثمانية مليارات و�ست مئة وع�شرة ماليني واثنني و�أربعني �ألف ُ -36ت َقدَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات جامعة بي�شة مببلغ ( )366.778.000ثالث
مئة و�ستة و�ستني مليوناً و�سبع مئة وثمانية و�سبعني �ألف ريال.
ريال.
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ -11تق��دَّر �إي��رادات و ُت ْعتمَ��د م�صروف��ات جـامع��ة املل��ك عبدالعزي��ز مببل��غ  -37تق��دَّر �إي��رادات وت ْعتمَد م�صروف��ات امل�ؤ�سـ�سة العامة للتدري��ب التقني واملهني
( )5.964.984.000خم�س��ة مليارات وت�سع مئة و�أربع��ة و�ستني مليوناً وت�سع مئة مببل��غ ( )5.274.430.000خم�سة مليارات ومئت�ين و�أربعة و�سبعني مليوناً و�أربع
مئة وثالثني �ألف ريال.
و�أربعة وثمانني �ألف ريال.
َ
ُ -12ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروفات جامع��ة امللك فهد للب�ترول واملعادن مببلغ ُ -38تق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات مدينة املل��ك عبدالعزيز للعل��وم والتقنية
( )1.357.566.000ملي��ار وثالث مئة و�سبعة وخم�س�ين مليوناً وخم�س مئة و�ستة مببل��غ ( )2.407.528.000مليارين و�أربع مئة و�سبعة ماليني وخم�س مئة وثمانية
وع�شرين �ألف ريال.
و�ستني �ألف ريال.
َ
ُ -13ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروفات جامع��ة الإمام حممد بن �سع��ود الإ�سالمية ُ -39تق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صـروفــ��ات معــه��د الإدارة العـام��ة مببل��غ
مببل��غ (� )4.146.920.000أربعة مليارات ومئ��ة و�ستة و�أربعني مليوناً وت�سع مئة (� )664.008.000ست مئة و�أربعة و�ستني مليوناً وثمانية �آالف ريال.
ُ -40ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروف��ات م�ست�شفى امللك في�ص��ل التخ�ص�صي ومركز
وع�شرين �ألف ريال.

الأبحاث مببلغ (� )7.027.584.000سبعة مليارات و�سبعة وع�شرين مليوناً وخم�س
مئة و�أربعة وثمانني �ألف ريال.
ُ -41ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات هيئ��ة اله�لال الأحم��ر ال�سع��ودي مببل��غ
( )2.144.100.000مليارين ومئة و�أربعة و�أربعني مليوناً ومئة �ألف ريال.
ُ -42ت َقدَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات امل�ؤ�سـ�سة العامة لل�صناعات الع�سكرية مببلغ
( )3.551.400.000ثالث��ة مليارات وخم�س مئة وواحد وخم�سني مليوناً و�أربع مئة
�ألف ريال.
ُ -43ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية مببلغ
( )279.679.000مئت�ين وت�سعة و�سبعني مليوناً و�ست مئ��ة وت�سعة و�سبعني �ألف
ريال.
ُ -44ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات الهيئ��ة العام��ة لل�سياح��ة والآث��ار مببلغ
( )814.280.000ثمان مئة و�أربعة ع�شر مليوناً ومئتني وثمانني �ألف ريال.
ُ -45ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات هيئة االت�صاالت وتقني��ة املعلومات بــمبلغ
( )926.000.000ت�سع مئة و�ستة وع�شرين مليون ريال.
ُ -46ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات الهيئ��ة العام��ة للغ��ذاء وال��دواء مببل��غ
( )1.167.230.000مليار ومئة و�سبعة و�ستني مليوناً ومئتني وثالثني �ألف ريال.
ُ -47ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات م�ؤ�سـ�س��ة الربي��د ال�سع��ودي مببل��غ
( )3.156.063.000ثالثة مليارات ومئة و�ستة وخم�سني مليوناً وثالثة و�ستني �ألف
ريال.
ُ -48ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات الهيئ��ة العام��ة للط�يران امل��دين مببل��غ
( )15.531.577.000خم�س��ة ع�ش��ر ملي��ار ًا وخم���س مئ��ة وواح��د وثالث�ين مليوناً
وخم�س مئة و�سبعة و�سبعني �ألف ريال.
ُ -49ت َقدَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات هيئة حقوق الإن�سان مببلغ ()141.940.000
مئة وواحد و�أربعني مليوناً وت�سع مئة و�أربعني �ألف ريال.
ُ -50ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات الهيئ��ة العام��ة للم�ساح��ة مببل��غ
(� )662.950.000ست مئة واثنني و�ستني مليوناً وت�سع مئة وخم�سني �ألف ريال.
ُ -51ت َق��دَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة
مببل��غ ( )566.247.000خم�س مئة و�ستة و�ستني مليون��اً ومئتني و�سبعة و�أربعني
�ألف ريال.
ُ -52ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروفات البنك ال�سعودي للت�سلي��ف واالدخار مببلغ
( )597.569.000خم���س مئة و�سبعة وت�سعني مليون��اً وخم�س مئة وت�سعة و�ستني
�ألف ريال.
َ
ُ -53ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْعتمَ��د م�صروف��ات هيئ��ة الإذاع��ة والتلفزي��ون مببل��غ
( )1.976.884.000ملي��ار وت�س��ع مئة و�ست��ة و�سبعني مليوناً وثم��ان مئة و�أربعة
وثمانني �ألف ريال.
ُ -54ت َق��دَّر �إي��رادات و ُت ْع َتمَ��د م�صروف��ات وكال��ة الأنب��اء ال�سعودي��ة مببل��غ
( )263.382.000مئتني وثالثة و�ستني مليوناً وثالث مئة واثنني وثمانني �ألف ريال.
ُ -55ت َقدَّر �إيرادات و ُت ْع َتمَد م�صروفات الهيئة العامة للإعالم املرئي وامل�سموع مببلغ
( )52.700.000اثنني وخم�سني مليوناً و�سبع مئة �ألف ريال.
 -56ق��در �إي��رادات وتعتم��د م�صروف��ات هيئ��ة تق��ومي التعلي��م الع��ام مببل��غ
( )73.400.000ثالثة و�سبعني مليوناً و�أربع مئة �ألف ريال.
 -57تق��در �إي��رادات وتعتمد م�صروف��ات هيئة تنمي��ة ال�ص��ادرات ال�سعودية مببلغ
( )95.825.000خم�سة وت�سعني مليوناً وثمان مئة وخم�سة وع�شرين �ألف ريال.
ثاني��اً :يتم �إي��داع ما يزيد من الإي��رادات وما مل يتم �صرفه من املبال��غ امل�سحوبة من
اعتمادات امليزانية بح�ساب جاري وزارة املالية يف م�ؤ�ســ�سة النقد العربي ال�سعودي.
ثالثاًُ :ت ْ�س َت ْو َفى الإيرادات و ُت ْ�ص َرف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات املرعية.
رابع��اً :فيما ع��دا امل�ؤ�سـ�سة العامة للخطوط اجلوية العربي��ة ال�سعودية َت ْ�س ِري على
ميزاني��ات امل�ؤ�ســ�س��ات العام��ة الأخرى الأح��كام املن�صـو�ص عليه��ا يف املواد (,7 ,3
 )15 ،14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8م��ن املر�س��وم امللكي رق��م (م )21/بتاريخ /3 /3
1436هـ ال�صادر بامل�صادقة على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية .437/1436
خام�س��اً :ي ُْ�ص��دِر وزي��ر املالي��ة التعليم��ات الالزم��ة لتنفي��ذ ذل��ك يف ح��دود القواع��د
املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم.
�ساد�س��اً :عل��ى �سمو نائب رئي���س جمل�س الوزراء وال��وزراء ور�ؤ�س��اء الأجهزة ذات
امليزانيات امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه -تنفيذ مر�سومنا هذا.
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
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مبنا�سبة �صدور امليزانية

