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الرياض - واس
اأ�ش��در خ��ادم احلرم��ن ال�شريف��ن املل��ك عب��داهلل بن

عب��د العزيز اآل �شعود حفظه اهلل، اأم��ره الكرمي برتقية 

)49( قا�شًي��ا وتعي��ن )11( قا�شًيا ب��وزارة العدل يف 

خمتلف درجات ال�شلك الق�شائي.

ب��ن  حمم��د  الدكت��ور  الع��دل  وزي��ر  مع��ايل  واأو�ش��ح 

عبدالك��رمي العي�ش��ى، اأن الأم��ر الكرمي ياأت��ي يف �شياق 

الدع��م املتوا�شل م��ن خادم احلرم��ن ال�شريفن ملرفق 

الق�ش��اء، �شائاًل املوىل عز وجل اأن َيجزَي املليك املفدى 

خ��ر اجل��زاء، واأن يبارك يف جهود الك��وادر الق�شائية 

لتك��ون كم��ا ه��و العه��د به��ا عل��ى م�شت��وى ال�شطالع 

مب�شوؤولياتها ال�شرعية والوطنية.

يف هذا العدد

 التعديالت المعتمدة من 
الجمعية العامة للمنظمة 

البحرية الدولية على 
المعاهدة الدولية لسالمة 

العبوات النمطية

 اتفاق في مجال 

توظيف العمالة 
المنزلية بين وزارة العمل 

وجمهورية الفلبين

5
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خادم احلرمني ال�سريفني 

ياأمر برتقية وتعيني )60( 

قا�سيا بوزارة العدل

ويل ويل العهد ي�ستقبل �سفري �سوي�سرا لدى اململكة

بحثا املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك

ويل ويل العهد ي�ستقبل �سفري الواليات املتحدة 
االأمريكية لدى اململكة

ً
الرياض - واس 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمر مقرن بن 

عبدالعزي��ز اآل �شع��ود، ويل ويل العه��د النائب 

امل�شت�ش��ار  ال��وزراء  جمل���س  لرئي���س  الث��اين 

واملبع��وث اخلا�س خلادم احلرمن ال�شريفن 

حفظه اهلل، يف مكتبه بق�شر اليمامة يف الريا�س 

املواف��ق 1436ه���  �شف��ر   09 الإثن��ن  ي��وم 

01 دي�سمببر 2014م، مع��ايل �شف��ر الوليات 

جوزي��ف  اململك��ة  ل��دى  الأمريكي��ة  املتح��دة 

وي�شتفول.

وج��رى خ��الل ال�شتقب��ال تب��ادل الأحادي��ث 

الودي��ة، اإىل جان��ب بح��ث املو�شوع��ات ذات 

الهتم��ام امل�شرتك. ح�ش��ر ال�شتقبال امللحق 

املتح��دة  الولي��ات  �شف��ارة  يف  الع�شك��ري 

الأمريكية العقيد عبا�س الداعوك.

الرياض - واس
ا�شتقبل �شاح��ب ال�شمو امللكي الأمر مقرن بن عبدالعزيز 

اآل �شع��ود، ويل ويل العه��د النائ��ب الث��اين لرئي���س جمل���س 

ال��وزراء امل�شت�ش��ار واملبع��وث اخلا�س خل��ادم احلرمن 

ال�شريف��ن حفظ��ه اهلل، يف مكتب��ه بق�شر اليمام��ة يف الريا�س 

يوم الإثنن 09 �شفر 1436ه� املوافق 01 دي�سمر 2014م، 

�شفر �شوي�شرا لدى اململكة هايرنخ �شيلينبرغ، الذي قدم 

لل�شالم على �شموه مبنا�شب��ة تعيينه �شفرًا معتمدًا لبالده 

لدى اململكة.

وجرى خالل ال�شتقبال تبادل الأحاديث الودية، اإىل جانب 

ا�شتعرا�س املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
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الرياض - واس 
راأ���س �شاح��ب ال�شم��و امللك��ي الأم��ر �شلم��ان ب��ن عبدالعزيز

اآل �شع��ود، ويل العهد نائب رئي���س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 

حفظ��ه اهلل، اجلل�شة التي عقده��ا جمل�س الوزراء، بعد ظهر يوم 

الإثن��ن 9 �شف��ر 1436ه� املوافق 1 دي�سمببر 2014م، يف ق�شر 

اليمامة مبدينة الريا�س.

واأو�ش��ح مع��ايل وزي��ر احل��ج وزي��ر الثقاف��ة والإع��الم املكلف 

الدكتور بندر بن حممد حجار، يف بيانه لوكالة الأنباء ال�شعودية 

عق��ب اجلل�شة، اأن جمل�س الوزراء اطلع على جملة من التقارير 

ع��ن م�شتجدات الأح��داث وتطوراته��ا اإقليمياً وعربي��اً ودولياً، 

واجلهود العربية لبحث �شبل دعم الق�شية الفل�شطينية.

و�ش��دد املجل�س يف هذا ال�شي��اق على ما ورد يف القرار ال�شادر يف 

خت��ام الجتماع غر العادي ملجل�س جامعة الدول العربية على 

م�شتوى وزراء اخلارجية لبحث �شبل دعم الق�شية الفل�شطينية 

وم��ا ت�شمن��ه م��ن موافق��ة على خط��ة للتح��رك العرب��ي لإنهاء 

الحت��الل الإ�شرائيل��ي لأرا�شي دولة فل�شط��ن، وطرح اخلطة 

مل�ش��روع الق��رار العرب��ي باإنه��اء الحت��الل ب�شكل ر�شم��ي اأمام 

جمل�س الأمن الدويل.

وهن��اأ جمل���س ال��وزراء مملك��ة البحري��ن بنج��اح النتخاب��ات 

النيابي��ة واملجال�س البلدية، موؤك��دًا اأن هذا النجاح يج�شد مدى 

التالح��م الكبر بن قي��ادة البحرين و�شعبه��ا يف اإطار امل�شروع 

الإ�شالح��ي الرائ��د جلاللة ملك مملك��ة البحرين املل��ك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة.

واطلع املجل�س على نتائج اأعمال الدورة 133 للمجل�س الوزاري 

التح�ش��ري لل��دورة 35 للمجل���س الأعل��ى لأ�شح��اب اجلاللة 

وال�شم��و قادة دول جمل�س التع��اون لدول اخلليج العربية، وما 

تطرق��ت اإليه من مو�شوعات تخ�س العمل اخلليجي امل�شرتك يف 

كل املجالت.

ونوه املجل�س بالبيان ال�ش��ادر عن الجتماع الوزاري امل�شرتك 

الراب��ع لأ�شح��اب ال�شمو واملع��ايل وزراء خارجية دول جمل�س 

التع��اون ل��دول اخلليج العربية، الذي اختت��م يف قطر مب�شاركة 

مع��ايل وزي��ر اخلارجية و�ش��وؤون املغرتب��ن يف الأردن، ومعايل 

وزي��ر ال�ش��وؤون اخلارجية والتعاون ال��دويل باملغرب، وما عرب 

عن��ه البي��ان ب�شاأن تطوي��ر العالق��ات واحلر�س عل��ى ما يخدم 

امل�شال��ح امل�شرتكة، ومواق��ف دول املجل�س الثابتة من الق�شايا 

الإقليمية والدولية.

واطل��ع املجل���س عل��ى ق��رار منظمة ال��دول امل�ش��درة للبرتول 

)الأوب��ك( خ��الل اجتماعه��ا الأخ��ر ال��ذي عق��د يف العا�شم��ة 

النم�شاوي��ة فيين��ا ي��وم اخلمي���س 5 �شف��ر 1436ه��� املواف��ق

27 نوفم��رب 2014م، واأب��دى ارتياح��ه م��ن ه��ذا الق��رار الذي 

يعك���س متا�شك املنظمة ووحدتها، وبع��د نظرها، وهو ما توليه 

اململكة اأهمية خا�شة.

كما اأ�ش��ار املجل�س اإىل اهتمام اململكة با�شتق��رار ال�شوق البرتولية 

الدولي��ة، واأن تعاون املنتجن م��ن داخل املنظمة وخارجها يعترب 

م�شوؤولي��ة م�شرتك��ة لتحقي��ق ه��ذا ال�شتق��رار، واأك��د املجل�س اأن 

�شيا�ش��ة اململك��ة البرتولي��ة تنطلق م��ن اأ�ش���س اقت�شادي��ة، ومبا 

يحقق م�شالح اململكة القت�شادية على املدين الق�شر والطويل، 

م�ش��ار  اإىل  اململك��ة  وتنب��ه  وامل�شتهلك��ن،  املنتج��ن  وم�شال��ح 

امل�شاربن يف ال�شوق وتدعو اإىل التعاون ملواجهة هذه الظاهرة.

وب��ن معالي��ه، اأن جمل���س ال��وزراء ناق���س بعد ذل��ك جملة من 

املو�شوع��ات يف ال�شاأن املحلي، وتطرق اإىل ع��دد من الن�شاطات 

العلمي��ة والثقافي��ة، مثمن��اً م��ا ع��رب عن��ه امل�شارك��ون يف ندوة 

“طباعة القراآن الكرمي ون�شره بن الواقع واملاأمول” من تقدير 
جله��ود خ��ادم احلرمن ال�شريف��ن امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز 

اآل �شع��ود و�شم��و ويل عهده و�شم��و ويل ويل العه��د حفظهم اهلل، 

مل��ا يولونه من عناية واهتمام ورعاية ملجم��ع امللك فهد لطباعة 

امل�شح��ف ال�شريف باملدينة املن��ورة ودعمهم املتوا�شل خلدمة 

القراآن الكرمي وعلومه وطباعته ون�شره وترجمة معانيه.

كما اأعرب املجل�س عن تقديره جلهود اجلهات الأمنية يف مكافحة 

املخ��درات ومتابع��ة ع�شابات املخ��درات والتن�شي��ق والتكامل 

ب��ن م�شلحة اجلم��ارك واجلهات الأمني��ة املخت�شة، يف متابعة 

ور�شد ومنع حم��اولت تهريب املخ��درات اإىل اململكة والقب�س 

على املتورطن، يف تهريبه��ا، وم�شتقبليها، ونوه بحر�س رجال 

الأم��ن بتوفي��ق اهلل وعون��ه، على تنفي��ذ مهامهم حلماي��ة اأبناء 

الوطن من اآفة املخدرات.

واأفاد معايل الدكتور بندر بن حممد حجار اأنه بناًء على التوجيه 

ال�شام��ي الك��رمي، اطلع جمل�س الوزراء خ��الل جل�شته املنعقدة 

بتاري��خ 1436/2/9ه��� على عدد م��ن املو�شوعات، م��ن بينها 

مو�شوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�شتها، كما اطلع على 

م��ا انتهت اإليه كل من هيئة اخلرباء مبجل���س الوزراء واللجنة 

العام��ة ملجل�س الوزراء وجلنتها الفرعي��ة يف �شاأنها، وقد انتهى 

املجل�س اإىل ما يلي:

تسعيرة جديدة
اأوًل: بع��د الط��الع عل��ى تو�شي��ة اللجن��ة الدائم��ة للمجل���س 

القت�ش��ادي الأعل��ى رق��م )34/7( وتاري��خ 1434/2/25ه�، 

واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى ت�شع��رة جدي��دة لبي��ع املي��اه 

والرتف��اق بخدمات ال�شرف ال�شحي لغ��ر ال�شتهالك ال�شكني 

وتطبيقه��ا عل��ى القطاعات احلكومي��ة وال�شناعي��ة والتجارية 

فقط دون القطاع ال�شكني، على اأن يبداأ العمل بها بعد �شنة.

تعاون مع جامعة الدول العربية
ثانياً: وافق جمل�س الوزراء على تفوي�س �شاحب ال�شمو امللكي 

وزير اخلارجية - اأو من ينيبه - بالتوقيع على م�شروع مذكرة 

تعاون ب��ن دارة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية ال�شعودية 

وجامعة الدول العربية، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة 

ل�شتكمال الإجراءات النظامية.

مشاورات سياسية
ثالث��اً: واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى تفوي�س �شاح��ب ال�شمو 

امللك��ي وزير اخلارجية - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب 

القرغيزي واجلانب الكوت ديفواري، حيال م�شروعي مذكرتْي 

تفاه��م يف �ش��اأن امل�ش��اورات ال�شيا�شي��ة ب��ن وزارة اخلارجية 

يف اململك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة وكل م��ن وزارة اخلارجي��ة يف 

جمهوري��ة قرغيز�شتان، ووزارة اخلارجي��ة يف كوت ديفوار، 

والتوقيع عليهما ومن ث��م رفع الن�شختن النهائيتن املوقعتن 

ل�شتكمال الإجراءات النظامية.

اتفاقية للخدمات الجوية
رابع��اً: بع��د الط��الع عل��ى ما رفع��ه �شاح��ب ال�شم��و رئي�س 

الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين، واف��ق جمل�س ال��وزراء على 

تفوي�س �شموه - اأو من ينيبه - بالتوقيع على م�شروع اتفاقية 

اخلدمات اجلوية بن حكوم��ة اململكة العربية ال�شعودية وكل 

م��ن: حكوم��ة جمهوري��ة بوركينافا�ش��و، وحكوم��ة جمهورية 

الربازي��ل الحتادي��ة، وحكومة جمهوري��ة اأذربيجان، ومن ثم 

رفع الن�شخ النهائية املوقعة ل�شتكمال الإجراءات النظامية.

تعاون علمي مع قيرغيزستان
خام�شاً: وافق جمل�س الوزراء على تفوي�س معايل وزير التعليم 

العايل - اأو من ينيبه - بالتباحث مع اجلانب القرغيزي حيال 

م�ش��روع مذك��رة تعاون علم��ي وتعليم��ي ب��ن وزارة التعليم 

الع��ايل باململكة العربية ال�شعودية ووزارة العلوم والتعليم يف 

جمهوري��ة قرغيز�شتان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع الن�شخة 

النهائية املوقعة ل�شتكمال الإجراءات النظامية.

ضوابط على عقود المقاوالت
�شاد�ش��اً: بعد الطالع على ما رفعه مع��ايل وزير العمل يف �شاأن 

و�ش��ع ال�شواب��ط الالزمة لتطبيق ق��رار جمل�س ال��وزراء رقم 

)129( وتاري��خ 1430/4/24ه�، على عقود املقاولت، وافق 

جمل�س الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي:

1 - تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد امل�شروع املتعثرّ 

- من عم��ال وفنين وم�شرفن - من املقاول املتعثرّ اإىل املقاول 

َي عليه العقد يف حال حاجته اإىل خدمات اأيرّ  )اجلديد( الذي ُر�شرّ

ل الدولة ر�شوم  منه��م، وفقاً لعدد من الرتتيبات من بينه��ا حتمُّ

نقل خدمات العمالة.

2 - ت�شتمر عقود ال�شعودين الذين يعملون مع املقاول املتعثرّ 

الراغب��ن يف ال�شتم��رار يف العمل مع املق��اول )اجلديد(، وذلك 

مبوافقة املقاول املتع��ث، على األ تقل الأجور واملزايا عن تلك 

الت��ي كان��وا يتقا�شونها من املق��اول املتعث، م��ا مل يتفقوا مع 

املقاول اجلديد على غر ذلك.

الئحة للبيوت االجتماعية
�شابع��اً: بع��د الط��الع عل��ى م��ا رفع��ه مع��ايل وزي��ر ال�شوؤون 

الجتماعي��ة، وبع��د النظ��ر يف ق��راري جمل���س ال�ش��ورى رق��م 

)76/97( وتاريخ 1433/2/15ه��� ورقم )12/19( وتاريخ 

الالئح��ة  عل��ى  ال��وزراء  جمل���س  واف��ق  1435/4/11ه���، 

الأ�شا�شية للبيوت الجتماعية.

ومن اأبرز مالمح الالئحة:

حت��دد الالئحة هدف البيوت الجتماعي��ة بتوفر رعاية قريبة 

من احلياة الأ�شرية الطبيعية ملن ل تتوافر له الرعاية الأ�شرية، 

وتق�شي الالئحة باأن تع��د البيوت الجتماعية برناجماً تاأهيلياً 

للذكور الذين �شينقلون اإىل البيوت الجتماعية املخ�ش�شة لهم.

تعيينات
ثامناً: وافق جمل�س الوزراء على تعيينات باملرتبتن اخلام�شة 

ع�شرة والرابع��ة ع�شرة ووظيفة )وزي��ر مفو�س(، وذلك على 

النحو التايل:

1 � تعي��ن املهند���س حمم��د ب��ن عب��داهلل ب��ن اإبراهي��م الزميع، 

عل��ى وظيفة )وكيل ال��وزارة للتخطيط والدرا�ش��ات( باملرتبة 

اخلام�شة ع�شرة بوزارة الإ�شكان.

اين، عل��ى وظيفة )وزير  2 � تعي��ن حمم��د ب��ن اأمن بن عل��ي غبرّ

مفو�س( بوزارة اخلارجية.

3 � تعي��ن املهند���س عل��ي ب��ن �شعيد بن عل��ي الغام��دي، على 

وظيف��ة )وكي��ل الأمن امل�شاع��د للتعمر وامل�شاري��ع( باملرتبة 

الرابعة ع�شرة باأمانة حمافظة جدة.

4 � تعي��ن هذال بن علي ب��ن حممد الفايزي، على وظيفة )مدير 

ع��ام اإدارة احل�شابات العامة( باملرتبة الرابعة ع�شرة بوزارة 

املالية.

5 � تعي��ن املهند�س حممد ب��ن عبداهلل بن عبدالرحمن ال�شهري، 

عل��ى وظيفة )مدي��ر ع��ام الإدارة العام��ة لل�شيان��ة( باملرتبة 

الرابعة ع�شرة بوزارة النقل.

6 � تعين املهند�س عبدالرحمن بن اأحمد بن عبداهلل العبدالقادر، 

عل��ى وظيفة )مدي��ر عام الو�شائ��ل الرقابية( باملرتب��ة الرابعة 

ع�شرة مب�شلحة اجلمارك العامة.

تقارير سنوية
واطل��ع جمل�س ال��وزراء على تقاري��ر �شنوية ل��وزارة الرتبية 

والتعلي��م، ووزارة ال�ش��وؤون الجتماعي��ة، ودي��وان املراقب��ة 

العام��ة، عن اأع��وام مالية �شابقة، وقد اأح��اط املجل�س علماً مبا 

جاء فيها، ووجه حيالها مبا راآه.

ه��ذا.. و�شرتف��ع الأمان��ة العام��ة ملجل���س ال��وزراء نتائج هذه 

اجلل�شة اإىل مق��ام خادم احلرمن ال�شريفن اأي��ده اهلل، ليتف�شل 

بالتوجيه حيالها مبا يراه النظر الكرمي.

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

مجلس الوزراء

ت�سعرية جديدة لبيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�سرف ال�سحي لغري اال�ستهالك ال�سكني

المجلس يشير إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية 
ويعرب عن تقديره لجهود الجهات األمنية في مكافحة المخدرات

مجلس الوزراء يوافق على الالئحة األساسية للبيوت االجتماعية

نقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر إلى المقاول الجديد 
وتحمل الدولة للرسوم



3 األخبـــار

أسسها جاللة الملك
عبد العزيز بن عبد الرحمن  آل سعود

يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ -١٩2٤م

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم
المشرف العام

د. بندر بن محمد حمزة أسعد حجار
وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي
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صنعاء - واس
وج��ه خ��ادم احلرم��ن ال�شريف��ن املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز اآل �شعود

 حفظه اهلل، بتقدمي م�شاعدات غذائية للجمهورية اليمنية تقدر تكلفتها ب� 54 

مليون دولر.