بيان من وزارة املالية يربز املالمح الرئي�سة للميزانية للعام املايل 1436
الرياض  -واس
�أ�ص��درت وزارة املالي��ة يوم اخلمي�س  3ربي��ع الأول 1436هـ
املوافق  25دي�سم�بر 2014م ،بياناً مبنا�سبة �صدور امليزانية
العامة للدولة للعام املايل 1437 /1436هـ فيما يلي ن�صه:
ي َُ�س�� َّر وزارة املالي��ة مبنا�سبة �صدور امليزاني��ة العامة للدولة
للع��ام امل��ايل 1437 /1436ه��ـ� ،إي�ض��اح �أبرز النتائ��ج املالية
للع��ام امل��ايل احل��ايل 1436 /1435ه��ـ ،وا�ستعرا���ض املالمح
الرئي�س��ة للميزانية العامة للدول��ة للعام املايل اجلديد /1436
 ،1437و�أبرز تطورات االقت�صاد الوطني ،وذلك وفقاً ملا يلي:
أو ًال :النتائ�ج المالي�ة للع�ام المال�ي
الحالي :1436 /1435
 -1اإليرادات العامة:
ُي َت َو َّق��ع �أن تبلغ الإي��رادات الفعلية يف نهاية العام املايل احلايل
�إىل (� )1.046ألف و�ست��ة و�أربعني مليار ريال ،بزيادة ن�سبتها
( )22باملئ��ة ع��ن املق��در له��ا بامليزاني��ة ،ومتث��ل الإي��رادات
البرتولية ( )89باملئة منها.
 - 2المصروفات العامة:
ُي َت َو َّقع �أن تبلغ امل�صروفات الفعلية للعام املايل احلايل ()1.100
�ألف ومئة مليار ريال ،بزيادة ( )245مئتني وخم�سة و�أربعني
مليار ري��ال ،وبن�سبة ( )28.7باملئة ع َّما �صدرت به امليزانية،
بعج��ز متوق��ع ق��دره (� )54أربع��ة وخم�سني ملي��ار ريال ،وال
َت�شـم��ل امل�صـروفـ��ات �أع�لاه مـ��ا ي َُخ���ص م�شاري��ع الربنام��ج
الإ�ض��ايف املُ َم َّو َلة من فائ�ض �إيرادات امليزانيات ال�سابقة والتي
ُي َق��دَّر �أن يبل��غ املن�ص��رف عليه��ا يف نهاي��ة العام امل��ايل احلايل
( )22اثن�ين وع�شرين مليار ريال ،والتي متول من احل�سابات
املفتوح��ة لهذا الغر���ض مب�ؤ�س�س��ة النقد العرب��ي ال�سعودي.
وت�شم��ل تلك الزيادة يف امل�صروفات تغطية الزيادة يف ال�صرف
عل��ى الأعم��ال التنفيذي��ة مل�شروع خ��ادم احلرم�ين ال�شريفني
املل��ك عبداهلل بن عبدالعزيز لتو�سعة امل�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي ال�شريف ،وا�ستكمال تعوي�ضات نزع ملكية العقارات،
والزيادة يف ال�صرف على بع�ض امل�شاريع التنموية واخلدمية
الأُخ��رى وامل�ساع��دات الدولية .وقد بلغ عدد عق��ود امل�شاريع
الت��ي ُطرح��ت خالل الع��ام املايل احل��ايل ومت��ت مراجعتها من
قب��ل الوزارة مبا فيه��ا امل�شاريع املمولة م��ن فوائ�ض �إيرادات
امليزانيات ال�سابقة نحو ( )2572عقد ًا ،تبلغ قيمتها الإجمالية
حوايل ( )184مئة و�أربعة وثمانني مليار ريال.
 -3ال َّدين العام:
بلغ حج��م الدين العام بنهاية العام امل��ايل املا�ضي /1434
2013( 1435م) (� )60.118.000.000ست�ين ملي��ار ًا
ومئ��ة وثماني��ة ع�شر مليون ري��ال ،يمُ َ ِّثل م��ا ن�سبته ()2.1
باملئ��ة من الن��اجت املحلي الإجم��ايل لع��ام (2013م) مقابل
( )82باملئة لع��ام (2003م) ،و ُي َت َو َّقع �أن يبلغ حجم الدَّين
الع��ام يف نهاي��ة الع��ام امل��ايل احل��ايل � 1436 /1435إىل ما
يق��ارب (� )44.260.000.000أربع��ة و�أربع�ين ملي��ار ًا
ومئتني و�ستني مليون ريال ،ويمُ َ ِّثل ( )1.6باملئة من الناجت

%25

% 50

نفقات الرواتب واألجور والبدالت وما في حكمها تمثل
قرابة ( )50بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية

أ -التعليم العام:
� -1سي�ستمر تنفيذ م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير
التعليم الع��ام “تطوير” البالغة تكاليف��ه ( )9ت�سعة مليارات
ريال من خالل �شرك��ة “تطوير التعليم القاب�ضة” ،وقد ُ�صرف
م��ن تل��ك التكالي��ف ما يق��ارب مبل��غ ( )1.7ملي��ار و�سبع مئة
مليون ريال.
 -2بن��ا ًء عل��ى الأمر ال�سام��ي الكرمي رق��م ( )28185وتاريخ
1435 /7 /18ه��ـ ب��د أ� العم��ل يف تنفي��ذ برنامج دع��م حتقيق
�أه��داف م�شروع امللك عب��داهلل بن عبدالعزي��ز لتطوير التعليم
الع��ام البالغ��ة تكاليف��ه �أك�ثر م��ن ( )80ثمان�ين ملي��ار ريال،
منه��ا مبل��غ ( )42.5اثنني و�أربعني ملي��ار وخم�س مئة مليون
ري��ال لتنفي��ذ مباين ملجمع��ات تعليمية ومدار���س لكافة مراحل
التعلي��م العام للبنني والبنات مبختل��ف مناطق اململكة ،ت�صل
�إىل ( )3000مدر�س��ة للبنني والبنات على مدى خم�س �سنوات
مالي��ة ،و( )5.5خم�س��ة ملي��ارات وخم���س مئ��ة ملي��ون ريال
لت�أهي��ل املباين القائم��ة ،و( )2.5مليارين وخم���س مئة مليون
ريال لتجهيز املدار�س بو�سائل الأمن وال�سالمة ،و( )1.1مليار
ومئة مليون للتعليم الإلكرتوين.
 -3مت خ�لال العام امل��ايل  1436 /1435ا�ست�لام عدد ()356
ث�لاث مئة و�ستة وخم�سني مدر�س��ة جديدة مبختلف املناطق،
ويجري حالياً تنفيذ (� )1.680ألف و�ست مئة وثمانني جممعاً
ومدر�سة ،و�إن�شاء معهدين للرتبية اخلا�صة مبختلف املناطق.
 -4اعتم��د بامليزانية اجلديدة م�شاري��ع لت�أهيل ( )500خم�س
مئ��ة مبنى مدر�سياً مبختلف املناطق ،وت�أهيل (� )11أحد ع�شر
جممعاً ريا�ضياً مبختلف مناطق اململكة ،بتكاليف تبلغ ()405
�أربع مئة وخم�سة ماليني ريال.

بذل املزيد من اجلهد للحد من النفقات اجلارية ،خا�صة نفقات
املحلي الإجمايل املتوقع لعام (2014م).
الروات��ب والأجور والبدالت وم��ا يف حكمها والتي متثل قرابة
ثاني� ًا :الميزاني�ة العام�ة للدول�ة للع�ام ( )50باملئ��ة من النفقات املعتمدة بامليزانية .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن��ه مت التن�سي��ق ب�ين وزارة املالي��ة ووزارة االقت�ص��اد
المالي القادم :1437 /1436
فيما يلي تقدي��رات عنا�صر امليزانية العامة للدولة للعام املايل والتخطي��ط ب�ش���أن الرب��ط ب�ين امليزاني��ة وم��ا ت�ضمنته خطة
التنمي��ة العا�شرة التي تبد أ� يف العام املايل  ،1437 /1436فقد
:1437 /1436
ُ -1ق ِّد َرتْ الإي��رادات العامة مببلغ (� )715سبع مئة وخم�سة ت�ضمن��ت امليزانية برامج وم�شاريع جدي��دة ومراحل �إ�ضافية
لبع�ض امل�شاري��ع التي �سبق اعتمادها تبل��غ قيمتها الإجمالية
ع�شر مليار ريال.
ً
ُ -2ح�� ِّددَتْ النفق��ات العامة مببل��غ ( )860ثم��ان مئة و�ستني نح��و ( )185مئة وخم�سة وثمانني ملي��ار ريال ،ووفقا للمتبع
�سيت��م �إدراج امل�شاري��ع اجلدي��دة للجه��ات احلكومي��ة عل��ى
مليار ريال.
مواق��ع تلك اجله��ات ،وعلى موق��ع وزارة املالي��ة .وفيما يلي ب -التعليم العالي:
ثالث ًا :المالمح الرئيسية للميزانية العامة ا�ستعرا���ض لأب��رز م��ا ت�ضمنت��ه امليزاني��ة العام��ة للدولة من  -1ت�ضمن��ت امليزاني��ة اعتم��اد م�شاري��ع جدي��دة و�إ�ضاف��ات
لتكالي��ف بع���ض امل�شاري��ع القائم��ة ل��وزارة التعلي��م الع��ايل
اعتمادات خم�ص�صة للإنفاق على القطاعات الرئي�سية.
للدولة للعام المالي القادم /1436
وكاف��ة اجلامع��ات بتكاليف تق��ارب مبل��غ ( )12.3اثني ع�شر
:1437
ملي��ار ًا وثالث مئة مليون ريال ،لتنفي��ذ ال ُبنى التحتية لبع�ض
اعتم��دت ميزاني��ة الع��ام امل��ايل الق��ادم 1437 /1436ه��ـ ،يف  -1قطاع التعليم:
حيث بلغ ما مت تخ�صي�صه لقطاع التعليم العام والتعليم العايل اجلامع��ات ومب��اين ومراف��ق لبع���ض الكلي��ات والتجهي��زات
ظ��ل ظ��روف اقت�صادية ومالي��ة دولية تت�سم بالتح��ديُ ،
انخف���ض النمو االقت�ص��ادي العاملي عن م�ستويات��ه ال�سابقة ،وتدري��ب القوى العاملة ما يقارب ( )217مئتني و�سبعة والت�أثيث لبع�ض املرافق القائمة واجلديدة.
كما انخف�ض �سعر البرتول �إىل �أدنى م�ستوى له منذ (2009م) ،ع�ش��ر ملي��ار ري��ال ،وميث��ل ح��وايل ن�سب��ة ( )25باملئ��ة � -2سي�ستمر العمل ال�ستكم��ال ت�أهيل كليات البنات يف عدد من
�إ�ضاف��ة �إىل عوامل ع��دم اال�ستقرار يف بع�ض املناطق املحيطة ،م��ن النفق��ات املعتم��دة بامليزاني��ة .وت�ضمن��ت امليزانية اجلامعات بتكاليف تبلغ �أكرث من ( )5خم�سة مليارات ريال.
وان�سجام��اً م��ع �سيا�س��ة اململك��ة املالي��ة املعاك�س��ة للدورات م�شاري��ع جديدة و�إ�ضافات للم�شاريع القائمة للمجمعات  -3ت�ضمنت امليزانية اجلديدة اعتماد النفقات الالزمة الفتتاح
االقت�صادي��ة لتقوية و�ض��ع املالية العامة وتعزي��ز ا�ستدامتها التعليمي��ة واملدار���س لكاف��ة املراح��ل التعليمي��ة للبنني ( )3ثالث جامعات جديدة هي (جامعة جدة ،وجامعة بي�شة،
على املديني املتو�سط وطويل الأجل ،و�ضمان موا�صلة اعتماد والبنات مبختل��ف مناطق اململكة ،واملعامل واملختربات وجامعة حف��ر الباط��ن) .و�سيوا�صل برنامج خ��ادم احلرمني
امل�شاري��ع التنموية واخلدمية ال�ضروري��ة للنمو االقت�صادي ،وال ُبن��ى التحتي��ة للجامع��ات ومعاهد وكلي��ات التدريب ال�شريف�ين لالبتع��اث اخلارج��ي م�سريت��ه ،ولق��د و�ص��ل عدد
ببن��اء احتياطي��ات مالي��ة م��ن الفوائ���ض املالي��ة الناجتة من وت�أهي��ل املرافق احلالية للمدار���س واجلامعات ومعاهد املُبتعث�ين من الطلب��ة والطالبات الدرا�س�ين يف اخلارج الذين
ارتف��اع الإيرادات العامة للدولة يف بع���ض الأعوام لال�ستفادة وكلي��ات التدري��ب ،حيث اعتم��د بامليزاني��ة ( )164مئة ُت�ش��رف عليهم وزارة التعليم الع��ايل ما يزيد عن ()207.000
منه��ا عند انخفا�ض هذه الإيرادات يف �أعوام الحقة .و�ست�ستمر و�أربعة و�ست�ين م�شروعاً جديد ًا بتكالي��ف كلية تزيد عن مئتني و�سبعة �آالف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات �سنوية
اململك��ة بنا ًء على التوجيهات ال�سامية باال�ستثمار يف امل�شاريع (� )14أربع��ة ع�شر مليار ريال ،و�إ�ضافات لتكاليف بع�ض تبلغ ( )22.5اثنني وع�شرين مليار ًا وخم�س مئة مليون ريال،
والربام��ج التنموية لقطاعات التعلي��م ،وال�صحة ،واخلدمات امل�شاري��ع القائمة مببلغ (� )6.8ستة مليارات وثمان مئة هذا عدا املوظفني املُبتعثني من اجلهات احلكومية.
الأمني��ة واالجتماعي��ة والبلدية ،واملياه وال�ص��رف ال�صحي ،مليون ريال ،كم��ا �سي�ستمر ال�صرف عل��ى امل�شاريع التي
والط��رق ،والتعامالت الإلكرتونية ،ودع��م البحث العلمي مبا يت��م تنفيذه��ا حالي��اً بكافة مناط��ق اململكة وفق��اً ملراحل ج -التدريب التقني والمهني:
يحق��ق التنمي��ة امل�ستدامة له��ذا اجلي��ل والأجي��ال القادمة  -التنفي��ذ والباق��ي يف تكاليفه��ا �أك�ثر م��ن ( )280مئت�ين ت�ضمن��ت امليزانية اعتماد م�شروع جديد لت�شغيل كليات التميّز
بح��ول اهلل  -و�إيج��اد مزيد م��ن فر�ص العم��ل للمواطنني ،مع وثمانني مليار ريال وفقاً ملا يلي:
بتكاليف كلية تبلغ ( )2.4مليارين و�أربع مئة مليون ريال .كما
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اإليرادات والمصروفات