اأو�ش��ح ذل��ك �شف��ر خ��ادم احلرم��ن ال�شريف��ن ل��دى اليم��ن حمم��د �شعيد 

اآل جاب��ر، خالل لقائه مع��ايل وزير التخطيط والتعاون ال��دويل باجلمهورية 

اليمني��ة الدكت��ور حممد امليتمي يف �شنع��اء يوم الإثن��ن 09 �شفر 1436ه� 

املوافق 01 دي�سمر 2014م، مبيناً اأن امل�شاعدات الغذائية تهدف اإىل اإعانة 

45 األف اأ�شرة مينية.

م��ن جهته ق��ال الدكتور حممد امليتمي: نثمن ال��دور الكبر الذي ت�شطلع به 

اململكة يف دعم اليمن على خمتلف ال�شعد، واأن هذا لي�س بغريب على الأ�شقاء 

يف اململك��ة العربية ال�شعودي��ة، ويف مقدمتهم خادم احلرمن ال�شريفن امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل.

تكلفتها 54 مليون دوالر

خادم احلرمني ال�سريفني يوجه بتقدمي م�ساعدات غذائية لليمن

الرياض - واس 

بع��ث �شاح��ب ال�شم��و امللك��ي الأم��ر مق��رن ب��ن عبدالعزيز 

اآل �شعود، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 

امل�شت�ش��ار واملبع��وث اخلا���س خل��ادم احلرم��ن ال�شريف��ن 

حفظ��ه اهلل، برقي��ة ع��زاء وموا�ش��اة ل�شعد بن حمم��د بن علي 

الدو�شري واإخوان��ه يف وفاة والدتهم رحمها اهلل. وقال �شموه 

يف برقيت��ه: تلقينا ببالغ احلزن نباأ وف��اة والدتكم رحمها اهلل، 

وكدرنا ذلك، واإنن��ا اإذ نعرب لكم ولأ�شرتكم الكرمية كافة عن 

اأح��ر تعازين��ا و�شادق موا�شاتن��ا، لن�شاأل املوىل ع��ز وجل اأن 

يتغمد الفقيدة بوا�شع مغفرته ور�شوانه، واأن ي�شكنها ف�شيح 

جناته، واأن يلهمكم ال�شرب وال�شلوان.. 

)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

ويل ويل العهد يعزي �سعد الدو�سري

بيان من الديوان امللكي

وفاة االأمري �سعد بن عبداهلل
بن عبدالرحمن اآل �سعود

الرياض - واس
�ش��در ي��وم ال�شب��ت 7 �شف��ر 1436ه��� املواف��ق

 29 نوفم��رب 2014م، ع��ن الدي��وان امللكي البيان 

التايل:

امللكي” الديوان  من  “بيان 
انتق��ل اإىل رحم��ة اهلل تعاىل �شاح��ب ال�شمو الأمر 

�شع��د ب��ن عب��داهلل ب��ن عبدالرحم��ن اآل �شع��ود، 

و�شي�شلى عليه اإن �شاء اهلل، بعد �شالة ع�شر يوم 

الأح��د املوافق 8/ 2/ 1436ه���، يف جامع الإمام 

تركي بن عبداهلل يف مدينة الريا�س.

تغم��ده اهلل بوا�ش��ع رحمت��ه ور�شوان��ه، واأ�شكنه 

ف�شيح جناته..

 )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

الرياض - واس 
�ش��در ي��وم الإثن��ن 9 �شف��ر 1436ه��� املوافق

1 دي�سمببر 2014م، عن الدي��وان امللكي البيان 

التايل:

امللكي” الديوان  من  “بيان 
انتقلت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأم��ر طالل بن من�شور ب��ن عبدالعزيز 

اآل �شع��ود، و�شلي عليها بع��د �شالة ع�شر يوم 

الإثن��ن املواف��ق 9/ 2/ 1436ه���، يف امل�شج��د 

احلرام مبكة املكرمة.

تغمدها اهلل بوا�شع رحمته ور�شوانه، واأ�شكنها 

ف�شيح جناته.. 

)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

بيان من الديوان امللكي

وفاة والدة االأمري طالل بن من�سور
بن عبدالعزيز اآل �سعود



موروني - واس
اإنف��اذًا لتوجي��ه خ��ادم احلرم��ن ال�شريفن املل��ك عبداهلل بن 

اأوىل طائ��رات  اهلل، و�شل��ت  �شع��ود حفظ��ه  اآل  عبدالعزي��ز 

ال�شح��ن الث��الث حتمل على متنه��ا اأكث م��ن 104 اأطنان من 

امل�شاع��دات الغذائية والإغاثي��ة اإىل مطار موروين بجمهورية 

القم��ر املتحدة، وذلك مل�شاعدة حكومة و�شعب القمر ال�شقيق 

ملواجهة الكوارث التي حلقت بقرية ماهايل يف جزيرة اجنوان 

جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وكان يف ا�شتقب��ال الطائ��رة التي اأقلعت من مط��ار امللك خالد 

ال��دويل بالريا�س فجر يوم الأح��د 08 �شفر 1436ه� املوافق 

30 نوفم��رب 2014م، القائ��م باأعم��ال �شفارة خ��ادم احلرمن 

ال�شريفن ل��دى جمهورية القم��ر املتحدة عب��داهلل العرجاين، 

ووزير خارجية القمر املكلف عبدالكرمي حممد.

ال�شعودي��ة  الأنب��اء  لوكال��ة  ت�شري��ح  يف  العرج��اين  ورف��ع 

به��ذه املنا�شبة، �شكره خل��ادم احلرمن ال�شريف��ن لتوجيهه 

حفظ��ه اهلل، عل��ى تقدمي م�شاع��دات للمت�شررين م��ن الأمطار 

امل�شتم��رة يف قري��ة ماه��ايل التي ت�شبب��ت باأ�ش��رار كبرة يف 

امل�شاك��ن، وكذل��ك تلف حما�شيله��ا الزراعية، موؤك��دًا اأن هذا 

الت��ربع يعك�س عمق العالقات التي تربط بن اململكة العربية 

ال�شعودي��ة وجمهورية القمر املتحدة، مبيناً اأنه �شيكون لهذا 

الت��ربع ب��اإذن اهلل، الأث��ر البال��غ يف التخفيف من وق��ع كارثة 

الفي�شانات على املت�شررين.

م��ن جهته، اأع��رب وزي��ر اخلارجي��ة القمري املكل��ف با�شمه 

وا�ش��م رئي�س وحكومة و�شعب جمهوري��ة القمر املتحدة عن 

ال�شك��ر والتقدير خلادم احلرمن ال�شريف��ن امللك عبداهلل بن 

عبدالعزي��ز اآل �شع��ود رعاه اهلل، وحلكوم��ة و�شعب اململكة، 

عل��ى ه��ذا الدعم ال�شخ��ي غر امل�شتغ��رب، الذي يع��د موقًفا 

اإ�شافياً ملواقف اململكة جتاه اإخوانهم يف اجلزر.

يذك��ر اأنه من املق��رر اأن تغ��ادر اأي�شاً خالل يوم��ن من مطار 

املل��ك خالد الدويل بالريا�س، طائرت��ا �شحن تنقالن ما يقارب 

196 طن��اً م��ن امل�شاع��دات الإغاثي��ة والغذائي��ة للعا�شم��ة 

القمرية موروين.
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الرياض - واس 
اأدى �شاح��ب ال�شم��و امللك��ي الأم��ر �شلمان ب��ن عبدالعزيز

اآل �شع��ود، ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير 

الدف��اع، �ش��الة املي��ت عل��ى �شاح��ب ال�شم��و الأم��ر �شعد 

ب��ن عب��داهلل ب��ن عبدالرحمن عقب �ش��الة ع�شر ي��وم الأحد

8 �شفر 1436ه� املوافق 30 نوفمرب 2014م.

ول��دى و�ش��ول �شم��و ويل العه��د اإىل جامع الإم��ام تركي بن 

عب��داهلل مبدين��ة الريا���س، يرافق��ه �شاح��ب ال�شم��و امللكي 

الأم��ر بن��در ب��ن �شلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز، كان يف ا�شتقباله 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمر تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

اأمر منطقة الريا�س.

وق��د اأدى ال�شالة مع �شم��و ويل العهد �شاحب ال�شمو الأمر 

بن��در بن حمم��د ب��ن عبدالرحم��ن، و�شاحب ال�شم��و الأمر 

عب��داهلل بن حممد ب��ن عبدالعزي��ز، و�شاح��ب ال�شمو امللكي 

الأمر حممد بن �شعد بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي 

الأم��ر مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود، ويل ويل العهد النائب 

الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء امل�شت�شار واملبعوث اخلا�س 

خلادم احلرم��ن ال�شريفن، و�شاحب ال�شم��و امللكي الأمر 

م�شعل بن �شعود بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو الأمر فهد 

بن عبداهلل بن حممد، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر خالد بن 

�شعد بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر الدكتور 

من�ش��ور ب��ن متعب ب��ن عبدالعزي��ز وزير ال�ش��وؤون البلدية 

والقروي��ة، و�شاح��ب ال�شمو الأم��ر �شعود ب��ن عبداهلل بن 

ثني��ان رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع، و�شاحب ال�شمو 

امللكي الأمر �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة 

العامة لل�شياحة والآثار، واأ�شحاب ال�شمو الأمراء.

واأم امل�شل��ن �شماح��ة مفتي ع��ام اململكة رئي���س هيئة كبار 

العلماء واإدارة البحوث العلمية والإفتاء ال�شيخ عبدالعزيز 

بن عبداهلل اآل ال�شيخ.

وعقب ال�شالة تقبل �شمو ويل العهد واإخوان الفقيد اأ�شحاب 

ال�شمو الأمراء عبدالرحمن و�شعود وتركي وبندر ومن�شور 

وب��در واأحم��د وعبدالعزي��ز وعبداملح�ش��ن، واأبن��اء الفقيد 

اأ�شح��اب ال�شم��و الأم��راء في�ش��ل ون��واف وبن��در وحممد، 

الع��زاء يف وف��اة الأم��ر �شع��د بن عب��داهلل ب��ن عبدالرحمن

وامل�شوؤول��ن  الأم��راء  ال�شم��و  اأ�شح��اب  م��ن  اهلل،  رحم��ه 

واملواطن��ن، داعن اهلل اأن يتغم��ده بوا�شع رحمته وي�شكنه 

ف�شيح جناته.

وق��د عرب �شمو ويل العهد عن �شك��ره للجميع على موا�شاتهم 

وعلى م�شاعرهم النبيلة، �شائاًل اهلل املغفرة والرحمة للفقيد.

ويل العهد يوؤدي �سالة امليت على االأمري �سعد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

الرياض - واس
حت��ت رعاي��ة خ��ادم احلرم��ن ال�شريف��ن املل��ك عب��داهلل ب��ن 

ال�شم��و  افتت��ح �شاح��ب  اهلل،  �شع��ود حفظ��ه  اآل  عبدالعزي��ز 

وزي��ر  عبدالعزي��ز  ب��ن  عب��داهلل  ب��ن  متع��ب  الأم��ر  امللك��ي 

احلر���س الوطن��ي ي��وم اخلمي�س 05 �شف��ر 1436ه��� املوافق

احلرم��ن  خل��ادم  الثال��ث  املهرج��ان  2014م،  نوفم��رب   27  

ال�شريف��ن لقفز احلواج��ز يف ن�شخته الثالثة املق��ام على اأر�س 

منتجع نوفا.

وقد كان يف ا�شتقب��ال �شموه لدى و�شوله مقر املنتجع �شاحب 

ال�شم��و الأمر تركي ب��ن حممد بن �شعود الكب��ر وكيل وزارة 

اخلارجي��ة للعالق��ات املتع��ددة الأط��راف، و�شاح��ب ال�شمو 

امللك��ي الأم��ر تركي بن عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز اأم��ر منطقة 

الريا���س، و�شاحب ال�شم��و الأمر عبداهلل بن فه��د بن عبداهلل 

رئي���س الحتاد ال�شعودي للفرو�شي��ة، و�شاحب ال�شمو امللكي 

الأم��ر عب��داهلل بن متعب ب��ن عب��داهلل رئي�س اللجن��ة املنظمة 

للمهرجان.

وبعد اأن اأخذ �شموه مكانه يف احلفل، اأقيم �شوط الفر�شان النا�شئن 

حت��ت 18 �شنة، حيث ف��از باملركز الأول الفار�س خالد املبطي على 

جواده فيم��را بزمن ) 73: 34 ثانية(، وحل ثانياً الفار�س عبداهلل 

الراجح��ي عل��ى ج��واده زوي بزم��ن )95: 35 ثاني��ة(، وج��اء يف 

املركز الثالث الفار�س الأمر من�شور بن خالد على جواده �شانتكو 

بزم��ن )90: 37 ثاني��ة(، حيث �شارك يف هذا ال�ش��وط 20 فار�شاً يف 

جولتن متتاليتن بارتفاع حواجز 120 �شم.

وبع��د انته��اء ال�ش��وط ت��وج �شم��و الأم��ر متعب ب��ن عبداهلل 

الفائزين، كما قام �شموه بتكرمي رعاة املهرجان.

ح�ش��ر احلف��ل �شاح��ب ال�شمو امللك��ي الأمر عب��داهلل بن 

م�شاع��د ب��ن عبدالعزيز الرئي���س العام لرعاي��ة ال�شباب، 

واأ�شح��اب ال�شم��و الأم��راء، وع��دد م��ن املهتم��ن به��ذه 

الريا�شة الأ�شيلة.

حتت رعاية املليك

وزير احلر�س الوطني يفتتح مهرجان خادم احلرمني ال�سريفني لقفز احلواجز ويتوج الفائزين

اإنفاذًا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني

و�سول اأوىل امل�ساعدات االإغاثية ملت�سرري االأمطار بجمهورية القمر
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قرار رقم )4( وتاريخ  3 /1/ 1436هـ

قرار رقم )19( وتاريخ 1436/1/10هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 29708 

وتاريخ 1435/7/26هـ ، امل�شتملة على خطاب معايل وزير النقل 

رقم 1034/1 وتاريخ 1434/5/11هـ ، املرافقة له ن�شخة من 

املعاهدة الدولية ل�شالمة العبوات النمطية لعام )1972م( ون�شخة من 

التعديالت املعتمدة من  اجلمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، 

واملت�شمن طلب معاليه املوافقة على تلك التعديالت.

وبعد االطالع على املعاهدة الدولية ل�شالمة العبوات النمطية ، املوافق 

عليها باملر�شوم امللكي رقم )م/78( وتاريخ 1396/11/19هـ .

وبعد االطالع على املح�شرين رقم 583 وتاريخ 1434/10/25هـ، ورقم 

12 وتاريخ 1435/1/4هـ ، املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )33/55( وتاريخ 

1435/6/28هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )740( 

وتاريخ 1435/8/12هـ .

يقرر

املوافقة على التعديالت املعتمدة من اجلمعية العامة للمنظمة البحرية 

الدولية على املعاهدة الدولية ل�شالمة العبوات النمطية1972م، 

بال�شيغة املرافقة.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 30411 

وتاريخ 1435/7/30هـ ، امل�شتملة على برقيتي معايل وزير العمل رقم 

3297/1/1 وتاريخ 1434/7/11هـ ، ورقم 3610/1/1 وتاريخ 

1434/7/29هـ ، املرافق لها م�شروع اتفاق يف جمال توظيف العمالة 

املنزلية بني وزارة العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة العمل 

والتوظيف يف جمهورية الفلبني املوقع عليها بناًء على قرار جمل�س 

الوزراء رقم )138( وتاريخ 1433/5/3هـ .

وبعد االطالع على م�شروع االتفاقية امل�شار اإليه.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )138( وتاريخ 1433/5/3هـ .

وبعد االطالع على اتفاقية )فيينا( لقانون املعاهدات لعام )1969م( 

امل�شدقة باملر�شوم امللكي رقم )م/25( وتاريخ 1423/6/25هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )36/62( وتاريخ 1435/7/7هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )1084( 

وتاريخ 1435/11/22هـ .

يقرر ما يلي:

اأواًل: املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني وزارة 

العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة العمل والتوظيف يف 

جمهورية الفلبني، املوقع يف مدينة جدة بتاريخ 1434/7/9هـ، املوافق 

2013/5/19م،بال�شيغة املرافقة.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة العمل بالتن�شيق مع اجلانب الفلبيني ، وفق 

االإجراءات املن�شو�س عليها يف الفقرة )1/اأ( من املادة )79( 

من اتفاقية )فيينا( لقانون املعاهدات لعام )1969م(،امل�شدقة 

باملر�شوم امللكي رقم )م/25( وتاريخ 1423/6/25هـ، وذلك الإجراء 

الت�شحيحات االآتية على الن�شخة العربية من االتفاق:

1- تعديل كلمة )اتفاقية( اإىل كلمة )اتفاق( اأينما وردت يف االتفاق.

2- اإ�شافة عبارة )توفري الرعاية و...( اإىل بداية الفقرة )2( من املادة 

)الرابعة(.

ثالثا: قيام وزارة العمل بالتن�شيق مع اجلانب الفلبيني من خالل 

اللجنة امل�شرتكة املن�شو�س عليها يف املادة )ال�شاد�شة( من االتفاق 

الإيجاد اآلية ت�شمن عدم التاأخري يف التحقق من عقود العمل املنزلية 

التي تقدمها مكاتب اال�شتقدام ال�شعودية لل�شفارة اأو القن�شلية 

الفلبينية يف اململكة والت�شديق عليها.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على التعديالت املعتمدة من اجلمعية العامة للمنظمة 
البحرية الدولية على املعاهدة الدولية ل�سالمة العبوات النمطية

املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني وزارة 
العمل يف اململكة ووزارة العمل والتوظيف يف جمهورية الفلبني

بعون اهلل تعاىل 

نحن عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم ، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء ، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى ، 

ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )33/55(بتاريخ 

1435/6/28هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )4(بتاريخ 1436/1/3هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت: 

اأواًل: املوافقة التعديالت املعتمدة من اجلمعية العامة للمنظمة 

البحرية الدولية على املعاهدة الدولية ل�شالمة العبوات 

النمطية1972م، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء 

االأجـهـــزة املعنيـــة امل�شتقلــة – كل فيما يخ�شـه – تنفيـذ 

مر�شومنا هذا.

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود

بعون اهلل تعاىل 

نحن عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم ، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء ، ال�شادر 

باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى ، 

ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )36/62(بتاريخ 

1435/7/7هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )19(بتاريخ1436/1/10هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت: 

اأواًل: املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني وزارة 

العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة العمل والتوظيف يف 

جمهورية الفلبني، املوقع يف مدينة جدة بتاريخ 1434/7/9هـ ، 

املوافق 2013/5/19م،بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء 

االأجهزة املعنية امل�شتقلة – كل فيما يخ�شه – تنفيذ مر�شومنا هذا.