1437/هـ ( 2015م)
مت اعتم��اد م�شاريع جديدة �أخرى لكلي��ات التقنية ،و�إ�ضافات
للتكاليف لبع�ض امل�شاريع القائمة.
 2ـ الخدمات الصحية والتنمية
االجتماعية:
بل��غ ما خ�ص�ص لقطاعات اخلدمات ال�صحية بالقطاعني (املدين
والع�سك��ري) والتنمية االجتماعية حوايل ( )160مئة و�ستني
ملي��ار ري��ال .وت�ضمنت امليزاني��ة م�شاريع �صحي��ة ال�ستكمال
�إن�ش��اء وجتهي��ز م�ست�شفي��ات ومراك��ز الرعاي��ة ال�صحي��ة
الأولي��ة بجميع مناط��ق اململكة ،وم�شاري��ع لإن�شاء ( )3ثالثة
م�ست�شفي��ات جدي��د ًة ،و( )3خمتربات مرجعي��ة لبنوك الدم،
و( )11مرك��ز ًا طبياً ،و( )10ع�شر عي��ادات �شاملة� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستكم��ال ت�أثيث وجتهيز عدد من املراف��ق ال�صحية والإ�سكان
وتطوي��ر امل�ست�شفي��ات القائمة .ويجري حالي��اً تنفيذ وتطوير
( )117مئ��ة و�سبعة ع�شر م�ست�شفى جدي��د ًة مبناطق اململكة
بطاق��ة �سريرية تبل��غ (� )24000أربعة وع�شري��ن �ألف �سرير،
بالإ�ضاف��ة �إىل خم���س مدن طبية تخدم جمي��ع مناطق اململكة،
�إ�ضاف��ة �إىل ثالث م��دن للقطاع��ات الأمني��ة والع�سكرية ب�سعة
�سريرية �إجمالية تبلغ (� )14500أربعة ع�شر �ألفاً وخم�س مئة
�سري��ر .ومت خ�لال العام امل��ايل احل��ايل  1436 /1435ا�ستالم
م�ست�شف��ى جدي��د ًة مبختل��ف مناط��ق
(� )26ست��ة وع�شري��ن
ً
اململك��ة ،بطاق��ة �سريرية تبل��غ (� )4500أربع��ة �آالف وخم�س
مئة �سرير.
ويف جم��ال اخلدمات االجتماعي��ة ت�ضمنت امليزاني��ة م�شاريع
جديدة لإن�شاء (� )16ستة ع�شر مقر ًا للأندية الريا�ضية ،وعدد
( )5مق��رات و�ص��االت ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة ،ودور
للرعاي��ة واملالحظ��ة االجتماعي��ة والت�أهيل ومكات��ب لل�ضمان
االجتماع��ي ،ودع��م �إمكان��ات وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة
لتحقي��ق �أه��داف التنمي��ة االجتماعي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل زي��ادة
املخ�ص�ص��ات ال�سنوي��ة املتعلقة بالأيت��ام وذوي االحتياجات
اخلا�ص��ة وخم�ص�ص��ات ال�ضم��ان االجتماع��ي ودع��م برام��ج
معاجلة الفقر ،حيث بلغ املخ�ص�ص للعام املايل القادم /1436
 1437حوايل ( )30ثالثني مليار ريال.
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معدل المصروفات العامة

( )715مليار ريال
الإيرادات العامة
 - 4التجهيزات األساسية والنقل:
بلغ��ت خم�ص�صات قطاع التجهي��زات الأ�سا�سية والنقل حوايل
( )63ثالثة و�ستني مليار .وت�ضمنت امليزانية م�شاريع جديدة
و�إ�ضاف��ات للم�شاري��ع القائم��ة للط��رق واملوان��ئ واخلط��وط
احلديدي��ة واملط��ارات واخلدمات الربيدي��ة ومدينتي ا ُ
جلبيل
وين ُب��ع ال�صناعيت�ين ور�أ���س اخل�ير لل�صناع��ات التعديني��ة،
تبل��غ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوايل ( )33.5ثالثة وثالثني
مليار ًا وخم�س مئة مليون ريال ،لتنفيذ طرق رئي�سية وثانوية
وفرعي��ة وا�ستكم��االت للط��رق القائمة يبل��غ �إجم��ايل �أطوالها
ح��وايل (� )2000ألفي كيلومرت� ،إ�ضافة �إىل ما يتم تنفيذه حالياً
يف كافة مناطق اململكة ،ليبلغ �إجمايل الطرق التي اعتمدت خالل
خط��ة التنمية التا�سعة م��ا يقارب ( )23000ثالث��ة وع�شرين
�أل��ف كيلومرت .كما �سي�ستمر ال�صرف عل��ى امل�شاريع املعتمدة
م��ن الأعوام املالية ال�سابق��ة يف هذا القطاع والباقي يف تكاليفها
ح��وايل ( )115مئ��ة وخم�سة ع�ش��ر مليار ري��ال لتنفيذ الطرق
واملوانئ واخلطوط احلديدية واملطارات واملدن ال�صناعية.
كم��ا جتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت خالل العام املايل 1436 /1435
ومن فائ�ض �إيرادات ال�سنة املالية  1435 /1434اعتماد مبالغ
لتنفيذ خم�سة ط��رق حمورية ،وهي (جدة /جازان ال�ساحلي،
تب��وك  /املدين��ة املن��ورة ال�سريع ،ينب��ع /اجلبي��ل ال�سريع،
ع�س�ير /جازان اجلدي��د ،الق�صيم /مكة املكرم��ة ال�سريع) مع
البني��ة التحتي��ة خلدم��ات هذه الط��رق ،بتكلف��ة �إجمالية تبلغ
(� )24أربعة وع�شرين مليار ريال ،والتي مت طرحها للمناف�سة
م�ؤخر ًا.