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود

مر�سوم ملكي رقم  م/4 وتاريخ 1436/1/9هـ

مر�سوم ملكي رقم  م/6 وتاريخ 1436/1/15هـ

اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية
رغبة من وزارة العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة العمل 

والتوظيف يف جمهورية الفلبني )امل�شار اإليهما فيما بعد بالطرفني(، 

يف تعزيز روابط التعاون بينهما يف جمال توظيف العمالة املنزلية 

مبا يحقق م�شالح البلدين، ويحفظ �شيادتهما وي�شمن حقوق العمال 

و�شاحب العمل ، ومبا ال يوؤدي اإىل انتهاك خ�شو�شياتهما، واإدراكاً 

من الطرفني الأهمية تقوية التعاون يف هذا املجال بني البلدين، فقد مت 

االتفاق على االآتي:

المادة األولى:
طرفي االتفاق
طرفا هذا االتفاق هما:

 الطرف االأول : وزارة العمل يف حكومة اململكة العربية ال�شعودية.

الطرف الثاين: وزارة العمل والتوظيف يف جمهورية الفلبني.

المادة الثانية:
هدف االتفاق

يهدف هذا االتفاق اإىل حماية حقوق العمالة املنزلية وحقوق اأ�شحاب 

العمل وتنظيم العالقة التعاقدية بينهما.
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اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني وزارة العمل يف اململكة ووزارة العمل والتوظيف يف جمهورية الفلبني .. تتمة
المادة الثالثة:

مجاالت التعاون
يلتزم الطرفان باالتي:

1-العمل على تنظيم توظيف وا�شتقدام العمالة املنزلية 

الفلبينية وار�شالها للعمل باململكة العربية ال�شعودية وفقاً 

للقوانني والقواعد واالأنظمة املعمول بها.

2-العمل على و�شع عقد عمل موحد للعمال املنزليني ، تكون 

ن�شو�شه مقبولة من قبل اجلهات املخت�شة يف البلدين وملزمة 

لالأطراف املتعاقدة )�شاحب العمل، العامل املنزيل، مكتب 

اال�شتقدام ال�شعودي، مكتب التوظيف الفلبيني(.

3-اأن يكون توظيف العمالة املنزلية من خالل مكاتب اأو 

�شركات اأو وكاالت اال�شتقدام اأو التوظيف ذات ال�شمعة الطيبة 

واملرخ�س لها يف كال البلدين.

4- العمل على تنظيم و�شبط تكاليف اال�شتقدام يف كال البلدين.

5- التاأكيد على عدم قيام �شاحب العمل اأو مكاتب و�شركات 

ووكاالت اال�شتقدام يف كال البلدين بفر�س ر�شوم اأو ا�شتقطاع من 

راتب العامل املنزيل مقابل  تكاليف اال�شتقدام اأو التوظيف وعدم 

فر�س اأي ا�شتقطاعات غري نظامية.

6-متكني اطراف العقد من اللجوء لل�شلطات املخت�شة يف حالة 

اأي خالف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانني املعمول بها.

7-اتخاذ التدابري القانونية بحق مكاتب التوظيف اأو �شركات 

اأو وكاالت اال�شتقدام يف حالة اأي خرق للقوانني والقواعد 

واالأنظمة.

8-التعاون على تنفيذ هذا االتفاق والعمل على حل اأي ا�شكال 

يطراأ خالل تنفيذه.

المادة الرابعة:
التزامات الطرف األول

يلتزم الطرف االأول مبا ياأتي:

1-اأن يكون ا�شتقدام وتوظيف العمالة املنزلية مبوجب هذا 

االتفاق ،ومبا يتوافق مع االنظمة واللوائح والتعليمات 

املعمول بها.

2-حماية حقوق العامل املنزيل يف اململكة العربية ال�شعودية مبا 

يتوافق واالنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها.

3-التاأكيد على �شمولية عقد العمل وان يت�شمن حقوق 

وواجبات �شاحب العمل والعامل املنزيل وكذلك احلد االأدنى من 

اأحكام و�شروط التوظيف.

4-العمــل علــى تنفيــذ عقــد العمـــل بني العـامــل املنزيل 

و�شاحب العمل.

5-العمل على ت�شهيل فتح ح�شاب بنكي للعامل املنزيل من قبل 

�شاحب العمل الإيداع الراتب ال�شهري للعامل املنزيل اأو العاملة 

املنزلية املن�شو�س عليها يف عقد العمل.

6-العمل على ايجاد اآلية لتقدمي امل�شاعدة للعاملني املنزليني 

على مدار 24 �شاعة.

7-العمل على ت�شهيل عملية ت�شوية ق�شايا خرق عقد العمل 

والق�شايا العمالية االأخرى املرفوعة اأمام ال�شلطات املخت�شة.

8-ت�شهيل اإ�شدار تاأ�شريات اخلروج للعمالة املنزلية عند انتهاء 

العقد اأو يف احلاالت الطارئة اأو اإذا ا�شتدعت احلاجة ذلك.

المادة الخامسة:
يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

1-تاأمني العمالة املوؤهلة والالئقة طبيا التي يحتاجها الطرف 

االأول وفقاً ملتطلبات موا�شفات الوظيفة املطلوبة.

2-اأن ال تكون العمالة املنزلية املر�شحة للعمل من اأ�شحاب 

ال�شوابق.

3-اأن تكون العمالة املنزلية املر�شحة للعمل مدربة يف معاهد اأو 

مراكز متخ�ش�شة يف االأعمال املنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد 

اململكة، وطبيعة اأحكام و�شروط عقد العمل.

4-توجيه العمالة املر�شحة ب�شرورة االلتزام باالأنظمة 

والتعاليم واالآداب والعادات وقواعد ال�شلوك املرعية، خالل 

اقامتها يف اململكة العربية ال�شعودية.

5-يتم التحقق من عقد العمل املنزيل من خالل تقدمي هذه العقود 

من مكاتب ووكاالت و�شركات اال�شتقدام ال�شعودية اإىل ال�شفارة 

والقن�شلية العامة الفلبينية باململكة العربية ال�شعودية.

المادة السادسة:
اللجنة المشتركة

يتم ت�شكيل جلنة م�شرتكة من ممثلني رفيعي امل�شتوى من 

البلدين للقيام مبا يلي:

يتم ت�شكيل جلنة م�شرتكة من ممثلني رفيعي امل�شتوى من 

البلدين للقيام مبا يلي:

1-اإجراء املراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا االتفاق.

2-عقد اجتماعات ت�شاورية تناوبية يف كال البلدين بناء على 

مواعيد واأماكن يتفق عليها الطرفني.

3- و�شع التو�شيات اأو التعديالت الالزمة حلل اأي خالفات 

قد تن�شاأ عن تطبيق  وتف�شري اأحكام االتفاق اأو اإجراء تعديل 

تقت�شيه احلاجة.

المادة السابعة:
تسوية الخالفات

تتم ت�شوية اأي خالف حول تف�شري وتنفيذ هذه االتفاقية بني 

الطرفني عن طريق القنوات الدبلوما�شية.

المادة الثامنة:
التعديل

يجري تعديل هذا االتفاق وفق االإجراءات النظامية املعمول بها 

يف كال البلدين، ح�شب تاريخ متفق عليها الإنفاذ التعديل.

المادة التاسعة:
حيز التنفيذ

يقوم كل طرف باإ�شعار الطرف االآخر- كتابة عرب القنوات 

الدبلوما�شية- بانتهاء االإجراءات النظامية الالزمة، وت�شبح 

هذه االتفاقية نافذة اعتبارًا من تاريخ اآخر اإ�شعار بذلك.

المادة العاشرة:
مدة السريان

مدة هذه االتفاق )خم�س �شنوات( يجدد تلقائياً ملدة اأو مدد 

مماثلة، ما مل يبلغ اأحد الطرفني الطرف االآخر – كتابة عرب 

القنوات الدبلوما�شية- برغبته يف اإنهائها قبل �شهرين من تاريخ 

انتهاء مدة �شريانها.

حررت هذه االتفاقية يف مدينة )جدة( بتاريخ 1434/7/9هـ 

املوافق 2013/5/19م، من ن�شختني  اأ�شليتني  باللغتني  العربية 

واالإجنليزية ، وجميع الن�شو�س مت�شاوية يف احلجية، ويف حالة 

االختالف يف تف�شري الن�شو�س فاإن الن�س االإجنليزي هو املرجح.

عن وزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبني
وزيرة العمل والتوظيف

روزيلندا بالدوز

عن وزارة العمل يف اململكة العربية ال�سعودية
وزير العمل

م/عادل حممد فقيه
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قرار رقم )31( وتاريخ 1436/1/17هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 48721 

وتاريخ 1435/11/28هـ  ، يف �شاأن طلب  تعديل القيمة الق�شوى 

للمطالبات التي يفو�س وزير املالية باإجازتها واملن�شو�س عليها يف 

قرار جمل�س الوزراء رقم )105( وتاريخ 1422/4/4هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )105( وتاريخ 1422/4/4هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )659( وتاريخ 1435/11/8هـ ، 

املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم 

)1214( وتاريخ 1435/12/28هـ .

يقرر

تعــديل البند )ثانياً( مــن قرار جملــ�س الوزراء رقــم )105( وتاريخ 

1422/4/4هـ  لي�شبح بالن�س االآتي :

ثانياً : تكون املوافقة امل�شار اإليها اأعاله وفقاً ملا ياأتي:

1- يفــو�س ديوان املـراقبــة العامــة يف اإجـازة اأي مطالبة ال يتجاوز 

مبلغها ) ثالثة ماليني( ريال .

2- يفو�س وزير املالية يف اإجازة اأي مطالبة يزيد مبلغها على ) ثالثة 

ماليني( ريال وال يتجاوز ) ع�شرة ماليني( ريال بناًء على تو�شية من 

موظفني خمت�شـني اثنني مــن وزارة املاليــة وديوان املــراقــبة العامة 

ال تقل مرتبة اأي من  منهما عن املرتبة الثانية ع�شرة .

3- تعـر�س اأي مطالبة تزيد علـى ) ع�شـرة ماليني( ريال علـى جمل�س 

الوزراء .

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

تعديل البند )ثانيًا( من قرار جمل�س الوزراء رقم )105(
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قرار وزير املياه والكهرباء رقم )44 / 1( وتاريخ 9 /1436/1هـ  
باإ�سافة ا�سم حمطة حمايل الفرعية ال�سم امل�سار املنزوع

اإن وزير املياه والكهرباء .

وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على 

البند »ثالثاً« من املر�شوم امللكي رقم )م/15( وتاريخ 

1424/03/11هـ ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات 

للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار، وبعد االطالع 

على اأحكام النظام، وكذلك االطالع على القرار الوزاري رقم 

)1/614( وتاريخ 1432/07/12هـ اخلا�س بنزع ملكية 

االأرا�شي الواقعة يف م�شار اخلط الهوائي الكهربائي جهد 

)132( ك.ف والذي ي�شل ما بني حمطة املجاردة الفرعية 

وحمطة �شمال حمايل الفرعية مبنطقة ع�شري، بطول )72.220( 

كم وبعر�س )35( مرت،  ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، 

وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي :

اأواًل : اإ�شافة ا�شم حمطة حمايل الفرعية ال�شم امل�شار 

املنزوع مبوجب القرار الوزاري رقم )1/614( وتاريخ 

1432/07/12هـ  لي�شبح م�شار اخلط الهوائي الكهربائي جهد 

)132( ك.ف الذي ي�شل ما بني حمطة املجاردة الفرعية وحمطة 

�شمال حمايل الفرعية وحمطة حمايل الفرعية مبنطقة ع�شري.

ثانياً : على وكيل الوزارة ل�شئون الكهرباء تنفيذ هذا القرار، 

والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق،،،

وزير املياه والكهرباء
عبدا هلل  بن عبد الرحمن احل�سني
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قرار وزير املياه والكهرباء رقم ) 63 / 1( 
وتاريخ 11 /1436/1هـ  بنزع ملكية جزء من اأر�س

اإن وزير املياه والكهرباء

وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند »ثالثاً« من 

املر�شوم امللكي رقم )م/15( وتاريخ 1424/03/11هـ ، ال�شادر مبوجبه 

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار، 

وبعد االطالع على اأحكام النظام، وملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يقرر ما يلي :

اأواًل:   تنزع ملكية جزء من االأر�س الواقعة على طريق مكة القدمي بحي 

مدائن الفهد يف حمافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة، والتي يحدها من ال�شمال 

طريق مكة القدمي عر�س )40(م بطول )50.00( مرتًا، ومن اجلنوب �شارع 

عر�س )10(م بطول )50.00( مرتًا، ومن ال�شرق �شارع عر�س )10(م 

بطول )82.77( مرتًا، ومن الغرب جار بطول )82.55( مرتًا، ومب�شاحة 

اإجمالية قدرها )4.132/69(م2 اأربعة اأالف ومائة واثنان وثالثون مرتًا 

مربعاً وت�شعة و�شتون �شنتيمرتًا مربعاً، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، 

وذلك الإن�شاء حمطة الروابي جهد )110( ك.ف، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية 

للكهرباء.

ثانياً:  تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة 

باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من 

جلنة ح�شر وحتديد العقارات، وجلنة تقدير التعوي�س، خالل مدة ال تزيد 

عن ) 15 ( خم�شة ع�شر يوماً من �شدور هذا القرار، وتتوىل ال�شركة الدعوة 

لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل 

جلنة مهامها.

ثالثاً: تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب العقارات التي تقرر نزع 

ملكيتها بالتعوي�س املقّدر لهم، وتنبه �شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال 

تّقل عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء ، وذلك وفقاً الأحكام 

املادتني ال�شاد�شة ع�شرة وال�شابعة ع�شرة من النظام املذكور.

رابعاً: تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً 

لقرار جلنة تقدير التعوي�س بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته ،  وت�شليمه ، 

وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة.

خام�شاً: يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات 

اللجان التي تتخذ، خالل �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:  ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ، ويف �شحيفتني من 

ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة ، كما تل�شق �شورة من االإعالن 

يف مقر ال�شركة ، ويف مقر امل�شروع ، ويف املحكمة ، ويف االإمارة واملحافظة  

واملركز  ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها وفقاً الأحكام 

الفقرة رقم ) 2 ( من املادة اخلام�شة من النظام.

�شابعاً:  على وكيل الوزارة ل�شئون الكهرباء متابعة اإنفاذ هذا القرار ، 

والعمل مبقت�شاه.

واهلل املوفق،،،

وزير املياه والكهرباء
عبداهلل  بن عبدالرحمن احل�سني
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المادة األولى
ُيق�شد بالعبارات وامل�شطلحات التالية ــ اأينما وردت يف هذه الالئحة ــ 

املعاين املو�شحة اأمام كل منها، ما مل يقت�ِس ال�شياق خالف ذلك:

المؤسسة: املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني.
المحـافظ: حمافظ املوؤ�ش�شة.

الالئحة: الئحة التدريب يف من�شاآت التدريب االأهلية.
�س لها من املوؤ�ش�شة. المنشأة التدريبية: املن�شاأة التدريبية االأهلية املرَخّ

البرامج التدريبية: برامج غري اأكادميية خمتلفة االأ�شكال 
وامل�شتويات واملَُدد.

القواعد التنفيذية: القواعد واالإجراءات التنفيذية لالئحة.
الموافقة المبدئية: موافقة املوؤ�ش�شة على تاأ�شي�س املن�شاأة التدريبية.
الرخصة: موافقة املوؤ�ش�شة للمن�شاأة التدريبية على مزاولة التدريب.

المادة الثانية
م الربامج  ت�شري اأحكام هذه الالئحة على املن�شاآت التدريبية التي تقِدّ

التدريبية، وال ت�شمل املراكز التدريبية التي تن�شئها ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

االأهلية لتدريب من�شوبيها فقط.

المادة الثالثة
حة يف  يح�شل امل�شتثمر على املوافقة املبدئية بعد توافر ال�شروط املو�شَّ

القواعد التنفيذية، وللموؤ�ش�شة رف�س طلب املوافقة املبدئية اإذا راأت اأن 

ذلك يتعار�س مع امل�شلحة العامة.

المادة الرابعة
تحصل المنشأة التدريبية على الرخصة بعد توافر 

الشروط الموضحة في القواعد التنفيذية، وفق 
الضوابط التالية:

1- يجب على مالك املن�شاأة التدريبية تقدمي ال�شمان البنكي املطلوب 

د القواعد التنفيذية مقدار و�شروط هذا ال�شمان. وحتِدّ

2-  اأن يكون املقر الذي �شت�شغله املن�شاأة التدريبية يف موقع يتنا�شب 

مع اأهدافها، وبعيدًا عن كل ما يوؤثر على ن�شاطها، ومالئماً لالأغرا�س التي 

د القواعد التنفيذية ال�شروط املطلوبة لهذا املقر. �شت من اأجلها وحتِدّ اأُ�ِشّ

3- اأن يكون للمن�شاأة التدريبية مدير �شعودي موؤهل للقيام مبهامها وهيئة 

اإدارية �شعودية موؤهلة، وحُتدد القواعد التنفيذية ال�شروط املطلوبة لذلك. 

4- اأن يكون يف املن�شاأة التدريبية عدٌد كاٍف من املدربني تتوافر لديهم 

املوؤهالت واخلربات الالزمة، وميكن التعاقد مع غري ال�شعوديني يف 

حال عدم توفر �شعوديني يف التخ�ش�س، وحُتدد القواعد التنفيذية 

ال�شروط املطلوبة لذلك. 

5- اأن تعتمد املوؤ�ش�شة الربامج التدريبية واملدربني.

6- اأن تتوفر يف املن�شاأة التدريبية التجهيزات الالزمة للتدريب واالت�شال.

7- اأن تتوفر يف املن�شاأة التدريبية و�شائل ال�شالمة الكافية للمحافظة 

على �شالمة املتدربني ومن�شوبي املن�شاأة وزوارها، وتقدمي �شهادة 

�شالمة من الدفاع املدين.

8- اأن تت�شمن نظم املن�شاأة التدريبية ما يكفل احرتام القيم والتعاليم 

االإ�شالمية واالأخالقية واالأنظمة املرعية يف الدولة.

المادة الخامسة
ال يجوز للمن�شاأة التدريبية اأن تزاول ن�شاطها التدريبي اإال بعد 

ح�شولها على الرخ�شة، ويف حال خالفت ذلك تطَبّق العقوبات الواردة 

يف القواعد التنفيذية.

المادة السادسة
مالك املن�شاأة التدريبية م�شوؤول عنها اأمام املوؤ�ش�شة واأمام ال�شلطات 

ة يف الدولة. املخت�شَّ

المادة السابعة
 يجوز نقل ملكية املن�شاأة التدريبية اأو تغيري موقعها اأو تغيري ا�شمها 

بعد احل�شول على اإذن كتابي من املوؤ�ش�شة، وبعد توفر ال�شروط 

الواردة بالقواعد التنفيذية.  

المادة الثامنة
إذا توفي مالك المنشأة التدريبية وجب على الورثة: 

1- تعيني نائب ــ وكيل �شرعي ــ عنهم؛ خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ 

الوفاة.