 3ـ الخدمات البلدية:
�أ -بلغ��ت خم�ص�صات قطاع اخلدمات البلدي��ة وت�شمل وزارة
ال�ش���ؤون البلدي��ة والقروي��ة والأمانات والبلدي��ات ما يقارب  -5الموارد االقتصادية:
(� )40أربعني مليار ريال ،منها �أكرث من ( )5.5خم�سة مليارات بل��غ املخ�ص���ص لقطاع��ات امل��وارد االقت�صادي��ة م��ا يق��ارب
وخم���س مئ��ة ملي��ون ري��ال ممول��ة م��ن الإي��رادات املبا�شرة (� )60ست�ين مليار ريال .وت�ضمن��ت امليزانية م�شاريع جديدة
وزي��ادات مل�شاري��ع قائمة تبلغ ح��وايل ( )23ثالث��ة وع�شرين
للأمانات والبلديات.
ب  -ت�ضمن��ت امليزاني��ة م�شاري��ع جدي��دة و�إ�ضاف��ات لبع�ض ملي��ار ري��ال ،لتوف�ير مي��اه ال�ش��رب وتعزي��ز م�ص��ادر املياه،
امل�شاري��ع البلدي��ة القائم��ة بلغ��ت ( )25خم�س��ة وع�شري��ن وتوف�ير خدم��ات ال�ص��رف ال�صح��ي ،و�إن�شاء ال�س��دود وحفر
مليار ري��ال ،لتنفيذ م�شاري��ع احلماية من ال�سي��ول وت�صريف الآب��ار وك�ش��ف ومعاجلة ت�س ُرب��ات املياه ،وا�ستب��دال �شبكات
مي��اه الأمطار وم�شاري��ع ال�سفلتة والإن��ارة ،ولإن�شاء الأنفاق املياه وال�صرف ال�صح��ي ،وتر�شيد ا�ستهالك املياه والكهرباء،
واجل�س��ور ،وتنفي��ذ التقاطع��ات لف��ك االختناق��ات املروري��ة ودعم الطاق��ة املتجددة ،و�إن�شاء حمطات حتلية جديدة ،منها
وت�سهي��ل حركة ال�س�ير ،كما �سي�ستمر ال�ص��رف على امل�شاريع حمطة تعم��ل بالطاقة ال�شم�سية ،وتطوي��ر وحتديث وتو�سعة
املعتم��دة م��ن الأع��وام املالي��ة ال�سابق��ة والباق��ي يف تكاليفها حمط��ات التحلي��ة القائم��ة ،و�إن�ش��اء مرافق ل�صي��د الأ�سماك،
حوايل ( )144مئة و�أربعة و�أربعني مليار ريال ،منها �أكرث من ومكافحة الأمرا�ض والآفات الزراعية ،وال ُبنى التحتية للمدن
( )30ثالث�ين مليار ريال لدرء �أخط��ار ال�سيول وت�صريف مياه ال�صناعية ،و�صوام��ع ومطاحن جديدة وتو�سعة القائم منها.
وقد بلغ �إجمايل �أطوال �شبكات مياه ال�شرب املنفذة ()94000
الأمطار.
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( )860مليار ريال
امل�صروفات العامة
�أربع��ة وت�سع�ين �أل��ف كيلوم�تر منه��ا ( )1000كيلوم�تر مت
ا�ستالمه��ا خالل الع��ام امل��ايل احل��ايل  ،1436 /1435كما بلغ
�إجم��ايل �أط��وال �شبكات ال�ص��رف ال�صحي املنف��ذة ()31800
واح��د ًا وثالثني �ألفاً وثم��ان مئة كيلومرت ،منه��ا (� )2000ألفا
كيلوم�تر مت ا�ستالمها خالل العام املايل احلايل .1436 /1435
كم��ا �سي�ستمر ال�ص��رف على امل�شاري��ع املعتمدة م��ن الأعوام
املالي��ة ال�سابق��ة يف ه��ذا القط��اع والباق��ي يف تكاليفه��ا ح��وايل
( )142مئة واثنني و�أربعني مليار ريال.
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( )217مليار ريال
لقطاع التعليم
العام��ة واملعلوم��ات (� )2.821.722.000.000ألفني وثمان
مئ��ة وواح��د ًا وع�شرين ملي��ار ًا و�سبع مئة واثن�ين وع�شرين
ملي��ون ري��ال بالأ�سع��ار اجلارية ،مبع��دل منو يبل��غ ()1.09
باملئة مقارن��ة بالعام املايل املا�ضي 2013( 1435 /1434م).
ويتوق��ع �أن يحقق الناجت املحلي للقط��اع غري البرتويل ب�شقيه
احلكومي واخلا���ص منو ًا بن�سبة ( )8.21باملئة ،حيث يتوقع
�أن ينم��و القطاع احلكومي بن�سب��ة ( ،)6.06والقطاع اخلا�ص
بن�سبة ( )9.11باملئة� ،أما القطاع النفطي فقد ي�شهد انخفا�ضاً
يف قيمته بن�سبة ( )7.17باملئة بالأ�سعار اجلارية .وبالأ�سعار
الثابت��ة لع��ام (2010م) فم��ن املتوقع �أن يبلغ مع��دل النمو يف
الن��اجت املحلي الإجم��ايل ن�سبة ( )3.59باملئ��ة مقارنة بن�سبة
( )2.67باملئ��ة يف الع��ام ال�سابق ،و�أن ينم��و القطاع البرتويل
بن�سب��ة ( )1.72باملئ��ة ،والقط��اع احلكومي بن�سب��ة ()3.66
باملئ��ة ،والقطاع اخلا���ص بن�سبة ( )5.70باملئ��ة .وقد حققت
جميع الأن�شطة االقت�صادية املكونة للناجت املحلي للقطاع غري
الب�ترويل منو ًا �إيجابي��اً� ،إذ يُق��در �أن ي�صل النم��و احلقيقي يف
ن�ش��اط الت�شييد والبناء ( )6.70باملئة ،ويف ن�شاط ال�صناعات
التحويلي��ة غ�ير البرتولي��ة �إىل ( )6.54باملئ��ة ،ويف ن�ش��اط
االت�ص��االت والنق��ل والتخزي��ن ( )6.13باملئ��ة ،ويف ن�ش��اط
جتارة اجلملة والتجزئة واملطاع��م والفنادق ( )5.97باملئة،
ويف ن�شاط خدمات املال والت�أمني والعقارات وخدمات الأعمال
( )4.46باملئ��ة .وق��د �أظهر الرق��م القيا�سي لتكالي��ف املعي�شة
ارتفاع��اً خ�لال ع��ام 2014( 1436 /1435م) ن�سبت��ه ()2.7
باملئ��ة ع َّم��ا كان علي��ه يف ع��ام 2013( 1435 /1434م) طبقاً
ل�سنة الأ�سا���س (2007م)� .أ َّما ُمعام��ل انكما�ش الناجت املحلي
الإجم��ايل للقط��اع غري البرتويل ال��ذي يُعد من �أه��م امل�ؤ�شرات
االقت�صادي��ة لقيا�س الت�ضخم على م�ستوى االقت�صاد ككل فمن
املتوقع �أن ي�شهد ارتفاعاً ن�سبته ( )2.99باملئة يف عام /1435
2014( 1436م) مقارنة مبا كان عليه يف العام املا�ضي ،وذلك
وفقاً لتقديرات م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات.