2- يتوىل النائب ــ الوكيل ال�شرعي ــ ت�شوية و�شع ملكية املن�شاأة خالل 

�شتة اأ�شهر من تاريخ تعيينه.

اإذا مل يتم ذلك فاإن للموؤ�ش�شة اإنهاء ن�شاط املن�شاأة التدريبية خالل �شتة 

اأ�شهر اأخرى.

المادة التاسعة
للمن�شاأة التدريبية ت�شريُف �شوؤونها مبا ال يتعار�س مع اأحكام هذه 

الالئحة وقواعدها التنفيذية، وحتتفظ املن�شاأة التدريبية بال�شجالت 

الالزمة لتنظيم العمل.

المادة العاشرة
م املن�شاأة التدريبية تقريرًا اإح�شائياً �شنوياً للموؤ�ش�شة ي�شمل  تقِدّ

االإجنازات واالأن�شطة التي قامت بها. 

المادة الحادية عشرة
تلتزم املن�شاأة التدريبية باللوائح والقرارات والتعليمات التي ت�شدرها 

املوؤ�ش�شة واجلهات املخت�شة االأخرى.

المادة الثانية عشرة
تعمل املن�شاأة التدريبية حتت اإ�شراف ومتابعة املوؤ�ش�شة؛ ل�شمان 

ا�شتمرار توفر ال�شروط التي اأُ�شِدرت املوافقة املبدئية والرخ�شة 

على اأ�شا�شها، وعلى امل�شوؤولني باملن�شاأة التدريبية تقدمي البيانات 

وامل�شتندات التي تطلبها املوؤ�ش�شة، ومتكني مندوبي املوؤ�ش�شة من 

االطالع على �شجالت املن�شاأة التدريبية.

المادة الثالثة عشرة
للموؤ�ش�شة اال�شتعانة مبوؤ�ش�شات متخ�ش�شة من القطاعني العام 

واخلا�س؛  للم�شاركة يف االإ�شراف على املن�شاأة التدريبية.

المادة الرابعة عشرة
ب باملن�شاأة التدريبية ال�شروط  يجب اأن تتوفر يف من يرغب التدُرّ

املحددة ح�شب نوع الربنامج التدريبي وم�شتواه.

المادة الخامسة عشرة
�شة يف القطاعني العام واخلا�س  ّ تتوىل املوؤ�ش�شة اأو املوؤ�ش�شات املتخ�شِ

التي تعتمدها املوؤ�ش�شُة االإ�شراف على اختبارات املن�شاأة التدريبية 

واأ�شاليب التقومي فيها، واإعداد اختبارات القيا�س الالزمة؛  للتحقق من 

جودة خمرجات املن�شاأة التدريبية.

المادة السادسة عشرة
دة تعتمدها  ت�شِنّف املوؤ�ش�شة املن�شاأة التدريبية؛ وفق معايري حمَدّ

�شة من القطاعني العام  ّ املوؤ�ش�شة، وميكن اإ�شناد ذلك ملوؤ�ش�شات متخ�شِ

واخلا�س، وللموؤ�ش�شة اإعالن الت�شنيف يف موقعها االإلكرتوين وو�شائل 

االإعالم املختلفة. 

المادة السابعة عشرة
حتدد القواعد التنفيذية املقابَل املايل للُرَخ�س، واخلدمات، واالأعمال، 

مها املوؤ�ش�شة. التي تقِدّ

المادة الثامنة عشرة
مع مراعاة ما ورد يف املادة ) ال�شابعة ( للموؤ�ش�شة اتخاذ االإجراءات 

الالزمة لت�شحيح و�شع املن�شاأة التدريبية اأو اإلغائها يف حال تعرث 

ده القواعد التنفيذية. ن�شاطها؛  وفقاً ملا حتِدّ

المادة التاسعة عشرة
للموؤ�ش�شة اتخاذ االإجراءات النظامية الالزمة يف حال خالفت املن�شاأة 

التدريبية اأياً من اأحكام هذه الالئحة و القواعد التنفيذية، وتو�شح 

القواعد التنفيذية اإجراءات التطبيق.

المادة العشرون
تلَغى الموافقة المبدئية في الحاالت التالية:

1- طلب �شاحب املوافقة املبدئية. 

2- عدم التقدم بطلب احل�شول على رخ�شة تدريب خالل �شنة من 

تاريخ اإ�شدار املوافقة املبدئية.

3- فقدان �شاحب الطلب الأي من ال�شروط التي �شدرت مبوجبها 

املوافقة املبدئية.  

4- ارتكاب �شاحب الطلب اأًياً من املخالفات التي ت�شتوجب الغاوؤها.

وتو�شح القواعد التنفيذية اإجراءات التطبيق.

المادة الواحدة والعشرون
تلغى الرخصة في الحاالت التالية:

1- طلب مالك املن�شاأة التدريبية.

2- اإذا مل تبداأ املن�شاأة التدريبية ن�شاطها التدريبي؛  وفق رخ�شة 

التدريب خالل �شنة من تاريخ �شدورها.

3- اإذا توقفت املن�شاأة التدريبية عن مزاولة ن�شاطها التدريبي؛  وفق 

رخ�شة التدريب ملدة عام دون احل�شول على موافقة كتابية من املوؤ�ش�شة.

4- عدم وفاء املالك بتكاليف ومتطلبات ت�شغيل املن�شاأة التدريبية.

5- ارتكاب املن�شاأة التدريبية اأياً من املخالفات التي ت�شتوجب اإلغاءها، 

د القواعد التنفيذية تلك املخالفات.  وحتِدّ

6- فقدان مالك املن�شاة التدريبية الأي من ال�شروط التي �شدرت 

مبوجبها املوافقة املبدئية.

وتو�شح القواعد التنفيذية اإجراءات التطبيق.

المادة الثانية والعشرون
املنازعات التي تن�شاأ بني املن�شاأة التدريبية واملتدربني او العاملني فيها 

تكون من اخت�شا�س املحاكم واجلهات املخت�شة يف الدولة.

المادة الثالثة والعشرون
للموؤ�ش�شة الت�شرف يف ال�شمان البنكي او جزء منه اإذا دعت احلاجة 

لذلك بعد �شدور االأحكام الق�شائية النهائية الالزمة.

المادة الرابعة والعشرون
يتوىل املحافظ اإ�شدار القواعد التنفيذية؛ لتنفيذ هذه الالئحة.

المادة الخامسة والعشرون
يتوىل جمل�ُس اإدارة املوؤ�ش�شة تف�شري مواد هذه الالئحة.

المادة السادسة والعشرون
حتُلّ هذه الالئحة حمَلّ الئحة التدريب يف من�شاآت التدريب االأهلية التي 

اعتمدها جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة يف اجلل�شة اخلام�شة والثمانني التي 

ُعِقدت بتاريخ 1431/1/17هـ وتلغي هذه الالئحة كَلّ ما يتعار�س 

معها من اأحكام.

المادة السابعة والعشرون
ُتن�َشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�شمية وُيعَمل بها من تاريخ ن�شرها.

الئحة التدريب يف من�ساآت التدريب االأهلية املعتمدة يف جل�سة 
جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني

اجلمعة  13  صفر  1436 هـ      5  ديسمبر  2014 م
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١- توريد مواد نظافة لوحدات 

قوات الدفاع اجلوي

ت.ص 

/١/ع/٣٦
 ٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ    ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
٢- استبدال وحدات تكييف 

مركزي بجدة وينبع

ت.ص 

/٢٣/ع/٣٦
١٥٠٠

٣- تأمني عدد (٤) شاحنات 

مركب عليها مكنسة طرق 

كبيرة

ت.ص 

/٥١/ع/٣٦
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ   ١٤٣٦/٣/٢١هـ
٤- إعادة تأهيل عدد (٨٨) 

مظلة معدنية وقماش مبواقع 

مختلفة بالوسطى

ت.ص 

/١٤/و/٣٦
١٠٠٠

٥- استبدال وحدات تكييف 

مركزي وتوريد ضواغط بحفر 

الباطن

ت.ص 

/١٥/ح/٣٦
١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ   ١٤٣٦/٣/٢٢هـ
٦- إعادة تأهيل محطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي باخلرج

ت.ص 

/١٣/و/٣٦
١٠٠٠

٧- استبدال معدات املطابخ 

بوحدات قوات الدفاع اجلوي

ت.ص 

/٢٦/ع/٣٦
١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٨- توريد مواد مكتبية
ت.ص 

/٦/ع/٣٦
١٠٠٠

٩- استبدال أوناش علوية بجدة
ت.ص 

/٢٤/ب/٣٦
١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٧هـ ١٤٣٦/٣/٢٤هـ
١٠- تأمني عدد (١٣) سيارة 

جيب دفع رباعي

ت.ص 

/٥٢/ع/٣٦
١٥٠٠

١١- استبدال وحدات تكييف 

مركزي بالغربية

ت.ص 

/٩/غ/٣٦
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ
١٢- إعادة تأهيل دورات مياه 

بالظهران

ت.ص 

/٢٠/ظ/٣٦
١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢هـ     ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٣٣٥/٨/١٠٣٠٠٠- ترميمات مختلفة بجدة

١٤٣٦/٤/١هـ     ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٥/٥/٢٤١٠٠٠- تسوير موقع بالظهران

١٥- ترميمات مختلفة مبنطقة 

مدارس مجمع الدفاع اجلوي 

بجدة

١٤٣٦/٤/٢هـ     ١٤٣٦/٤/١هـ٣٥/٨/٨٣٠٠٠

١٦- أعمال عزل مباني 

بالظهران
١٤٣٦/٤/٥هـ       ١٤٣٦/٤/٢هـ٣٥/٥/١٨١٠٠٠

القوات 
البحرية 

الملكية 
السعودية

١- توريد مواد كهربائية 

متنوعة
٣٠٠ ١

١٤٣٦/٣/٦هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢٢٢٠٠- توريد مواد سباكة متنوعة

٣٣٢٠٠- توريد مواد نظافة 
١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٨هـ

٤٤٢٠٠- توريد مواد جنارة متنوعة

٥- توريد أجهزة كهربائية 

منزلية
١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٥٣٠٠
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١- ترميـم وإعادة تأهيـل 

مجلس حـي الشــاطئ 

بالقاعـدة

ق ب-ع  

٣٦/٠٠٦
١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١٠٠٠  

٢- ترميـم وتعــديل الطـريق 

السـاحـلي بالقاعـدة

ق ب-ع 

٣٦/٠٠٧
١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ١٠٠٠  

٣- ترميـم مـبنى اإلسـتقبال 

بالبوابة رقم (٥) بالقاعـدة

ق ب-ع 

٣٦/٠٠٨
١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/١٠هـ١٠٠٠  

٤- توريد وتركيب وربط صفارات 

اإلنذار بالقاعـدة

ق ب-ع 

٣٦/٠٠٩
١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٠٠٠ 

٥- توريد وتركيب عــازل 

مــائي ملنازل حي السالم 

التابعة للقاعدة

ق ب-ع 

٣٦/٠١٠
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٠٠٠ 

٦- توريد وإعــادة دهــان 

الواجهات اخلارجية للعمائر 

السكنية بالقاعدة

ق ب-ع 

٣٦/٠١١
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٠٠٠ 

٧- إصالح وإعادة تأهيل عدد (٥٩) 

وحدة مناولة هواء (AHU) لسكن 

الضباط بحي الدانة وسكن 

األفراد بحي اللؤلؤ بالقاعدة

ق ب-ع 

٣٦/٠١٢
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ١٠٠٠ 

٨- ترميــم فصول دراسـية 

بثانوية األبنـاء للبنـات 

بالقاعـدة

ق ب-ع 

٣٦/٠١٣
١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٧هـ١٠٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
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لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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٥٠٠٠ ١١٤٣٦/١- تأمني عربات ومعدات عسكرية
١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٣هـ 

٣٠٠٠ ٢١٤٣٦/٢- تأمني عربات  اإلسناد اإلداري

٣- تأمني قطع غيار العربات 

العاملة بالقوات البرية
٤٠٠٠ ١٤٣٦/٣

١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ 

٤٠٠٠ ٤١٤٣٦/٤- تأمني إطارات وبطاريات

٢٠٠٠ ٥١٤٣٦/٥- تأمني مواد صيانة املرافق

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ 
٦- تأمني مواد مختلفة من 

مساعدات التدريب
٢٠٠٠ ١٤٣٦/٦

٧- تأمني أثاث  ومسلتزمات 

مكتبية
٢٠٠٠ ١٤٣٦/٧

ا�دارة العامة 
ل�شغال 

العسكرية

تأجيل موعد منافسة صيانة 

وتشغيل ونظافة مباني إدارية 

بجدة

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ١٠,٠٠٠ ٣٢٣/٥/٢

إدارة التشغيل 
والصيانة 

با�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 
المسلحة

متديد موعد منافسة مشروع 

حتديث شبكة املعلومات وربط 

املباني اخلارجية مبستشفى 

القوات املسلحة بوادي 

الدواسر

٢٣/ب 

١٤٣٥/٣٠/
١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٨٠٠٠

هيئة 
ا�مدادات 
والتموين 

بقوات الدفاع 
الجوي

١- مشاريع ربط كتائب 

الباتريوت بنظام القيادة 

والسيطرة إنذار مبكر

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٦/٧٢٠٠٠

٢- مشاريع توريد وتركيب ونقل 

أجهزة وقطع غيار أنظمة 

االتصاالت بقوات الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٣٦/٨٣٠٠٠

٣- مشاريع حتديث البنية 

التحتية لالتصاالت السلكية 

لوحدات قوات الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٣٦/١٠٢٥٠٠

٤- تأمني وتوريد وتركيب 

كاميرات مراقبة أمنية بقوات 

الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٢٠٠٠

مدينة ا�مير 
سلطان 
الطبية 

العسكرية 
بالرياض

١- مشروع املكتبة الرقمية 

الطبية التابعة للخدمات 

الطبية للقوات املسلحة  

١٤٣٦/٠٤/٢٧١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢١٤٣٥/٤٩/٢٧٥٠٠- تأمني عربات اإلسعاف

٣- مشروع السعر املضمون 

لكل نتيجة مقبولة                        

 (G.P.P.R.R)

 (مجموعة فحوصات املالريا ـ 

متبرعني بالدم)

١٤٣٥/٤٨/٢٧١٠٠٠

مركز ا�مير 
سلطان 

لمعالجة 
أمراض 
وجراحة 
القلب

١- توريد مواد كهربائية القلب 

للمركز
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٠٠٠ ١٤٣٦/٣/٢٨

٢- توريد وتركيب وتشغيل 

البرنامج اخلاص بنظام تتبع 

املركبات

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٢/٢٨

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

١- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة طبية للعيادات 

اخلارجية

١٤٣٥/١٣١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ

٢- تأجيل موعد منافسة استئجار 

أسرة ملرضى العناية املركزه
١٤٣٥/١٥٥٠٠٠

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بالجبيل

توريد مستلزمات طبية لقسم 

األسنان
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٣٥٠٠ ١٤٣٦/١٥/٣٣

  مستشفى  
القوات 

المسلحة  
بالجنوب

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٥/٤٤/٣٥٢٠٠٠منافسة توريد املياه احملالة

كلية الملك 
عبدا لعزيز 

الحربية 
بالعيينة

١- توريد املواد الغذائية ملنسوبي 

كلية امللك عبدالعزيز احلربية
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/١٤٠٠٠

٢- توريد قطع غيار جلميع 

عربات الكلية والكفرات 

والبطاريات

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٢٢٠٠٠

/ /

٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٦ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مركز 
المعلومات 

الوطني

مشروع نشر األنظمة اآللية 

ملراكز الشرط –نظام احلقوق 

DPCA املدنية

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٠٠٠ ٢٠١٥/١

قوات ا�من 
الخاصة

إنشاء مظالت ودورات مياه 

ملعهد القوات

 ٩/١/٤/٩

/١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٥٠٠ 
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١- إنشاء مراكز إنطالق دوريات 

أمن الطرق في بعض مناطق 

اململكة 

 ١٣

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- صيانة ونظافة مدينة 

تدريب األمن العام مبنطقة 

الرياض 

 ١٤

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٥٠٠

٣- تأمني أجهزة ومعدات 

خاصة لورش الصيانة املركزية 

بشرط املناطق 

 ١٥

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ١٠٠٠

٤- تأمني احتياجات مبنى 

اخملتبرات اجلنائية اجلديد من 

بنشات وكبائن شفـــط 

الغــازات ووحـــدات 

السالمـــة واخلزائن

 ١٦

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ١٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

تأمني توريـــد وتركيـــب 

وتشغيــــل نظامــي مراقبة 

تلفزيونيــــة (مفتوح) فــــي 

مدينتي جنران وتبوك 

 ٢

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٢/١٨هـ١٤٣٦/٢/١٧هـ

٦- متديد موعد منافسة 

صيانـة ونظافة مباني القوات 

اخلاصـــة ألمــن احلج والعمرة 

واملبــاني التابعة لهــا 

مبنطقة مكة املكرمة 

 ٥

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٥٠٠

٧- متديد موعد منافسة 

صيانـــة ونظافــــة 

املبــــاني الدائمــة باملشاعر 

املقدسة 

 ٦

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٥٠٠

٨- متديد موعد منافسة 

صيانة وتشغيل املغاسل 

األوتوماتيكية للسيارات في 

بعض املناطق في اململكة 

 ١٠

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٥٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ ١٤٣٦/٢/٢٢هـ

٩- تأجير وتشغيل بوفية داخل 

مبنى القوة اخلاصة ألمن 

الطرق مبنطقة الرياض 

٥٠٠ ١ /١٤٣٧/١٤٣٦

ا�دارة العامة 
للشؤون 
ا�دارية 

والمالية 
وحدة 

المنافسات 
والعقود

١- مقايسة تهيئة نظام 

كهرباء مبجمع إسكان قوى 

األمن الداخلي – اخلفجي
١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢هـ١١/٣٦/٥٣/١١٠٠٠

٢- تأمني وتركيب وصيانة 

محطة استقبال إشارة 

االستغاثة عبر األقمار 

الصناعية

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٣/١هـ١٠/٣٦/٥٣/١٣٠,٠٠٠

ا�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية بوزارة 
الداخلية

منافسة التخلص اآلمن 

من النفايات الطبية اخلطرة 

مبستودعات اإلدارة العامة 

للخدمات الطبية واملراكز 

الصحية والعيادات الطبية لإلدارة 

ومستشفيات األمن املركزي

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١/٣٣/١٢٢٠٠٠

ود
حد

 ال
س

حر
ة ل

ام
لع

ة ا
ري

دي
لم

ا

١- حتديث نظام االتصاالت 

الالسلكية (TETRA) قريبة 

املدى (UHF) مبنطقة اجلوف مع 

كافة امللحقات

٥/٤٣٦/٩١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ ٢- تأمني قطع غيار أنظمة 

املراقبة
٥/٤٣٦/١٠١٠٠٠

٣- تعميق قاع اجملرى املالحي 

مبركز السفانية باملنطقة 

الشرقية

٢٣/٤٣٦/١١١٠٠٠

٤- صيانة ونظافة مباني قيادة 

حرس احلدود مبنطقة اجلوف 

وإسكان العيساوية

٢٣/٤٣٦/١٢١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ ٥- صيانة ونظافة مباني قيادة 

حرس احلدود مبنطقة احلدود 

الشمالية وإسكان جديدة 

عرعر

٢٣/٤٣٦/١٣١٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إمارة منطقة 
الجوف

١- صيانة ونظافة مبنى إمارة 

منطقة اجلوف واملراكز التابعة 

لها

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٠٠

٢- صيانة وتشغيل احلاسب 

اآللي بإمارة منطقة اجلوف
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٢٠٠

كلية الملك 
فهد ا�منية

١- منافسة ملبوسات 

ومستلزمات عسكرية 

ورياضية 

١٠٠٠ ١٤٣٦/٢

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- منافسة تأمني قطع غيار 

للصيانة
٥٠٠ ١٤٣٦/٣

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
ية

رج
خا

 ال
رة

وزا

٢- مشروع تشغيل إدارة 

التخطيط التقني و األداء في 

تقنية املعلومات

١٤٣٦/٣/٧هـ ١٤٣٦/٣/٦هـ٢٠٨٣٠٠٠

١- مشروع توريد و تركيب 

مولد الطاقة االحتياطي 

ونظام الطاقة الغير منقطعة 

و صيانتها

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٢٠٩٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحرس 
الوطني
الرياض

توريد وتأمني املواد وقطع الغيار 

الالزمة لصيانة وتشغيل 

مجمع وزارة احلرس الوطني

 ٥٧

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عم

 ال
رة

وزا

١- مشروع إكمال أجهزة نظام 

االتصاالت املوحدة ( صوتي 

ومرئي ) بديوان ومكاتب الوزارة

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٢٩هـ١٥٠٠ 

٢- مشروع مركز أمن 

املعلومات ( املرحلة األولى )
١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ٢٠٠٠ 

٣- مشروع إدارة طلب ومنح 

الصالحيات للمستخدمني 

الداخليني على نظام القوى 

العاملة

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٢٠٠٠ 

٤- مشروع تسجيل وفتح 

ملفات وأمتتة خدمات الوزارة 

للجهات احلكومية

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٢٠٠٠ 

٥- منافسة استئجار مبنى 

إداري في مدينة الرياض
١٤٣٦/٢/١٧هـ١٤٣٦/٢/١٦هـ

٦- منافسة استئجار مبنى 

إداري في املدينة املنورة
١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ

٧- منافسة استئجار صاالت 

في مدينة اجلبيل
١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ

٨- متديد مشروع الرقم الوطني 

املوحد للمنشآت بوزارة العمل
١٤٣٦/٢/١٥هـ١٤٣٦/٢/١٢هـ١٠٠٠ 

٩- متديد مشروع نظافة 

وصيانة مباني الوزارة بالرياض
١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ٢٠٠٠ 

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مركز 
المعلومات 

الوطني

مشروع نشر األنظمة اآللية 

ملراكز الشرط –نظام احلقوق 

DPCA املدنية

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٠٠٠ ٢٠١٥/١

قوات ا�من 
الخاصة

إنشاء مظالت ودورات مياه 

ملعهد القوات

 ٩/١/٤/٩

/١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٥٠٠ 

ود
عق

وال
ت 

ريا
شت

لم
ة ا

دار
ـ إ

م 
عا

 ال
ن

�م
ا

١- إنشاء مراكز إنطالق دوريات 

أمن الطرق في بعض مناطق 

اململكة 

 ١٣

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- صيانة ونظافة مدينة 

تدريب األمن العام مبنطقة 

الرياض 

 ١٤

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٥٠٠

٣- تأمني أجهزة ومعدات 

خاصة لورش الصيانة املركزية 

بشرط املناطق 

 ١٥

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ١٠٠٠

٤- تأمني احتياجات مبنى 

اخملتبرات اجلنائية اجلديد من 

بنشات وكبائن شفـــط 

الغــازات ووحـــدات 

السالمـــة واخلزائن

 ١٦

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ١٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

تأمني توريـــد وتركيـــب 

وتشغيــــل نظامــي مراقبة 

تلفزيونيــــة (مفتوح) فــــي 

مدينتي جنران وتبوك 

 ٢

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٢/١٨هـ١٤٣٦/٢/١٧هـ

٦- متديد موعد منافسة 

صيانـة ونظافة مباني القوات 

اخلاصـــة ألمــن احلج والعمرة 

واملبــاني التابعة لهــا 

مبنطقة مكة املكرمة 

 ٥

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٥٠٠

٧- متديد موعد منافسة 

صيانـــة ونظافــــة 

املبــــاني الدائمــة باملشاعر 

املقدسة 

 ٦

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٥٠٠

٨- متديد موعد منافسة 

صيانة وتشغيل املغاسل 

األوتوماتيكية للسيارات في 

بعض املناطق في اململكة 

 ١٠

١٤٣٧/١٤٣٦/
 ٥٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ ١٤٣٦/٢/٢٢هـ

٩- تأجير وتشغيل بوفية داخل 

مبنى القوة اخلاصة ألمن 

الطرق مبنطقة الرياض 

٥٠٠ ١ /١٤٣٧/١٤٣٦

ا�دارة العامة 
للشؤون 
ا�دارية 

والمالية 
وحدة 

المنافسات 
والعقود

١- مقايسة تهيئة نظام 

كهرباء مبجمع إسكان قوى 

األمن الداخلي – اخلفجي
١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢هـ١١/٣٦/٥٣/١١٠٠٠

٢- تأمني وتركيب وصيانة 

محطة استقبال إشارة 

االستغاثة عبر األقمار 

الصناعية

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٣/١هـ١٠/٣٦/٥٣/١٣٠,٠٠٠

ا�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية بوزارة 
الداخلية

منافسة التخلص اآلمن 

من النفايات الطبية اخلطرة 

مبستودعات اإلدارة العامة 

للخدمات الطبية واملراكز 

الصحية والعيادات الطبية لإلدارة 

ومستشفيات األمن املركزي

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١/٣٣/١٢٢٠٠٠

ود
حد

 ال
س

حر
ة ل

ام
لع

ة ا
ري

دي
لم

ا

١- حتديث نظام االتصاالت 

الالسلكية (TETRA) قريبة 

املدى (UHF) مبنطقة اجلوف مع 

كافة امللحقات

٥/٤٣٦/٩١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ ٢- تأمني قطع غيار أنظمة 

املراقبة
٥/٤٣٦/١٠١٠٠٠

٣- تعميق قاع اجملرى املالحي 

مبركز السفانية باملنطقة 

الشرقية

٢٣/٤٣٦/١١١٠٠٠

٤- صيانة ونظافة مباني قيادة 

حرس احلدود مبنطقة اجلوف 

وإسكان العيساوية

٢٣/٤٣٦/١٢١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ ٥- صيانة ونظافة مباني قيادة 

حرس احلدود مبنطقة احلدود 

الشمالية وإسكان جديدة 

عرعر

٢٣/٤٣٦/١٣١٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إمارة منطقة 
الجوف

١- صيانة ونظافة مبنى إمارة 

منطقة اجلوف واملراكز التابعة 

لها

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٠٠

٢- صيانة وتشغيل احلاسب 

اآللي بإمارة منطقة اجلوف
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٢٠٠

كلية الملك 
فهد ا�منية

١- منافسة ملبوسات 

ومستلزمات عسكرية 

ورياضية 

١٠٠٠ ١٤٣٦/٢

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- منافسة تأمني قطع غيار 

للصيانة
٥٠٠ ١٤٣٦/٣

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
ية

رج
خا

 ال
رة

وزا

٢- مشروع تشغيل إدارة 

التخطيط التقني و األداء في 

تقنية املعلومات

١٤٣٦/٣/٧هـ ١٤٣٦/٣/٦هـ٢٠٨٣٠٠٠

١- مشروع توريد و تركيب 

مولد الطاقة االحتياطي 

ونظام الطاقة الغير منقطعة 

و صيانتها

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٢٠٩٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحرس 
الوطني
الرياض

توريد وتأمني املواد وقطع الغيار 

الالزمة لصيانة وتشغيل 

مجمع وزارة احلرس الوطني

 ٥٧

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عم

 ال
رة

وزا

١- مشروع إكمال أجهزة نظام 

االتصاالت املوحدة ( صوتي 

ومرئي ) بديوان ومكاتب الوزارة

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٢٩هـ١٥٠٠ 

٢- مشروع مركز أمن 

املعلومات ( املرحلة األولى )
١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ٢٠٠٠ 

٣- مشروع إدارة طلب ومنح 

الصالحيات للمستخدمني 

الداخليني على نظام القوى 

العاملة

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٢٠٠٠ 

٤- مشروع تسجيل وفتح 

ملفات وأمتتة خدمات الوزارة 

للجهات احلكومية

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٢٠٠٠ 

٥- منافسة استئجار مبنى 

إداري في مدينة الرياض
١٤٣٦/٢/١٧هـ١٤٣٦/٢/١٦هـ

٦- منافسة استئجار مبنى 

إداري في املدينة املنورة
١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ

٧- منافسة استئجار صاالت 

في مدينة اجلبيل
١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ

٨- متديد مشروع الرقم الوطني 

املوحد للمنشآت بوزارة العمل
١٤٣٦/٢/١٥هـ١٤٣٦/٢/١٢هـ١٠٠٠ 

٩- متديد مشروع نظافة 

وصيانة مباني الوزارة بالرياض
١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ٢٠٠٠ 

/ /
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اجلمعة ٦ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١- استئجار أسرة خلدمة 

مرضى اإلقامة الطويلة 

بأنواعها مع مستشفيات 

القطاع اخلاص داخل مدينة 

الرياض

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٤١٠٫٠٠٠

٢- تنفيذ األدلة العلمية 

التفصيلية ملكافحة األمراض 

القلبية والوعائية لعام ٢٠١٤م

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/١٠هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٣٢٠٠٠

٣- تأمني أجهزة احلماية 

من اإلشعاع جلميع مناطق 

اململكة

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠٠٧٥٠٠٠

٤- مشروع إنشاء مستشفى 

اجملمعة العام سعة ٣٠٠ سرير
١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠٠٦٣٠٫٠٠٠

ير
س

 ع
حة

ص

١- تأجيل سيارات خدمية أبها 

للوالدة واألطفال 
١٤٣٦/٢/١٧هـ١٤٣٦/٢/١٧هـمجانا١٤٣٦/٩٣٢ً

٢- تأجيل إنشاء سكن 

العاملني مبستشفى سبت 

العاليا العام  

١٤٣٦/٢/١٢هـ١٤٣٦/٢/١٢هـ١٤٣٦/٩٣٤١٥٫٠٠٠

٣- تطوير مبنى إداري 

مبستشفى سراة عبيدة 
١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٧هـ٢٠٠٠ ١٤٣٦/٩٤٢

٤- توريد وتركيب جهازي 

موجات صوتية متقدمة 

لقسم القلب مبستشفى 

عسير املركزي

١٤٣٦/٣/٦هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٠٫٠٠٠ ١٤٣٦/٩٤٣

حة
لبا

ة ا
صح

منافسة مشروع تطوير أقسام 

العيادات اخلارجية بالبرج 

الطبي مبستشفى امللك فهد 

بالباحة

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/١٤١٠٫٠٠٠هـ

شة
بي

ة 
صح

١- إنشاء سكن العاملني 

مبستشفى الوالدة واألطفال 

سعة (١٠٠) سرير مبحافظة 

بيشة

١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ  ٢٠٠٠ ٤٣٦/٢

٢- توريد وتركيب نظامي 

املراقبة األمنية (الكاميرات) 

ومنع السرقة مبستشفى امللك 

عبداهللا مبحافظة بيشة

١٤٣٦/٣/١٥هـ  ١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٠٠٠ ٤٣٦/٣

٣- نقل األدوية واللوازم الطبية 

من مستودع قطاع تثليث 

إلى املراكز الصحية التابعة 

حملافظة تثليث

٥٠٠ ٤٣٦/٤

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ 
٤- نقل األدوية واللوازم الطبية 

من مستودع قطاع العاليا 

وكذلك من مستودع قطاع 

البشاير إلى املراكز الصحية 

التابعة لها مبحافظة بلقرن

٥٠٠ ٤٣٦/٥

٥- تأثيث وجتهيز مستشفى 

الوالدة واألطفال اجلديد 

مبحافظة بيشة

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٧هـ  ٢٠٠٠ ٤٣٦/١

٦- الصيانة والنظافة 

والتشغيل الغير طبي ملديرية 

الشؤون الصحية والتموين 

الطبي ومستشفيات ومراكز 

صحة بيشة

١٤٣٦/٤/١٤هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ ١٠٫٠٠٠ ٤٣٦/٦

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف 
طائ

 ال
حة

ص

تأجيل موعد منافسة إنشاء 

غرفة النفايات الطبية وغرفة 

احلارس وغرفة التعقيم 

ومستودع األدوية باملراكز 

الصحية التالية (الوشحاء/

السحن/ السالمة/السيل 

الكبير) بصحة الطائف 

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٢٠٠٠ ١٤٣٥/١٣هـ

ذة
نف

لق
ة ا

صح

١- عملية إحالل أعمال 

التكييف والتهوية مبستشفى 

ثريبان

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٢٦هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٤

٢- عملية إنشاء مستودع 

ألجهزة ومعدات ملكافحة 

نواقل املرض بصحة القنفذة

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٢/٢٦هـ٥٠٠ ١٤٣٦/٥
ن

جرا
ة ن

صح

١- تطوير وحتديث األجهزة 

واآلالت اجلراحية لقسم جراحة 

املسالك البولية  مبستشفى 

امللك خالد بنجران   

١٤٣٦/٣/٧هـ  ١٤٣٦/٣/٧هـ ٢٠٠٠ ١٤٣٦/١

٢- متديد وتأجيل منافسة 

تطوير وحتديث أجهزة مركز 

طب العيون مبستشفى امللك 

خالد بنجران   

١٤٣٦/٢/٢٣هـ  ١٤٣٦/٢/٢٣هـ ٢٠٠٠ ١٤٣٥/٢٩

صحة 
المنطقة 

الشرقية

تأمني اللوازم الطبية جملمع 

الدمام الطبي ١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٢/٧١٠٠٠

صحة 
القصيم

إحالل مغاسل مستشفى 

امللك سعود بعنيزة
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٤٠٠٠٢

اء
س

�ح
ة ا

صح

١- تأجيل موعد منافسة 

عملية تطوير وترميم غرف 

العزل باملبنى رقم (١٥-١٦) 

بإسكان مستشفى امللك فهد 

بالهفوف

 ٠٤/٠٠٠٣

٣٥/٠٣٥/١/
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٥٠٠

٢- الصيانة والنظافة 

والتشغيل الغير طبي 

ملستشفى الصحة النفسية 

مبحافظة األحساء

 ٠٣/٠٠٠٣

٣٦/٠٣٥/١/
١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ٨٠٠٠

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

مشروع توريد وتركيب وتطبيق 

وتشغيل نظام خدمات الغذاء 

والتغذية الطبية

١٤٣٦/٣/١هـ       ١٤٣٦/٢/٣٠هـ٢٣٢٠٠٠م/٢٠١٤

مدينة الملك 
عبدا� 
الطبية 

بالعاصمة 
المقدسة 

متديد موعد منافسة صيانة 

األجهزة واملعدات الطبية 

مبدينة امللك عبداهللا الطبية 

باملستشفى التخصصي 

ومركز األورام بجدة

 ١٢٥/٣٤

٢٠١٤/
١٤٣٦/٢/١٨هـ١٤٣٦/٢/١٧هـ١٢٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
إنشاء مركز ثقافي الدماموا�عالم

 ٢٣/١/٧/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/
١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ١٥٫٠٠٠  

/ /

٤UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٦ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اد
ش

�ر
وا

ة 
عو

لد
وا

ف 
قا

�و
وا

ة 
مي

سال
ا�

ن 
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة 

حوطة بني متيم مبنطقة الرياض

٤٤٧٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ
٢- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الرس 

مبنطقة القصيم

٤٤٨٣٠٠٠-١٤٣٤

٣- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة بقعاء 

مبنطقة حائل

٤٤٩٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ
٤- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الشنان 

مبنطقة حائل

٤٥٠٣٠٠٠-١٤٣٤

٥- تصنيع وتوريد وجتهيز 

مراكز ميدانية ( كبائن) ملواقع 

التوعية اإلسالمية امليدانية 

مبكة املكرمة واملدينة املنورة

١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٤٦١٢٥٠٠-١٤٣٤

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

رع
ف

١- عملية هدم وإنشاء جامع 

الصحن مبحافظة املويه 

مبنطقة مكة املكرمة ، (مدة 

(ً العملية أربعة عشر شهرا

١٠٠٠

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٢٩هـ ٢- عملية هدم وإنشاء جامع 

حي املتايهه الواقع بحفر 

كشب مبحافظة الطائف 

مبنطقة مكة املكرمة.  (مدة 

(ً العملية اثنى عشر شهرا

١٠٠٠

٣- عملية هدم وإنشاء جامع  

هجرة مقر شنيف مبركز حضر 

مبحافظة الطائف مبنطقة 

مكة املكرمة. (مدة العملية 

(ً أربعة عشر شهرا

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ

٤- عملية هدم وإنشاء جامع   

قرية القاحة مبحافظة الطائف 

مبنطقة مكة املكرمة 

١٠٠٠

ل
ــ

ـائ
حـ

ع 
فر

١- ترميم مسجد الضبعان 

بحي املنتزه الشرقي مبدينة 

حائل

 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- ترميم جامع النومان 

بحفيرة الشملي مبنطقة حائل
 ٢٠٠٠

٣- ترميم جامع الوسيطاء 

مبركز الوسيطاء مبنطقة حائل
 ٢٠٠٠

٤- ترميم مسجد النزهه بحي 

أجاء مبدينة حائل
 ٢٠٠٠

٥- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٦- أ) 

لعدد ٦٤ جامع ومسجد 

مبحافظة الغزالة  ملدة (٣٦) 

شهر

 ١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٦- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٦- 

ب) لعدد ٦٤ جامع ومسجد 

مبحافظة الغزالة  ملدة (٣٦) 

شهر

 ١٥٠٠

٧- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٧- أ) 

لعدد ٨٨ جامع ومسجد 

مبحافظة بقعاء  ملدة (٣٦) 

شهر

 ١٥٠٠

٨- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٧- 

ب) لعدد ٨٨ جامع ومسجد 

مبحافظة بقعاء ملدة (٣٦) شهر

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٥٠٠ 

فرع جازان
عملية صيانة ونظافة مركز 

الدعوة واإلرشاد مبحافظة فيفا 

مبنطقة جازان

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
اع

تم
الج

ن ا
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- إنشاء مكتب الضمان 

االجتماعي ببلغازي
١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٣هـ٢٠٠٠ ٣٦/١٨

٢- إنشاء مركز التنمية 

االجتماعية في العيص
١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٠٠٠ ٣٦/١٩

٣- إنشاء مركز التوحد في 

جدة
١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ٣٠٠٠ ٣٦/٢٠

٤- إعادة طرح منافسة توريد 

مواد اإلعاشة الغير مطهية 

لبعض فروع الوزارة اإليوائية 

للمجموعة الرابعة للمناطق  

(عسير, الباحة, جازان, جنران) 