 -6صناديق التنمية المتخصصة وبرامج
التمويل الحكومية:
�إ�ضاف��ة �إىل الربام��ج املخ�ص�ص��ة لال�ستثم��ار م��ن خ�لال
امليزاني��ة� ،ستوا�ص��ل �صنادي��ق التنمية املتخ�ص�ص��ة وبنوك
التنمي��ة احلكومي��ة تق��دمي القرو���ض الت��ي ته��دف �إىل دع��م
القطاع��ات ال�صناعية والزراعية والعقاري��ة وقطاعي التعليم
واخلدمات ال�صحية الأهلية ،ودع��م املهن احلرفية واملن�ش�آت
ال�صغ�يرة واملتو�سط��ة الت��ي �س ُت�سه��م يف مزي��د م��ن الفر���ص
الوظيفي��ة للمواطن�ين ودف��ع عجل��ة النمو .وبل��غ حجم ما مت
�صرف��ه م��ن القرو���ض الت��ي ُقدمت من قب��ل �صن��دوق التنمية
العقاري��ة ،و�صندوق التنمي��ة ال�صناعية ،والبن��ك ال�سعودي
للت�سلي��ف واالدخار ،و�صندوق التنمي��ة الزراعية ،و�صندوق
اال�ستثم��ارات العام��ة ،وبرام��ج الإقرا���ض احلكوم��ي من�� ُذ
�إن�شائه��ا وحتى نهاية العام املايل احلايل  1436 /1435حوايل
( )587خم���س مئة و�سبع��ة وثمانني مليار ري��ال ،و ُي َت َو َّقع �أن
يُ�صرف للم�ستفيدين من هذه القرو�ض خالل العام املايل القادم
� 1437 /1436أك�ثر من ( )73.7ثالثة و�سبعني مليار ًا و�سبع
مئ��ة مليون ريال ،وبا�ستثناء برنام��ج الإقرا�ض احلكومي يتم
التموي��ل من امل��وارد الذاتية لتلك امل�ؤ�س�س��ات املالية .كما بلغ
حجم عمليات متويل و�ضمان ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات
الوطني��ة من برنامج متويل ال�صادرات ال�سعودية الذي ينفذه
ال�صن��دوق ال�سعودي للتنمية من�� ُذ ت�أ�سي�س الربنامج �إىل نهاية
الع��ام املايل احل��ايل � )34( 1436 /1435أربعة وثالثني مليار  -2التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
ري��ال ،ويتوق��ع �أن يبل��غ حج��م العملي��ات للعام امل��ايل القادم وفقاً لتقديرات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،من املتوقع �أن
تبل��غ القيمة الإجمالية لل�صادرات ال�سلعية خالل عام /1435
 )2(1437 /1436ملياري ريال.
ً
2014( 1436م) (� )1,348,353,000,000ألف��ا وثالث مئة
وثمانية و�أربع�ين مليار ًا وثالث مئة وثالث��ة وخم�سني مليون
رابع ًا :تطورات االقتصاد الوطني:
ري��ال ،بانخفا�ض ن�سبته ( )4.4باملئة عن العام املايل ال�سابق،
كم��ا يتوقع �أن تبل��غ قيمة ال�صادرات ال�سلعي��ة غري البرتولية
 -1الناتج المحلي اإلجمالي:
م��ن املتوقع �أن يبلغ الناجت املحلي الإجمايل هذا العام  /1435ح��وايل ( )208,153,000,000مئتني وثمانية مليارات ومئة
2014( 1436م) وفق��اً لتقدي��رات م�صلح��ة الإح�ص��اءات وثالث��ة وخم�سني مليون ريال بزيادة ن�سبتها ( )3.1باملئة عن
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ال�سنة  92ملحق العدد 4546

( )160مليار ريال للخدمات
ال�صحية والتنمية االجتماعية
العام املايل املا�ضي ،ومتثل ال�صادرات ال�سلعية غري البرتولية
م��ا ن�سبته ( )15.4باملئة من �إجمايل ال�ص��ادرات ال�سلعية .أ� َّما
ال��واردات ال�سلعي��ة (ف��وب) فيتوقع �أن تبل��غ يف العام احلايل
( )564,080,000,000خم���س مئ��ة و�أربعة و�ست�ين مليار ًا
وثمانني مليون ريال ،بانخفا�ض ن�سبته ( )2.6باملئة عن العام
ال�ساب��ق .كما ُت�شري التقديرات الأولي��ة مل�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سع��ودي �إىل �أن املي��زان التجاري �سيحقق ه��ذا العام فائ�ضاً
مق��داره (� )788,738,000,000سبع مئ��ة وثمانية وثمانون
ملي��ار ًا و�سبع مئ��ة وثمانية وثالثون مليون ري��ال ،بانخفا�ض
ن�سبته ( )5.6باملئة عن العام املا�ضي ،وذلك نتيجة النخفا�ض
ال�ص��ادرات البرتولي��ة بالرغ��م من انخفا���ض ال��واردات .أ� َّما
احل�س��اب اجلاري مليزان املدفوعات فيُتوق��ع �أن يحقق فائ�ضاً
مق��داره ( )398,991,000,000ثالث مئة وثمانية وت�سعون
ملي��ار ًا وت�س��ع مئ��ة وواح��د وت�سعون ملي��ون ري��ال يف العام
امل��ايل احلايل 2014( 1436 /1435م) مقارنة بفائ�ض مقداره
(� )497,400,000,000أرب��ع مئة و�سبع��ة وت�سعون مليار ًا
و�أرب��ع مئ��ة مليون ريال للع��ام املايل املا�ض��ي 1435 / 1434
(2013م) بانخفا�ض ن�سبته ( )19.8باملئة.
 -3التطورات النقدية والقطاع
المصرفي:
�سجل عر���ض النقود بتعريف��ه ال�شامل خ�لال الأ�شهر الع�شرة
الأوىل م��ن الع��ام املايل احل��ايل 2014( 1436 /1435م) منو ًا
ن�سبت��ه ( )10.4باملئة مقارنة بنمو ن�سبته ( )6.6باملئة لنف�س
الفرتة من الع��ام املايل املا�ضي 2013( 1435 /1434م) .كما
ارتفع��ت الودائع امل�صرفية خالل الف�ترة نف�سها بن�سبة ()11
باملئ��ة� ،أم��ا عل��ى امل�ستوى ال�سن��وي فحققت من��و ًا بلغ ()16
باملئ��ة مقارن��ة بالعام املا�ضي .وخالل الع�ش��رة الأ�شهر الأوىل
م��ن الع��ام املايل احل��ايل ارتف��ع �إجم��ايل مطلوب��ات البنوك من
القطاع�ين العام واخلا���ص بن�سبة ( )13.8باملئ��ة ،ووا�صلت
البن��وك دع��م مالءته��ا املالي��ة� ،إذ ارتفع��ت ر�ؤو���س �أمواله��ا
واحتياطياته��ا خ�لال الف�ترة نف�سه��ا بن�سب��ة ( )11.1باملئ��ة
لت�ص��ل �إىل ( )250.914.400.000مئت�ين وخم�س�ين ملي��ار ًا
وت�سع مئة و�أربعة ع�شر مليوناً و�أربع مئة �ألف ريال.
 -4السوق المالية:
اتخ��ذت هيئة ال�سوق املالية خ�لال العام املايل 1436 /1435
(2014م) عدد ًا من اخلطوات الهادفة لتنظيم �إ�صدار الأوراق
املالي��ة وتطوير �أ�سواقها وتوفري املزيد من العدالة وال�شفافية
والإف�صاح يف معامالته��ا ،حماية للم�ستثمرين وتعزيز ًا لثقتهم
يف ال�س��وق املالي��ة ال�سعودي��ة .ف�ضم��ن �إطار تطوي��ر الأنظمة