للفترة من ١٤٣٦/٩/١هـ وحتى 

١٤٣٩/٨/٣٠هـ

١٤٣٦/٣/٨هـ ١٤٣٦/٣/٧هـ٢٠٠٠ ٣٦/٢١

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـز 
زي

لع
دا

عب
ك 

مل
 ال

عة
ام

١- متديد موعد تقدمي إنشاء ج

عدد (٢) مبنى للتدريب الطبي 

واملعامل الصحيه للطالبات 

مبحافظتي خليص والكامل

 ١٠,٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٥هـ ١٤٣٦/٢/٢٥هـ   
٢- متديد موعد تقدمي إنشاء 

عدد (٢) مبنى لعمادة شؤون 

الطالبات مبحافظتي خليص 

والكامل

 ١٠,٠٠٠

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

مشروع بوابة التصفح اآلمن 

خلدمات اإلنترنت

 ١٢٣

١٤١٠٢٥٣٢/
١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٠٠٠

جامعة ا�ميرة 
نورة بنت 

عبدالرحمن

١- تأمني احتياجات كلية علوم 

الصحة والتأهيل من معامل 

وأجهزة ومستلزمات طبية

١٤٣٦/٣/٨هـ ١٤٣٦/٣/٧هـ ٣٦/٤٤٠٠٠

٢- تأمني احتياجات كلية 

الصيدلة من معامل وأجهزة 

ومستلزمات طبية

١٤٣٦/٣/١٠هـ ١٤٣٦/٣/٩هـ ٣٦/٥١٠٠٠

الجامعة 
ا�سالمية 
بالمدينة 

المنورة

مشروع إعادة تأهيل ملعب 

املعهد الثانوي باجلامعة
١٤٣٦/٣/٢هـ ١٤٣٦/٣/٢هـ ٣٩١٠٠٠

ن
ازا

 ج
عة

ام
ج

١- إعادة طرح منافسة تأمني 

الكيماويات والزجاجيات 

للمستودع املركزي

٢٠٠٠ ٣٢٥

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- جتهيز ملحق عيادات لطب 

األسنان
٢٠٠٠ ٣٢٦

جامعة 
الدمام

توريد األدوية واحملاليل 

ملستشفى امللك فهد اجلامعي 

باخلبر

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٣٦/٠٧١٥٫٠٠٠

عة
جم

لم
ة ا

مع
جا

مشروع إنشاء املباني العاجلة 

باجملمعة وتضم ( قاعات 

ومعامل ومدرجات كلية 

التربية للطالبات باجملمعة- 

قاعات ومعامل ومدرجات كلية 

العلوم الطبية التطبيقية 

للطالبات – املوقع العام

١٤٣٦/٤/٦هـ  ١٤٣٦/٤/٥هـ  ٦٠٠٠ ٣٦/١

جامعة 
الحدود 

الشمالية

متديد موعد فتح مظاريف 

منافسة إنشاء محطة حتويل 

الطاقة الكهربائية برفحاء

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٥/١٢١٠,٠٠٠

/ // /
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ال�سنة 92      العدد 4543           إعالنات حكومية ٤UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٦ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اد
ش

�ر
وا

ة 
عو

لد
وا

ف 
قا

�و
وا

ة 
مي

سال
ا�

ن 
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة 

حوطة بني متيم مبنطقة الرياض

٤٤٧٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ
٢- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الرس 

مبنطقة القصيم

٤٤٨٣٠٠٠-١٤٣٤

٣- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة بقعاء 

مبنطقة حائل

٤٤٩٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ
٤- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الشنان 

مبنطقة حائل

٤٥٠٣٠٠٠-١٤٣٤

٥- تصنيع وتوريد وجتهيز 

مراكز ميدانية ( كبائن) ملواقع 

التوعية اإلسالمية امليدانية 

مبكة املكرمة واملدينة املنورة

١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٤٦١٢٥٠٠-١٤٣٤

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

رع
ف

١- عملية هدم وإنشاء جامع 

الصحن مبحافظة املويه 

مبنطقة مكة املكرمة ، (مدة 

(ً العملية أربعة عشر شهرا

١٠٠٠

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٢٩هـ ٢- عملية هدم وإنشاء جامع 

حي املتايهه الواقع بحفر 

كشب مبحافظة الطائف 

مبنطقة مكة املكرمة.  (مدة 

(ً العملية اثنى عشر شهرا

١٠٠٠

٣- عملية هدم وإنشاء جامع  

هجرة مقر شنيف مبركز حضر 

مبحافظة الطائف مبنطقة 

مكة املكرمة. (مدة العملية 

(ً أربعة عشر شهرا

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ

٤- عملية هدم وإنشاء جامع   

قرية القاحة مبحافظة الطائف 

مبنطقة مكة املكرمة 

١٠٠٠

ل
ــ

ـائ
حـ

ع 
فر

١- ترميم مسجد الضبعان 

بحي املنتزه الشرقي مبدينة 

حائل

 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- ترميم جامع النومان 

بحفيرة الشملي مبنطقة حائل
 ٢٠٠٠

٣- ترميم جامع الوسيطاء 

مبركز الوسيطاء مبنطقة حائل
 ٢٠٠٠

٤- ترميم مسجد النزهه بحي 

أجاء مبدينة حائل
 ٢٠٠٠

٥- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٦- أ) 

لعدد ٦٤ جامع ومسجد 

مبحافظة الغزالة  ملدة (٣٦) 

شهر

 ١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٦- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٦- 

ب) لعدد ٦٤ جامع ومسجد 

مبحافظة الغزالة  ملدة (٣٦) 

شهر

 ١٥٠٠

٧- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٧- أ) 

لعدد ٨٨ جامع ومسجد 

مبحافظة بقعاء  ملدة (٣٦) 

شهر

 ١٥٠٠

٨- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٧- 

ب) لعدد ٨٨ جامع ومسجد 

مبحافظة بقعاء ملدة (٣٦) شهر

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٥٠٠ 

فرع جازان
عملية صيانة ونظافة مركز 

الدعوة واإلرشاد مبحافظة فيفا 

مبنطقة جازان

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
اع

تم
الج

ن ا
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- إنشاء مكتب الضمان 

االجتماعي ببلغازي
١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٣هـ٢٠٠٠ ٣٦/١٨

٢- إنشاء مركز التنمية 

االجتماعية في العيص
١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٠٠٠ ٣٦/١٩

٣- إنشاء مركز التوحد في 

جدة
١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ٣٠٠٠ ٣٦/٢٠

٤- إعادة طرح منافسة توريد 

مواد اإلعاشة الغير مطهية 

لبعض فروع الوزارة اإليوائية 

للمجموعة الرابعة للمناطق  

(عسير, الباحة, جازان, جنران) 

للفترة من ١٤٣٦/٩/١هـ وحتى 

١٤٣٩/٨/٣٠هـ

١٤٣٦/٣/٨هـ ١٤٣٦/٣/٧هـ٢٠٠٠ ٣٦/٢١

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـز 
زي

لع
دا

عب
ك 

مل
 ال

عة
ام

١- متديد موعد تقدمي إنشاء ج

عدد (٢) مبنى للتدريب الطبي 

واملعامل الصحيه للطالبات 

مبحافظتي خليص والكامل

 ١٠,٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٥هـ ١٤٣٦/٢/٢٥هـ   
٢- متديد موعد تقدمي إنشاء 

عدد (٢) مبنى لعمادة شؤون 

الطالبات مبحافظتي خليص 

والكامل

 ١٠,٠٠٠

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

مشروع بوابة التصفح اآلمن 

خلدمات اإلنترنت

 ١٢٣

١٤١٠٢٥٣٢/
١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٠٠٠

جامعة ا�ميرة 
نورة بنت 

عبدالرحمن

١- تأمني احتياجات كلية علوم 

الصحة والتأهيل من معامل 

وأجهزة ومستلزمات طبية

١٤٣٦/٣/٨هـ ١٤٣٦/٣/٧هـ ٣٦/٤٤٠٠٠

٢- تأمني احتياجات كلية 

الصيدلة من معامل وأجهزة 

ومستلزمات طبية

١٤٣٦/٣/١٠هـ ١٤٣٦/٣/٩هـ ٣٦/٥١٠٠٠

الجامعة 
ا�سالمية 
بالمدينة 

المنورة

مشروع إعادة تأهيل ملعب 

املعهد الثانوي باجلامعة
١٤٣٦/٣/٢هـ ١٤٣٦/٣/٢هـ ٣٩١٠٠٠

ن
ازا

 ج
عة

ام
ج

١- إعادة طرح منافسة تأمني 

الكيماويات والزجاجيات 

للمستودع املركزي

٢٠٠٠ ٣٢٥

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- جتهيز ملحق عيادات لطب 

األسنان
٢٠٠٠ ٣٢٦

جامعة 
الدمام

توريد األدوية واحملاليل 

ملستشفى امللك فهد اجلامعي 

باخلبر

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٣٦/٠٧١٥٫٠٠٠

عة
جم

لم
ة ا

مع
جا

مشروع إنشاء املباني العاجلة 

باجملمعة وتضم ( قاعات 

ومعامل ومدرجات كلية 

التربية للطالبات باجملمعة- 

قاعات ومعامل ومدرجات كلية 

العلوم الطبية التطبيقية 

للطالبات – املوقع العام

١٤٣٦/٤/٦هـ  ١٤٣٦/٤/٥هـ  ٦٠٠٠ ٣٦/١

جامعة 
الحدود 

الشمالية

متديد موعد فتح مظاريف 

منافسة إنشاء محطة حتويل 

الطاقة الكهربائية برفحاء

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٥/١٢١٠,٠٠٠

/ // /



اجلمعة 13 �سفر  1436 هـ     5  دي�سمرب 2014 م12

ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA ٥إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA

اجلمعة ٦ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ص
ما

لن
م ا

لي
تع

١- تأمني مياه الوضوء والشرب 

للمباني اإلدارية واملدرسية 

(بنني وبنات) ملدة ثالث سنوات

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٣٦/١١٠٠٠

٢- نظافة املباني املدرسية 

اجملموعة األولى
٣٦/٢

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٥٠٠
٣- نظافة املباني املدرسية 

اجملموعة الثانية
٣٦/٣

استكمال إنشاء صالة رياضية تعليم الجوف

ملدرسة ابتدائية عمار بن ياسر
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٥٠٠ ٣/م/٣٦

م
صي

لق
م ا

لي
تع

١- نظافة املباني املدرسية  

واإلدارية (قطاع محافظة 

عقلة الصقور) بنني + بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/٢

                                                      

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- نظافة املباني املدرسية 

واإلدارية (قطاع الفوارة) بنني+ 

بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/٣

                                                      

٣- تأمني وتوريد قطع غيار 

آلالت التصوير للمدارس 

واملرافق التعليمية التابعة 

إلدارة التعليم بالقصيم

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/٤

                                                      

٤- توريد وتأمني قطع الغيار 

الغير استهالكية للمدارس 

طبقاً للعقد الوزاري املوحد

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/٥

                                                      

٥- تأمني وتوريد أدوات 

ومستلزمات التكييف والتبريد 

لإلدارة واملكاتب واملدارس 

واحملافظات املرتبطة بها

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/٦

                                                      

٦- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكييف 

والتدفئة للمباني التعليمية 

(قطاع محافظة عقلة 

الصقور) بنني + بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/٧

                                                      

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٧- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكييف 

والتدفئة للمباني التعليمية 

(قطاع الفوارة) بنني + بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/٨

                                                      

٨- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكييف 

والتدفئة للمباني التعليمية 

(قطاع محافظة عيون اجلواء + 

قصيباء) بنني

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/٩

                                                      

٩- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكييف 

والتدفئة للمباني التعليمية 

(قطاع محافظة عيون اجلواء + 

قصيباء) بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/١٠

                                                      

١٠- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكييف 

والتدفئة للمباني التعليمية 

(قطاع محافظة األسياح) بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/١١

                                                      

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

١١- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكييف 

والتدفئة للمباني التعليمية 

(قطاع محافظة األسياح) 

بنني + قطاع  (محافظة 

الشماسية) بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/١٢

                                                      

١٢- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكييف 

والتدفئة للمباني التعليمية 

(قطاع محافظة رياض اخلبراء) 

بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/١٣

                                                      

١٣- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكييف 

والتدفئة للمباني التعليمية 

(قطاع محافظة البدائع) بنات

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/١٤

                                           

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
س

�ح
م ا

لي
تع

١- تأمني مياه صاحلة للشرب 

جلميع املدارس مبحافظة 

األحساء مبا فيها الهجر - بنات

٣٦/٢٣٥٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- صيانة وإصالح مضخات 

مياه لإلدارة العامة للتربية 

والتعليم مبحافظة األحساء

٣٦/٢٤٥٠٠

٣- تأهيل مدرسة هشام بن 

عمار االبتدائية لتحفيظ 

القرآن الكرمي باملراح

٣٦/٢٥١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٤- توريد مضخات مياه 

للمدارس بالقطاعني باإلدارة 

العامة للتربية والتعليم 

مبحافظة األحساء

٣٦/٢٦٥٠٠

٥- إنشاء السور الشمالي 

والشرقي ملبنى اإلدارة الرئيسي 

مبحافظة األحساء 

٣٦/٢٧١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
عا

 ال
ن

وا
دي

 ال
 

تـأجيل موعد منافسة مشروع 

إنشاء مبنى احملكمة اإلدارية 

لديوان املظالم مبحافظة جدة 

١٤٣٦/٢/١٦هـ١٤٣٦/٢/١٦هـ١٦٩٩٨٠٫٠٠٠

ية
مال

 ال
رة

وزا

١- توريد وتركيب وتشغيل 

وحدات مناولة الهواء وملفات 

التبريد واملروحة بإدارة الصيانة 

والتشغيل وصاالت االستقبال 

بالدور السابع مبجمع الوزارة 

الرئيسي بالرياض

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٧٢٨١٠٠٠

٢- توريد وتركيب ستائر من 

األملنيوم مببنى الوزارة رقم (٢) 

التابع جملمع الوزارة الرئيسي 

بالرياض

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٧٢٩١٠٠٠

٣- توريد وتركيب وتشغيل 

مصاعد كهربائية بدالً من 

املصاعد الكهربائية القدمية 

ملباني مصلحة مطابع 

احلكومة

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٧٣٠١٠٠٠

٤- عملية استبدال اللمبات 

والكشافات باجملمع احلكومي 

بالربوعة

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٧٣١١٠٠٠

٥- توريد وتركيب وتشغيل 

وحدات تكييف منفصلة 

(اسبليت) للمدينة السكنية 

مبنفذ الطوال

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٧٣٢١٠٠٠

٦- مشروع إعادة سفلتة 

واستبدال إنارة الطريق الدولي 

مبنفذ سلوى

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٧٣٣١٠٫٠٠٠

مصلحة 
الجمارك 

العامة

تأجيل موعد مشروع األعمال 

التكميلية مبشروع إنشاء 

مبنى النافذة الواحدة بجمرك 

الرياض- امليناء اجلاف

١٤٣٦/٢/١٥هـ١٤٣٦/٢/١٥هـ٥٨٢٠٠٠

/ /

٦UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٦ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
هرب

ك
وال

ه 
ميا

 ال
رة

وزا

١- تشغيل وصيانة مشاريع 

مياه قرى حائل اخملدومة من 

محطة تنقية الشقيق 

واخلطوط الناقلة مبنطقة حائل

٥٦١٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢-  تشغيل وصيانة ونظافة 

معرض املياه والكهرباء بحي 

النزهة

٥٦٢١٠٠٠

مياه مكة 
المكرمة

عملية عقد (تنفيذ شبكة 

املياه الداخلية ملستورة 

مبحافظة رابغ)

١٤٣٦/٣/١٢هـ١٤٣٦/٣/١٢هـ٥٠٠٠ ٦

ض
ريا

 ال
اه

مي

١- تطوير وحتسني األداء 

لشبكات املياه مبحافظات 

منطقة الرياض ( املرحلة 

الثانية ) 

 ٨٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ٤٠٠٠ 

٢- نظافة مباني فروع مديرية 

املياه مبحافظات شمال الرياض

 ٨٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٠٠٠ 

م
صي

لق
ه ا

ميا

تأجيل مشروع تشغيل   

وصيانة شبكات املياه   

والصرف الصحي ومحطة   

املعاجلة مبحافظة املذنب  

ومستلزماتها

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ٣٦/٣٥/٥٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة التجارة 
والصناعة

عملية صيانة وتشغيل 

التطبيقات الصناعية
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٠٠٠  ٠١ ٠٢ ٣٦

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
عق

وال
ت 

صا
اق

من
لل

ة 
ام

لع
ة ا

دار
ا�

١- متديد صيانة أجهزة ومعدات 

مختبرات اإلدارة العامة للمواد 

والبحوث بالوزارة

١٤٣٦/٢/١٢هـ١٤٣٦/٢/١٢هـ١٢٥٤٠٠٠

٢- طرح توريد وتركيب وجتهيز 

األنظمة والتطبيقات اخلاصة 

مبركز الطوارئ بالوزارة

٣٠١٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٣- طرح طريق قرية الصفيراء 

مبنطقة تبوك (٠٫٥٠٠) كلم
١٥٦١٠٫٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

١- مشروع إنشاء مجمع 

احملاكم مبكة املكرمة ضمن 

مشروع امللك عبداهللا لتطوير 

القضاء

١٤٣٦/٤/٣٠هـ١٤٣٦/٤/٢٩هـ١٣٨/٢٠١٤٢٠٠٫٠٠٠

٢- تأهيل واستبدال وحدات 

مناولة الهواء مببنى ديوان 

الوزارة وإضافة مخمدات 

للهواء لألجزاء اخملتلفة في 

املبنى 

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٠٠٠ ١٣٩/٢٠١٤

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حج
 ال

رة
وزا

 عملية نظام توعية احلجاج 

واملعتمرين بكافة أمور احلج 

والعمرة بإستخدام التقنيات 

املسموعة واملرئية واألنظمة 

اإلفتراضية حملاكاة الواقع

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٤١٠٠٠هـ

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز 

ا�بحاث  
الرياض 

مؤسسة 
عامة

تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب نظام تتبع وحماية 

املواليد

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٣٦/٥٢٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ديوان 
المظالم

صيانة ونظافة مبنى محكمة 

االستئناف اإلدارية باملدينة 

املنورة ملدة ثالث سنوات

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٣٦/١١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رئاسة الحرس 
الملكي

متديد موعد منافسة إنشاء 

مستودعات عامة لرئاسة 

احلرس امللكي

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٢٦٢٥٫٠٠٠/ ٣٥

/ // /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
هرب

ك
وال

ه 
ميا

 ال
رة

وزا

١- تشغيل وصيانة مشاريع 

مياه قرى حائل اخملدومة من 

محطة تنقية الشقيق 

واخلطوط الناقلة مبنطقة حائل

٥٦١٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢-  تشغيل وصيانة ونظافة 

معرض املياه والكهرباء بحي 

النزهة

٥٦٢١٠٠٠

مياه مكة 
المكرمة

عملية عقد (تنفيذ شبكة 

املياه الداخلية ملستورة 

مبحافظة رابغ)

١٤٣٦/٣/١٢هـ١٤٣٦/٣/١٢هـ٥٠٠٠ ٦

ض
ريا

 ال
اه

مي

١- تطوير وحتسني األداء 

لشبكات املياه مبحافظات 

منطقة الرياض ( املرحلة 

الثانية ) 

 ٨٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ٤٠٠٠ 

٢- نظافة مباني فروع مديرية 

املياه مبحافظات شمال الرياض

 ٨٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٠٠٠ 

م
صي

لق
ه ا

ميا

تأجيل مشروع تشغيل   

وصيانة شبكات املياه   

والصرف الصحي ومحطة   

املعاجلة مبحافظة املذنب  

ومستلزماتها

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ٣٦/٣٥/٥٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة التجارة 
والصناعة

عملية صيانة وتشغيل 

التطبيقات الصناعية
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٠٠٠  ٠١ ٠٢ ٣٦

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
عق

وال
ت 

صا
اق

من
لل

ة 
ام

لع
ة ا

دار
ا�

١- متديد صيانة أجهزة ومعدات 

مختبرات اإلدارة العامة للمواد 

والبحوث بالوزارة

١٤٣٦/٢/١٢هـ١٤٣٦/٢/١٢هـ١٢٥٤٠٠٠

٢- طرح توريد وتركيب وجتهيز 

األنظمة والتطبيقات اخلاصة 

مبركز الطوارئ بالوزارة

٣٠١٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٣- طرح طريق قرية الصفيراء 

مبنطقة تبوك (٠٫٥٠٠) كلم
١٥٦١٠٫٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

١- مشروع إنشاء مجمع 

احملاكم مبكة املكرمة ضمن 

مشروع امللك عبداهللا لتطوير 

القضاء

١٤٣٦/٤/٣٠هـ١٤٣٦/٤/٢٩هـ١٣٨/٢٠١٤٢٠٠٫٠٠٠

٢- تأهيل واستبدال وحدات 

مناولة الهواء مببنى ديوان 

الوزارة وإضافة مخمدات 

للهواء لألجزاء اخملتلفة في 

املبنى 

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٠٠٠ ١٣٩/٢٠١٤

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حج
 ال

رة
وزا

 عملية نظام توعية احلجاج 

واملعتمرين بكافة أمور احلج 

والعمرة بإستخدام التقنيات 

املسموعة واملرئية واألنظمة 

اإلفتراضية حملاكاة الواقع

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٤١٠٠٠هـ

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز 

ا�بحاث  
الرياض 

مؤسسة 
عامة

تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب نظام تتبع وحماية 

املواليد

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٣٦/٥٢٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ديوان 
المظالم

صيانة ونظافة مبنى محكمة 

االستئناف اإلدارية باملدينة 

املنورة ملدة ثالث سنوات

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٣٦/١١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رئاسة الحرس 
الملكي

متديد موعد منافسة إنشاء 

مستودعات عامة لرئاسة 

احلرس امللكي

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٢٦٢٥٫٠٠٠/ ٣٥

/ // /
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اجلمعة ٦ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
عا

 ال
اء

دع
ا�

ق و
قي

تح
 ال

ئة
هي

١- تأمني أثاث مكتبي للهيئة 

باملقر الرئيس وفروعها باملناطق 

ودوائرها باحملافظات

 ١

١٤٣٧/١٤٣٦/
١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ٢٠٠٠

٢- تأمني أجهزة وآالت مكتبية 

للهيئة باملقر الرئيس وفروعها 

باملناطق ودوائرها باحملافظات

 ٢

١٤٣٧/١٤٣٦/
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٢٠٠٠

٣- تأمني سيارات للهيئة باملقر 

الرئيس وفروعها باملناطق 

ودوائرها باحملافظات

 ٣

١٤٣٧/١٤٣٦/
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٢٠٠٠

٤- تأمني أجهزة حاسب آلي 

مع الطابعات للهيئة باملقر 

الرئيس وفروعها باملناطق 

ودوائرها باحملافظات

 ٤

١٤٣٧/١٤٣٦/
١٤٣٦/٤/١٦هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٢٠٠٠ 

٥- صيانة ونظافة مباني فروع 

الهيئة مبناطق املدينة املنورة 

وجازان وجنران وحائل واملنطقة 

الشرقية والدوائر التابعة لها 

باحملافظات

 ١٥

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٢٠٠٠

الهيئة العامة 
للغذاء 
والدواء

مشروع تأهيل مختبرات 

األجهزة الطبية في مبنى 

مختبر اجلودة والنوعية  مبجمع 

مختبرات الهيئة في امليناء 

اجلاف مبدينة الرياض (املرحلة 

األولى)

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٤٣٦/١٧٠٠٠

المؤسسة 
العامة 

للصناعات 
العسكرية

١- مشروع توريد وتركيب 

مصاعد ركاب ومصعد خدمة 

مبناطق متفرقة باملؤسسة 

العامة للصناعات العسكرية 

باخلرج

١٠/٣ لعام 

١٤٣٦هــ
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٣٠٠

٢- مشروع استبدال وحدات 

مناولة الهواء للمطعم 

املركزي باملؤسسة العامة 

للصناعات العسكرية باخلرج

١٠/٤ لعام 

١٤٣٦هــ
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٣٠٠
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١- توريد وتركيب أجهزة خدمة 

ذاتية داخل وخارج احملطات
١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ٥٠٠ ٢٠١٤٢١١٧٧

٢- جتديد عدد (١٦)  دورة مياه 

لعربة الركاب
١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢هـ٢٠٠ ٢٠١٤٢١١٧٦

٣- تقدمي خدمات احلراسة 

األمنية للمرافق واملعدات 

وأحياء املؤسسة السكنية 

من الدمام إلى الرياض وعلى 

امتداد اخلط احلديدي

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٢٥٠٠ ٢٠١٤٢١١٧٨

٤- إنشاء سياج مقاوم 

للصدمات على جانبي اخلط 

احلديدي بني الرياض واخلرج

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٤٠٠٠ ٢٠١٤٢١١٧٥

٥- توريد وتركيب كاميرات 

مراقبة على مواقع مختلفة 

للخط احلديدي

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥٠٠٠ ٢٠١٤٢٠٤٢٠

٦- إعادة طرح منافسة توريد 

وتركيب لوحات اإلخالء جلميع 

مرافق املؤسسة

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٧هـ٥٠٠ ٢٠١٤٢١١٨٧

٧- إعادة طرح صيانة أجهزة 

الترقيم في محطات الدمام – 

الهفوف – الرياض

١٤٣٦/٢/٤هـ١٤٣٦/٢/٤هـ٢٠١٤٢١٠٤١٢٠٠

المؤسسة 
العامة 

لصوامع 
الغالل 

ومطاحن 
الدقيق

١- تأمني مادة تدعيم الدقيق 

مبخلوط الفيتامينات واحلديد
١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٠٫٠٠٠ ٣٥/٤٥-٣٦

٢- إنشاء خط كهرباء جديد 

للصوامع بفرع املؤسسة 

باجلوف

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ١٠٫٠٠٠ ٣٥/٤٦-٣٦

٣- إنشاء بوابة ملنطقة 

الصوامع بالقصيم
١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١٥٠٠ ٣٥/٤٧-٣٦

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- ترميم الكلية التقنية 

للبنني بأبها
١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ١٨٠٢٠٠٠

٢- تأمني جتهيز تخصص 

املساحة للكلية التقنية 

بعنيزة وبرنامج البكالوريوس 

بالكلية التقنية بالرياض

١٤٣٦/٢/١٧هـ١٤٣٦/٢/١٦هـ١٨١٣٠٠٠

٣- إنشاء إسكان املدربني بكل 

من الكلية التقنية للبنني 

واملعهد التقني للتشييد 

واملعهد السعودي التقني 

للكهرباء بالقطيف (كليات 

متيز وشراكات استراتيجية)

١٤٣٦/٢/١٩هـ١٤٣٦/٢/١٨هـ١٨٢١٠٠٠

٤- إنشاء الكلية التقنية 

للبنني ببيش
١٨٣١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ
٥- إنشاء الكلية التقنية 

للبنني بأبو عريش
١٨٤١٠٫٠٠٠

٦- إنشاء املعهد الصناعي 

الثانوي الثالث باملدينة املنورة
١٨٥١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٤هـ
٧- إنشاء مبنى فروع الكليات 

وصالة متعددة األغراض 

بالكلية التقنية للبنني بالرس

١٨٦١٠٫٠٠٠

٨- إنشاء سور وبوابات وغرفة 

حارس بكلية الغذاء والبيئة 

ببريدة

١٤٣٦/٢/٢٦هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٨٧٣٠٠٠

٩- توريد املياه ونزح مياه 

الصرف الصحي لعدد (٢٩) 

وحدة تدريبية

١٨٨

٥٠٠

١٤٣٦/٢/٢٩هـلكل وحدة

١٤٣٦/٢/٣٠هـ

للوحدات من 

١- ١٠

١٤٣٦/٣/١هـ

للوحدات من 

١١-٢٠

١٤٣٦/٣/٢هـ

للوحدات من 

٢١-٢٩

١٠- تهيئة مبنى رقم (٥) 

لقسم االتصاالت بالكلية 

التقنية بخميس مشيط

١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٨٩٢٠٠٠

١١- أعمال استبدال عدد 

(٢) محطة حتويل كهربائية 

مدمجة مع كابل التغذية 

بالكلية التقنية ببريدة

١٩٠١٥٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ

١٢- إنشاء مبنى مستودع 

الوثائق واحملفوظات مبوقع 

املعهد الصناعي الثانوي 

الثالث بالرياض

١٩١٢٥٠٠

١٣- تأسيس شبكة احلاسب 

اآللي بالكلية التقنية بالرس
١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢هـ١٩٢١٠٠٠

ض
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١- منافسة مشروع إعادة 

تأهيل بعض الطرق وأعمال 

سفلتة مبيناء جازان

١٤٣٦/٣/٢هـ    ١٤٣٦/٣/٢هـ ٢٠٠٠ ٥١٧٤

٢- طرح منافسة توريد 

وتركيب عدد ثالث رافعات 

ساحلية  (STS ) وتسع رافعات 

ساحات ( RTG) وجتهيزاتها 

حملطة احلاويات مبيناء ضبا

١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ ٥٠٣٣١٠٫٠٠٠

٣- طرح منافسة توفير 

وتركيب ثالث مساعدات 

مالحية (فنارات) على ساحل 

البحر األحمر

١٤٣٦/٣/٢٨هـ  ١٤٣٦/٣/٢٨هـ.٤٦١٩٥٠٠٠

/ /

٨UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٦ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
ة 

مان
أ

١- إنشاء مدفن هندسي جديد 

للنفايات  ( مرحلة أولى )
٢٨٠١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ ٢- استكمال توريد وزراعة مائة 

الف شجرة بشوارع الرياض مع 

جتهيز املواقع (املرحلة الثالثة )

٢٨١٣٠٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة إدارة 

الكوارث املعلوماتية
١٤٣٦/٢/٨هـ١٤٣٦/٢/٨هـ١٢٤٤٠٠٠
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١- سفلتة مخططات أ

املنح مبحافظة اجلموم 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٢٣٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ 

٢- تشغيل وصيانة شبكة 

االتصاالت واألجهزة الالسلكية
٢٤٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

حتسني املداخل والطرق 

الرئيسية لبلدية (عسفان) 

١٩/٢/١/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

٩٣٠٠٠

رة
نو

لم
ة ا
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نة
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أ

١- مشروع سفلتة مخططات 

املنح مبحافظة احلناكية 

 ١٤٨٣٥

/١٤٣٥هـ
١٢٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ
٢- إنشاء حدائق عامة ومالعب 

ببلدية محافظة املهد 

 ١٤٨٩٢

/١٤٣٥هـ
٣٥٠٠

٣- إنشاء شبكات ري للشوارع 

واحلدائق وحفر آبار إرتوازية 

بنطاق بلدية محافظة العال

 ١٤٩١٢

/١٤٣٥هـ
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٤- مشروع صيانة شبكات تصريف 

مياه األمطار باملدينة املنورة

 ١٤٩٠٢

/١٤٣٥هـ
٢٤٫٠٠٠

٥- درء أخطار السيول في 

نطاق بلدية ينبع النخل 

 ١٤٨٤٧

/١٤٣٥هـ
٤٠٠

٦- صيانة وتشغيل منتزه 

العاقول باملدينة املنورة

 ١٤٩٣٦

/١٤٣٥هـ
٧٠٠٠

٧- تشغيل ونظافة مبنى 

إدارة التجهيز والبقيع واملقابر 

باملدينة املنورة وقراها ونقل 

ودفن املوتى بالبقيع واملقابر 

املستخدمه باملدينة وقراها 

 ١٤٨٤٥

/١٤٣٥هـ
١٠٠٠

٨- حتسني وحتميل املداخل 

(بلدية الصلصله )

 ١٤٩٤٨

/١٤٣٥هـ
٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٩- سفلتة وأرصفة وإنارة بلدية 

املسيجيد والقاحه (أعمال 

السفلتة )

 ١٤٩٤٤

/١٤٣٥هـ
١٠٠٠

١٠- انتاج النشرات اإلعالمية 

وامللف الصحفي
 ١٤٩١١

/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

ة 
جد

ة 
مان

أ

١- تأجيل موعد منافسة تقدمي  

خدمات اجلودة الغذائية لتصنيف 

املطاعم ومنح وسام التميز

١٤٣٦/٣/٦هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٣١٥٠٠

٢- تأمني حراسات ملنشآت 

األمانة واملواقع التابعة لها 

٥/٠٠١/٠٢٩١/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٥٠٠

ف
طائ

 ال
نة

ما
أ

١- تأجيل موعد منافسة رفع 

أنقاض شمال الطائف 
١٠٠٠

١٤٣٦/٢/١٧هـ١٤٣٦/٢/١٦هـ

٢- تأجيل موعد منافسة رفع 

أنقاض غرب الطائف  
١٠٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة رفع 

أنقاض شرق الطائف  
١٠٠٠

٤- تأجيل موعد منافسة رفع 

أنقاض جنوب الطائف 
١٠٠٠

٥- تأجيل موعد منافسة 

تهذيب األشجار الشوكية 

شمال الطائف 

١٠٠٠

٦- تأجيل موعد منافسة 

تهذيب األشجار الشوكية 

غرب الطائف 

١٠٠٠

٧- تأجيل موعد منافسة 

تهذيب األشجار الشوكية 

شرق الطائف 

١٠٠٠

٨- تأجيل موعد منافسة 

تهذيب األشجار الشوكية 

جنوب الطائف 

١٠٠٠

٩- معاجلة مردم النفايات 

القدمي بالطائف  
١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٠٠٠
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١- صيانة وتشغيل مضامير 

اجلسور واألنفاق وامليادين مبدينة 

عرعر (تصنيف في نفس اجملال) 

للمرة الثالثة 

٢٢٢٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- حتسني وتطوير جوانب وادي 

عرعر وبدنة (تصنيف حدائق)
١٣٠٠٠

٣- إعادة تأهيل الشوارع 

واألرصفة واإلنارة مبدينة عرعر 

(تصنيف طرق )

٢٣٥٠٠

٤- مباني ومرافق بلدية مبدينة 

عرعر (أعمال إنشائية) 
٣١٠٠٠

٥- تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك مبدينة عرعر (سابق 

خبرة)

٤١٠٠٠

٦- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها مبدينة عرعر  

(سفلتة ) (تصنيف طرق)

٥٥٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها مبدينة عرعر (إنارة) 

(تصنيف طرق)

٦٣٥٠٠

٨- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها مبدينة عرعر 

(رصف) (تصنيف)

٧٣٥٠٠

٩- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

مبدينة عرعر (تصنيف)

٨٤٠٠٠

١٠- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات مبدينة عرعر 

(سابق خبرة)

٩١٥٠٠

١١- تنفيذ ساحات بلدية 

مبدينة عرعر (تصنيف )
١٠٢٥٠٠

١٢- صيانة احلدائق 

واملسطحات اخلضراء 

وشبكات الري مبدينة عرعر 

 ١٩/١٣/٠٠١/٠٠٠١/٠٥/٤/٣

تصنيف حدائق

٢٠٤٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ ١٣- الدراسات واإلشراف على 

مشاريع األمانة والبلديات 

التابعة لها (إدارة تنمية 

االستثمارات وإدارة الرخص 

بأمانة منطقة احلدود 

الشمالية )

٢٢٣٣٠٠٠
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أ

١- حصر وتوثيق أراضي 

وممتلكات البلدية 
٦٠٠٠

١٤٣٦/٢/١١هـ١٤٣٦/٢/١٠هـ
٢- تأمني معدات وآليات مواد 

الطوارئ ـ مرحلة ثالثة 
٣٠٠٠

٣- برنامج صيانة وتشغيل 

مرافق وخدمات املوقع العام 

(اإلسكان العام باخلبر- اجلزء 

املدني) لألعوام ٢٠١٧/٢٠١٤م

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ

٤- مشروع تنفيذ وسائل 

السالمة املرورية (اجلزء السابع) 
٣٠٠٠

٥- تأمني وتركيب وتشغيل 

وصيانة آليات ومعدات مصنع 

إلعادة تدوير األنقاض

 ٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ ٦- برنامج التوعية بأهمية 

النظافة مبدن حاضرة الدمام 

,اخلبر,الظهران

 ٦٠٠٠

٧- صيانة وتشغيل ورش 

املستودعات بحاضرة الدمام
 ٨٠٠

٦- متديد موعد منافسة إنشاء 

حدائق وممرات مشاة وساحات 

(املرحلة الرابعة) للعام املالي 

١٤٣٥-١٤٣٦هـ 

١٤٣٦/٢/٩هـ١٤٣٦/٢/٨هـ٣٠٠٠ 

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
ة 

مان
أ

١- إنشاء مدفن هندسي جديد 

للنفايات  ( مرحلة أولى )
٢٨٠١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ ٢- استكمال توريد وزراعة مائة 

الف شجرة بشوارع الرياض مع 

جتهيز املواقع (املرحلة الثالثة )

٢٨١٣٠٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة إدارة 

الكوارث املعلوماتية
١٤٣٦/٢/٨هـ١٤٣٦/٢/٨هـ١٢٤٤٠٠٠

سة
ـد

قـ
لم

ة ا
صم

عا
 ال

نة
ما

١- سفلتة مخططات أ

املنح مبحافظة اجلموم 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٢٣٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ 

٢- تشغيل وصيانة شبكة 

االتصاالت واألجهزة الالسلكية
٢٤٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

حتسني املداخل والطرق 

الرئيسية لبلدية (عسفان) 

١٩/٢/١/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

٩٣٠٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
نة

ما
أ

١- مشروع سفلتة مخططات 

املنح مبحافظة احلناكية 

 ١٤٨٣٥

/١٤٣٥هـ
١٢٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ
٢- إنشاء حدائق عامة ومالعب 

ببلدية محافظة املهد 

 ١٤٨٩٢

/١٤٣٥هـ
٣٥٠٠

٣- إنشاء شبكات ري للشوارع 

واحلدائق وحفر آبار إرتوازية 

بنطاق بلدية محافظة العال

 ١٤٩١٢

/١٤٣٥هـ
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٤- مشروع صيانة شبكات تصريف 

مياه األمطار باملدينة املنورة

 ١٤٩٠٢

/١٤٣٥هـ
٢٤٫٠٠٠

٥- درء أخطار السيول في 

نطاق بلدية ينبع النخل 

 ١٤٨٤٧

/١٤٣٥هـ
٤٠٠

٦- صيانة وتشغيل منتزه 

العاقول باملدينة املنورة

 ١٤٩٣٦

/١٤٣٥هـ
٧٠٠٠

٧- تشغيل ونظافة مبنى 

إدارة التجهيز والبقيع واملقابر 

باملدينة املنورة وقراها ونقل 

ودفن املوتى بالبقيع واملقابر 

املستخدمه باملدينة وقراها 

 ١٤٨٤٥

/١٤٣٥هـ
١٠٠٠

٨- حتسني وحتميل املداخل 

(بلدية الصلصله )