الميزانية العامة لعام  2015م

()2.821.722.000
الناجت الإجمايل املحلي
والقوان�ين الالزمة لدع��م البني��ة الت�شريعية بال�س��وق املالية
واالرتق��اء به��ا� ،أ�صدر جمل���س الهيئة خالل ه��ذا العام الئحة
وكاالت الت�صنيف االئتماين ،ودليل �إجراءات ا�ستطالع مرئيات
العموم حيال م�شاريع اللوائح التنفيذية لنظام ال�سوق املالية.
كم��ا �أقر املجل�س تعدي�ل ًا على قائمة امل�صطلح��ات امل�ستخدمة
يف لوائ��ح الهيئة وقواعده��ا .ولتو�سيع قاع��دة ال�سوق املالية
وتوف�ير فر���ص التموي��ل والنمو لل�ش��ركات الوطني��ة وزيادة
القن��وات اال�ستثماري��ة ،وا�صل��ت الهيئ��ة جهوده��ا يف �س��وق
الإ�ص��دارات الأولي��ة فوافق��ت على طرح جزء م��ن �أ�سهم �ست
�ش��ركات لالكتتاب العام ،كما وافقت على طرح �صكوك ل�شركة
واح��دة ،و�إ�صدار حق��وق �أولوية لثمان �ش��ركات ،كذلك قامت
الهيئ��ة بزي��ادة طرح وح��دات �صناديق اال�ستثم��ار فرخ�صت
ه��ذا الع��ام ل�ستة ع�ش��ر �صندوق��اً ا�ستثمارياً جدي��د ًا ،لي�صبح
�إجم��ايل ع��دد ال�صنادي��ق املرخ�ص��ة (� )263صندوق��اً .ويف
جم��ال تنظيم ممار�س��ة �أعمال الأوراق املالي��ة رخ�صت الهيئة
ل�شركت�ين جديدتني ملزاولة �أعم��ال الأوراق املالي��ة املختلفة،
لي�صبح �إجم��ايل عدد ال�شركات املرخ�صة (� )88شركة ،وكثفت
الهيئ��ة من متابع��ة �أعمال الأ�شخا�ص املرخ���ص لهم للت�أكد من
التزامه��م بنظ��ام ال�سوق املالي��ة ولوائحه التنفيذي��ة ،ونفذت
( )149زيارة تفتي�شية .وحلماي��ة امل�ستثمرين من املمار�سات
غري العادلة وغري ال�سليمة حر�صت الهيئة على ت�سلم �شكاوى
امل�ستثمري��ن والب��ت فيه��ا ،وبلغت ال�ش��كاوى املقدم��ة للهيئة
(� )803ش��كاوى منذ بداي��ة العام ،و�أنهت الهيئ��ة الإجراءات
القانوني��ة والإدارية الالزم��ة حيال (� )552شك��وى ،وما زال
العمل جارياً لإنه��اء (� )251شكوى منها .وا�ستمرت الهيئة يف
جهودها لتنمية الوعي اال�ستثماري لدى املتعاملني يف الأوراق
املالي��ة حيث ن�شرت �أكرث من ( )400مادة �إعالمية يف ال�صحف
املحلي��ة واخلليجية والدولية ،كذلك نظم��ت و�شاركت يف �أكرث
م��ن ( )15م�ؤمتر ًا ومنت��دى وحلقة عم��ل متخ�ص�صة يف جمال
الإف�ص��اح والرقابة واحلوكم��ة يف خمتلف مناطق اململكة .كما
�ص��در قرار جمل�س ال��وزراء املوقر رق��م ( )388وتاريخ /24
1435 /9هـ القا�ضي باملوافق��ة على قيام هيئة ال�سوق املالية
 وفق��ا للتوقيت املالئم الذي ت��راه  -بفتح املجال للم�ؤ�س�ساتاملالية الأجنبية ل�شراء وبيع الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املالية
ال�سعودية ،وذلك بح�سب ما ت�ضعه من قواعد يف هذا ال�ش�أن.
 -5تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية
أُخرى:
�أ -ا�ستم��ر تنفي��ذ املرحل��ة الثاني��ة م��ن “امل�ش��روع الوطن��ي
للتعام�لات الإلكرتوني��ة احلكومي��ة” ال��ذي مت �إطالق��ه يف
الع��ام امل��ايل  1428 /1427لدعم مب��ادرات وم�شاريع اخلطة

( )40مليار ريال
للخدمات البلدية
التنفيذي��ة الثانية للتعامالت الإلكرتونية احلكومية (- 2012
 ،)2016وق��د �أ�سهم ذلك يف تقدم ترتي��ب اململكة على ال�صعيد
ال��دويل مبق��دار ( )73مرتبة حت��ى الع��ام (2014م) يف م�ؤ�شر
الأمم املتح��دة جلاهزية التعامالت الإلكرتونية احلكومية منذ
�ص��دوره ع��ام (2003م) ،حي��ث حققت اململك��ة املرتبة ()36
م��ن ب�ين ( )193دول��ة يف امل�ؤ�ش��ر الع��ام للجاهزي��ة ،وبتقدم
مق��داره ( )5مرات��ب عن التقرير الأخري لع��ام (2012م) ،كما
ج��اءت اململك��ة �ضم��ن �أف�ض��ل ( )20دولة يف تق��دمي اخلدمات
الإلكرتوني��ة احلكومي��ة ،وق��د بل��غ ع��دد اجله��ات احلكومية
املرتبط��ة بال�شبك��ة احلكومي��ة الآمن��ة ( )111جه��ة حكومية
رئي�س��ة .وبل��غ عدد اجله��ات احلكومية التي تتب��ادل البيانات
فيم��ا بينها �إلكرتونياً عرب قناة التكامل احلكومية ( )100جهة
حكومية ،بزي��ادة تقدر ن�سبتها �أكرث من ( )60باملئة عن العام
املايل ال�سابق ،فيما جتاوز عدد اخلدمات الإلكرتونية املتوفرة
ع�بر البواب��ة الوطني��ة للتعام�لات الإلكرتوني��ة احلكومي��ة
(�سعودي) �أكرث من ( )2000خدمة �إلكرتونية تقدمها �أكرث من
( )170جه��ة حكومية رئي�سة ،بزي��ادة تقدر ب�أكرث من ()400
خدمة �إلكرتونية جديدة عن العام املايل ال�سابق .كما مت �إطالق
نظ��ام املرا�س�لات احلكومي��ة الإلك�تروين الذي يعم��ل كمن�صة
�إلكرتونية �آمنة لت�سهيل تبادل املعامالت �إلكرتونياً بني خمتلف
اجلهات احلكومية.
ب -وا�ص��ل نظ��ام ال�سداد الإلكرتوين من خ�لال نظام “�سداد”
ت�سهي��ل عملية دفع الر�س��وم و�أجور اخلدم��ات احلكومية مما
�ساهم يف �سرعة و�سهولة �إجناز اخلدمات احلكومية ،حيث بلغ
�إجمايل املدفوعات التي متت عرب هذا النظام منذ �إطالقه وحتى
1436 /2 /8هـ ما يقارب ( )313ثالث مئة وثالثة ع�شر مليار
ري��ال ،بزي��ادة ن�سبته��ا ( )12باملئة ع��ن العام امل��ايل ال�سابق
 ،1435 /1434وبلغ ع��دد اجلهات املرتبطة به ( )139جهة،
منه��ا ( )75جه��ة حكومي��ة ،حيث مت خالل الع��ام املايل احلايل
 1436 /1435ربط عدد ( )4جهات حكومية جديدة.
ج� -أك��د تقري��ر م�ش��اورات �صن��دوق النقد الدويل م��ع اململكة
لع��ام (2014م) �أن اقت�ص��اد اململك��ة حق��ق منو ًا قوي��اً للغاية
يف ال�سن��وات الأخ�يرة ،وكان م��ن االقت�صادات الأف�ض��ل �أدا ًء
عل��ى م�ست��وى بلدان جمموع��ة الع�شري��ن ،و�أن اململكة دعمت
االقت�ص��اد العامل��ي من خ�لال دوره��ا امل�ساند يف �س��وق النفط
العاملي��ة .و�أ�ش��اد املدي��رون التنفيذي��ون ب��الأداء االقت�صادي
الق��وي للمملك��ة ،الذي يرتك��ز على �أ�سا�سيات قوي��ة .وال تزال
�آف��اق النم��و �إيجابية واملخاط��ر متوازنة ،كم��ا رحبوا بجهود
تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة �إن�شاء وحدة للمالية العامة
الكلي��ة .واتف��ق املدي��رون عل��ى �أن موق��ف ال�سيا�س��ة النقدية
و�سيا�س��ة ال�سالم��ة االحرتازي��ة الكلي��ة يف الوق��ت احلا�ض��ر

وزير املالية وعدد من امل�س�ؤولني يت�شرفون
بال�سالم على ويل العهد
الرياض  -واس
ت�ش��رف بال�س�لام عل��ى �صاح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم�ير �سلم��ان ب��ن
عبدالعزي��ز �آل �سع��ود ،ويل العه��د نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزير
الدف��اع ،يف ق�ص��ر اليمام��ة ي��وم اخلمي���س  3ربي��ع الأول 1436ه��ـ
املواف��ق  25دي�سم�بر 2014م ،معايل وزي��ر املالية الدكت��ور �إبراهيم

UM AL-QURA

ب��ن عبدالعزيز الع�ساف ،ومع��ايل م�ساعد وزير املالية حممد بن حمود
املزي��د ،ووكالء وزارة املالي��ة ل�ش���ؤون الإيرادات وال�ش���ؤون املالية
واحل�ساب��ات و�ش���ؤون امليزاني��ة ،مبنا�سب��ة �إق��رار امليزاني��ة العامة
للدولة للعام 1436هـ1437 /هـ.
وقد التقطت ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة.

( )63مليار ريال للتجهيزات
الأ�سا�سية والنقل
مالئ��م رغ��م تراج��ع من��و االئتم��ان .و�أن اقت�ص��اد اململك��ة مل
يت�أثر بتقل��ب الأ�سواق املالية العاملية ،كما �أن اجلهاز امل�صريف
يتمتع مب�ستوى جيد من ر�أ�س املال والربحية .وذكر املديرون
�أن برام��ج �س��وق العم��ل �ساهمت يف زيادة فر���ص التوظيف يف
القط��اع اخلا�ص ،لكنه��م ر�أوا �أن هناك حاج��ة �إىل اتخاذ مزيد
م��ن الإجراءات للحد من االعتماد عل��ى وظائف القطاع العام.
وتكت�س��ب موا�صلة اجلهود لتطوير مهارات العاملني من خالل
التعلي��م والتدري��ب �أهمية يف هذا ال�صدد .كم��ا رحب املديرون
باخلط��وات املتخ��ذة لتوجيه برامج الإ�س��كان احلكومية نحو
الأقل دخ ًال.
د� -أعلن��ت وكال��ة �ستان��درد �آن��د ب��ورز ( )S&Pالعاملي��ة
للت�صنيف االئتماين عن خف�ضها للنظ��رة امل�ستقبلية للت�صنيف
ال�سي��ادي للمملكة من �إيجابي �إىل م�ستقر على خلفية تراجعات
النف��ط� ،إال �أنها �أبقت على الت�صني��ف ال�سيادي للدولة عند (-
 )AAعلى املدى الطويل ،و�أ�شارت الوكالة �إىل �أنه على الرغم
من تعديل نظرتنا امل�ستقبلية لل�سعودية� ،إال �أن منو االقت�صاد
احلقيق��ي ال يزال قوياً ن�سبياً .وي�أتي الإعالن بعد �إعالن مماثل
م��ن وكالة فيت�ش للت�صنيف االئتماين العاملية خالل �شهر مار�س
املن�صرم.
هـ -بد�أت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالتطبيق الإلزامي
الكامل لنظ��ام مراقبة �شركات التمويل اعتب��ار ًا من يوم الأحد
 16حمرم 1436هـ املوافق  9نوفمرب 2014م ،ذلك بعد انتهاء
مهلة ت�سوية الأو�ضاع وفق �أحكام �أنظمة ولوائح التمويل.
و -مت��ت املوافقة على عدد من الأنظمة منها (النظام اجلزائي
جلرائم التزوير)( ،النظام اجلزائي جلرائم الإرهاب)( ،نظام
الت�أم�ين �ضد التعطل ع��ن العمل)( ،نظام “قان��ون” العالمات
التجاري��ة ل��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية)،
(نظ��ام الرعاية ال�صحية)( ،نظام الأع�لاف)( ،نظام املجال�س
البلدية).
ز  -مت��ت املوافق��ة �أي�ض��اً عل��ى ع��دد م��ن التنظيم��ات منه��ا
(تنظي��م الدعم ال�سكني)( ،تنظيم امل��دن الطبية وامل�ست�شفيات
التخ�ص�صي��ة التابع��ة ل��وزارة ال�صح��ة)( ،تنظي��م اجلمعية
ال�سعودي��ة للمر�شدي��ن ال�سياحي�ين)( ،تنظي��م اجلمعي��ة
ال�سعودي��ة ملراف��ق الإي��واء ال�سياح��ي)( ،تنظي��م اجلمعي��ة
ال�سعودي��ة لل�سفر وال�سياحة) ،و�إعادة تنظيم (جمعية حماية
امل�ستهلك).
َ
ويف اخلت��ام ن�س���أل اهلل �أن ي َْحف��ظ له��ذه الب�لاد قائ��د م�سريتها
خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عب��داهلل بن عبدالعزيز ،و�سمو
ويل عه��ده الأمني نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،و�سمو ويل ويل
العه��د النائب الث��اين لرئي�س جمل�س ال��وزراء ،و�أن ُيدِيمْ عليها
أمن واال�ستقرار.
نعمة ال ِ