 ١٤٩٤٨

/١٤٣٥هـ
٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٩- سفلتة وأرصفة وإنارة بلدية 

املسيجيد والقاحه (أعمال 

السفلتة )

 ١٤٩٤٤

/١٤٣٥هـ
١٠٠٠

١٠- انتاج النشرات اإلعالمية 

وامللف الصحفي
 ١٤٩١١

/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

ة 
جد

ة 
مان

أ

١- تأجيل موعد منافسة تقدمي  

خدمات اجلودة الغذائية لتصنيف 

املطاعم ومنح وسام التميز

١٤٣٦/٣/٦هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٣١٥٠٠

٢- تأمني حراسات ملنشآت 

األمانة واملواقع التابعة لها 

٥/٠٠١/٠٢٩١/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٥٠٠
ف

طائ
 ال

نة
ما

أ

١- تأجيل موعد منافسة رفع 

أنقاض شمال الطائف 
١٠٠٠

١٤٣٦/٢/١٧هـ١٤٣٦/٢/١٦هـ

٢- تأجيل موعد منافسة رفع 

أنقاض غرب الطائف  
١٠٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة رفع 

أنقاض شرق الطائف  
١٠٠٠

٤- تأجيل موعد منافسة رفع 

أنقاض جنوب الطائف 
١٠٠٠

٥- تأجيل موعد منافسة 

تهذيب األشجار الشوكية 

شمال الطائف 

١٠٠٠

٦- تأجيل موعد منافسة 

تهذيب األشجار الشوكية 

غرب الطائف 

١٠٠٠

٧- تأجيل موعد منافسة 

تهذيب األشجار الشوكية 

شرق الطائف 

١٠٠٠

٨- تأجيل موعد منافسة 

تهذيب األشجار الشوكية 

جنوب الطائف 

١٠٠٠

٩- معاجلة مردم النفايات 

القدمي بالطائف  
١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
مال

ش
 ال

ود
حد

 ال
نة

ما
أ

١- صيانة وتشغيل مضامير 

اجلسور واألنفاق وامليادين مبدينة 

عرعر (تصنيف في نفس اجملال) 

للمرة الثالثة 

٢٢٢٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- حتسني وتطوير جوانب وادي 

عرعر وبدنة (تصنيف حدائق)
١٣٠٠٠

٣- إعادة تأهيل الشوارع 

واألرصفة واإلنارة مبدينة عرعر 

(تصنيف طرق )

٢٣٥٠٠

٤- مباني ومرافق بلدية مبدينة 

عرعر (أعمال إنشائية) 
٣١٠٠٠

٥- تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك مبدينة عرعر (سابق 

خبرة)

٤١٠٠٠

٦- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها مبدينة عرعر  

(سفلتة ) (تصنيف طرق)

٥٥٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها مبدينة عرعر (إنارة) 

(تصنيف طرق)

٦٣٥٠٠

٨- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها مبدينة عرعر 

(رصف) (تصنيف)

٧٣٥٠٠

٩- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

مبدينة عرعر (تصنيف)

٨٤٠٠٠

١٠- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات مبدينة عرعر 

(سابق خبرة)

٩١٥٠٠

١١- تنفيذ ساحات بلدية 

مبدينة عرعر (تصنيف )
١٠٢٥٠٠

١٢- صيانة احلدائق 

واملسطحات اخلضراء 

وشبكات الري مبدينة عرعر 

 ١٩/١٣/٠٠١/٠٠٠١/٠٥/٤/٣

تصنيف حدائق

٢٠٤٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ ١٣- الدراسات واإلشراف على 

مشاريع األمانة والبلديات 

التابعة لها (إدارة تنمية 

االستثمارات وإدارة الرخص 

بأمانة منطقة احلدود 

الشمالية )

٢٢٣٣٠٠٠

ة 
قي

شر
 ال

قة
ط

من
 ال

نة
ما

أ

١- حصر وتوثيق أراضي 

وممتلكات البلدية 
٦٠٠٠

١٤٣٦/٢/١١هـ١٤٣٦/٢/١٠هـ
٢- تأمني معدات وآليات مواد 

الطوارئ ـ مرحلة ثالثة 
٣٠٠٠

٣- برنامج صيانة وتشغيل 

مرافق وخدمات املوقع العام 

(اإلسكان العام باخلبر- اجلزء 

املدني) لألعوام ٢٠١٧/٢٠١٤م

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ

٤- مشروع تنفيذ وسائل 

السالمة املرورية (اجلزء السابع) 
٣٠٠٠

٥- تأمني وتركيب وتشغيل 

وصيانة آليات ومعدات مصنع 

إلعادة تدوير األنقاض

 ٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ ٦- برنامج التوعية بأهمية 

النظافة مبدن حاضرة الدمام 

,اخلبر,الظهران

 ٦٠٠٠

٧- صيانة وتشغيل ورش 

املستودعات بحاضرة الدمام
 ٨٠٠

٦- متديد موعد منافسة إنشاء 

حدائق وممرات مشاة وساحات 

(املرحلة الرابعة) للعام املالي 

١٤٣٥-١٤٣٦هـ 

١٤٣٦/٢/٩هـ١٤٣٦/٢/٨هـ٣٠٠٠ 

/ /
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اجلمعة ٦ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
س

�ح
ة ا

مان
أ

٢- مشروع عملية إنشاء 

ساحات بلدية متكاملة 

ومالعب رياضية لبلدية اجلفر

١٤٣٦/٢/١١هـ١٤٣٦/٢/١٠هـ١٦٤١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٣- مشروع استكمال سفلتة 

مخطط املنطقة الصناعية
١٤٣٦/٢/٩هـ١٤٣٦/٢/٨هـ١٧٩١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٤- مشروع توريد شبكات ري 

منوعة
١٠٫٠٠٠ ٢١٨ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٥- مشروع جمع ونقل النفايات 

والتخلص منها بهجرة 

ذعبلوتن مبدينة األحساء

١٥٫٠٠٠  ٧ / ١٤٣٦

٦- مشروع تشغيل وصيانة 

مقابر األحساء
١٥٠٠٠  ٨ / ١٤٣٦

٧- مشروع هدم وإزالة املباني 

اآليلة للسقوط للطريق 

الدائري لوسط الهفوف
١٠٫٠٠٠ ١٣ / ١٤٣٦

٨- مشروع عزل بحيرات العقير 

مبواد تتحمل الغمر املستمر 

للمياه ومقاومة للعوامل 

اجلوية

١٠٫٠٠٠ ١٤ / ١٤٣٦

٩- مشروع إنشاء قاعة 

احتفاالت في حرض
١٦١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٦

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦ هـ

١٠- مشروع إنشاء مشتل عام 

لبلدية البطحاء
١٠٫٠٠٠ ١٨ / ١٤٣٦

١١- مشروع  إنشاء مصدات 

رمال رقم ٢ ببلدية البطحاء
١٠٫٠٠٠ ١٩ / ١٤٣٦ 

١٢- مشروع إنشاء ممرات مشاة 

في يبرين (٢)
٢٠١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٦ 

١٣- مشروع توريد وتركيب 

فوانيس حائط وصيانة إنارة 

فوانيس القرى التابعة لبلدية 

اجلفر (املرحلة الثانية)

١٠٫٠٠٠ ٢٢ / ١٤٣٦

١٤- صيانة خط األمطار 

الرئيسي
١٥٫٠٠٠  ٢١٩ / ١٤٣٥ 

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ

١٥- مشروع تطوير وحتسني 

امليدان الرياضي
٢٠٫٠٠٠ ٩ / ١٤٣٦ 

١٦- مشروع تطوير وحتسني 

مدخل األحساء الغربي
٢٠٫٠٠٠ ١٠ / ١٤٣٦ 

١٧- توريد شبكة ري منوعة 

لزوم أمانة األحساء
١٠٫٠٠٠  ٢٣ / ١٤٣٦  

١٨- مشروع تأجير معدات لزوم 

صيانة املزروعات بالهفوف واملبرز
١٠٫٠٠٠ ٢٤ / ١٤٣٦ 

١٩- متديد موعد منافسة 

مشروع تنفيذ معابر مشاة 

باألحساء (املرحلة الثانية)

١٤٣٦/٢/١٦هـ١٤٣٦/٢/١٥هـ١٦١١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥
ن

ازا
 ج

نة
ما

أ

١- إنشاء اجلسور بجازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠١٧٣/٠٠/٠٠/٤
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ
٢- حتسني وتسوير مقابر بجازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠١٧٨/٠٠/٠٠/٤
 ١٥٠٠

٣- مباني ومرافق 

البلدية بجازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

 ٢٠٠٠

ك
بو

ة ت
مان

أ

١- صيانة املباني واملرافق 

بتبوك (توريد وتركيب مظالت) 

١٩/١١/٠١/٠٠٠١/٠٢/٠٥/٠٣

١٥٤٨١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١١هـ١٤٣٦/٣/١٠هـ ٢- التخلص من النفايات 

ورفع األنقاض واخمللفات 

وتخفيض منسوب 

املياه السطحية بتبوك 

١٩/١١/٠١/٠٠٥١/٠٠/٠٠/٠٤

١٥٤٩٣٠٠٠

أمانة تبوك 
(حقل) 

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة –حقل 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١١هـ١٤٣٦/٣/١٠هـ١٥٥٠٣٠٠٠

أمانة تبوك 
(أشواق) 

إنشاء مبنى خدمات 

بلدية بالديسة 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١١هـ١٤٣٦/٣/١٠هـ١٥٥١٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
ــ

ئـ
حا

ة 
ــ

نـ
ما

أ

١- توريد وتركيب شبكات 

وتطوير تقنية املعلومات 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- تشغيل أنظمة 

احلاسب اآللي واملوقع 

اإللكتروني باألمانة وصيانة 

الشبكات بأمانة حائل 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٤٠٠

٣- صيانة وتشغيل أجهزة 

احلاسب اآللي وتطوير 

استخداماته في أعمال 

اإلدارات اخملتلفة بأمانة حائل 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٤٠٠٠

٤- توريد وتركيب مركز 

البيانات بأمانة حائل 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٥- إنشاء حدائق وساحات 

وممرات مشاة (تطوير 

قلعة إعيرف) بحائل 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٤٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٦- إنشاء جسور مشاة 

(شارع عفنان بحي برزان 

ـ أمام قصر السفينة 

بطريق املدينة) بحائل 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٣٦٠٠

٧- إنشاء حدائق وساحات 

وممرات مشاة (إنشاء حدائق 

وساحات وممرات مشاة 

(إنشاء جسور مشاة أمام 

منتزه األمير سعود أمام 

الغرفة التجارية) بحائل 

١٩/١٢/٠٠١/٠١٨٨/٠٠/٠٠/٤

٣٦٠٠

٨- صيانة املباني واملرافق 

(صيانة واستبدال سيراميك 

صالة املغواة برخام) 

١٩/١٢/٠٠١/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٤٠٠

بلدية 
الخفجي

سفلتة وأرصفة وإنارة 

باخلفجي 
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٥/٢٦٥٠٠٠

رج
لخ

ة ا
دي

بل

١- استكمال املوقع العام ملبنى 

البلدية   
١٢٠٠٠ /٤٣٧/٤٣٦

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٢١٠٠٠ /٢٤٣٧/٤٣٦- صيانــــــة الشــــــوارع 

٣١٠٠٠ /٣٤٣٧/٤٣٦- صيانة احلدائق واألشجـــار 

٤٢٠٠٠ /٤٤٣٧/٤٣٦- إنشاء سوق النساء 

ط
حائ

 ال
ية

لد
ب

١- تشغيل كشك الواقع بجوار 

احلديقة على طريق امللك 

عبد العزيز

 ٥٠٠

   ١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ
٢- تشغيل كشك الواقع أمام 

املستشفى العام مبحافظة 

احلائط

 ٥٠٠

ـر
يـ

صو
ة 

ــ
دي

بل

١ـ سفلتة مخططات املنح 

البلدية

رقم  ١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤ 

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- حدائق وساحات 

وممرات مشاة ( م ٢ ) رقم 

١٩/١٠/٦٠١/٠٠٥١/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٣- درء أخطار السيول بخوعاء 

رقم ١٩/١٠/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
 ٣٠٠٠

٤- تطوير وتأهيل الشوارع 

واإلنارة ( وفر) رقم 

     ١٩/١٠/٦٠١/٠٠٤٨/٠٠/٠٠/٤

 ١٥٠٠

بلدية 
المزاحمية

١- إنشاء ساحات وحدائق 

للمراكز والقرى باملزاحمية

 ٢٥

٤٣٦/٤٣٥/
١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- إنشاء مباني ومرافق بلدية
 ٢٦

٤٣٦/٤٣٥/
١٥٠٠

بلدية 
القيصومة

استكمال حدائق وممرات 

مشاة وساحات بالقيصومة 

٠١٩/٠٠٦/٧١٣/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٢٠٠٠ 

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اد
زنـ

لـ
د ا

ــ
ام

 غ
ـة

يـ
لد

ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٥/٠٠/٤

 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

 ١٠٫٠٠٠

٣- تأهيل وتطوير 

الشوارع والطرق واإلنارة 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

٤- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة أولى)

 ٣٠٠٠

٥- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة ثانية)

٣٠٠٠

٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة ثالثة)

 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٧- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة أولى)

 ٣٠٠٠

٨- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة ثانية)

 ٣٠٠٠

٩- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار  

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة ثالثة)

 ٢٠٠٠

١٠- إنشاء مرمى نفايات 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤
 ٣٥٠٠

١١- تسوير مقابر 

ومغاسل موتى 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

١٢- إنشاء مركز حضاري 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٣- مبانى بلدية ومرافق عامة 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢١/٠٠/٠٠/٤
 ٣٠٠٠

١٤- تسوير مقابر 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤
١٢٠٠

١٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

اء
فح

ه ر
دي

بل

١-  درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة 

 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة                               
٤٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة
١٠٫٠٠٠

٤- إعادة تأهيل شوارع رفحاء 

القدمية 
         ٥٠٠٠

٥- مبانى ومرافق بلدية 

١٩/١٣/٣٠١/٦٠٧/٩٩/٠١/٤
 ١٠٠٠

بلدية 
النعيرية

استكمال حدائق وممرات 

مشاة وساحات (م٢) 

٠١٩/٠٠٦/٣٠١/٠٠٨٥/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٤٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قة
شو

مع
ة 

دي
بل

٧٥٠٠ ١- سفلتة مخططات املنح

١٤٣٦/٣/١٦هـ  ١٤٣٦/٣/١٥هـ  

٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار  

١٩/٠١٤/٠٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٨٠٠٠

٣- التخلص من النفايات 

(مرحلة ثانية ) 

٠١٩/٠١٤/٧٠٦/٠٠٢٤/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

مشاريع الدمج (وفر التكاليف) 

٠١٩/٠١٤/٧٠٦/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

 ٥٠٠٠

اح
رم

ة 
دي

بل

١- إنشاء مغسلة موتى 

وتسوير مقابر ( مرحلة ثانية )

 ٤٠٧/١٤

٤٣٥/٤٣٤/
١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ 

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

(مرحلة ثانية )

 ٤٠٧/١٥

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٠٠

٣- درء أخطار السيول ( مرحلة 

ثانية )

 ٤٠٧/١٦

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٠٠

٤- حتسني وجتميل املداخل
 ٤٠٧/١٧

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

٥- حدائق وممرات مشاة 

وساحات 

 ٤٠٧/١٨

٤٣٦/٤٣٥/
١٠٫٠٠٠

٦- أسواق ومسالخ ( مرحلة 

ثانية )

 ٤٠٧/١٩

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٧- مباني بلدية ومرافق عامة 

(مرحلة ثانية) 

 ٤٠٧/٢٠

٤٣٦/٤٣٥/
١٥٫٠٠٠

٨- إزالة الرمال الزاحفة 

(مرحلة ثانية)

 ٤٠٧/٢١

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٩- إنشاء مرمى النفايات وردم 

مستنقعات

 ٤٠٧/٩

٤٣٥/٤٣٤/
٤٠٠٠

١٠- سفلتة وأرصفة وإنارة 
 ٤٠٧/٢٢

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٠٠

ة 
ير

سع
 ال

ية
لد

ب

١- متديد مشروع إنشاء مبنى 

حضاري بالسعيرة
 ٥٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ
٢- متديد مشروع التخلص من 

النفايات وردم املستنقعات 

وآليات التخلص من 

النفايات (تأمني معدات) 

١٩/٠٦/٧٠٦/٠٠٣٩/٠٠/٤

 ١٠٠٠

ت
ريا

لق
ة ا

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة عقد (٢) 

٠١٩/٠١٠/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢- تطوير وتأهيل وسط املدينة 

واألحياء القدمية (عقد ٣) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١٤٣/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- تسمية الشوارع 

وترقيم األمالك (م ٦) (وفر) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- حدائق وممرات مشاة 

وساحات (عقد ٢) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٧٠٠٠

٥- إنشاء مركز حضاري 

بالقريات (م ٢) (عقد ٣) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠٠٧١/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٦- تسوير مقابر  (وفر) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٠/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠

٧- مباني بلدية ومرافق 

عامة (م٢) (وفر) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٤/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٨- أسواق ومسالخ 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٧/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

٩- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات (وفر) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠٠٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٠- تطوير التقاطعات وامليادين 

وإنشاء مجسمات جمالية 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١١- سفلتة مخططات 

املنح (مخطط عبداإلله) 

١٩/٠٠١/٠٠٠/٨٥١/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اد
زنـ

لـ
د ا

ــ
ام

 غ
ـة

يـ
لد

ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٥/٠٠/٤

 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

 ١٠٫٠٠٠

٣- تأهيل وتطوير 

الشوارع والطرق واإلنارة 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

٤- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة أولى)

 ٣٠٠٠

٥- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة ثانية)

٣٠٠٠

٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة ثالثة)

 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٧- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة أولى)

 ٣٠٠٠

٨- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة ثانية)

 ٣٠٠٠

٩- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار  

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة ثالثة)

 ٢٠٠٠

١٠- إنشاء مرمى نفايات 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤
 ٣٥٠٠

١١- تسوير مقابر 

ومغاسل موتى 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

١٢- إنشاء مركز حضاري 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٣- مبانى بلدية ومرافق عامة 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢١/٠٠/٠٠/٤
 ٣٠٠٠

١٤- تسوير مقابر 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤
١٢٠٠

١٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

اء
فح

ه ر
دي

بل

١-  درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار  لألمانة 

والبلديات التابعة 

 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة                               
٤٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة
١٠٫٠٠٠

٤- إعادة تأهيل شوارع رفحاء 

القدمية 
         ٥٠٠٠

٥- مبانى ومرافق بلدية 

١٩/١٣/٣٠١/٦٠٧/٩٩/٠١/٤
 ١٠٠٠

بلدية 
النعيرية

استكمال حدائق وممرات 

مشاة وساحات (م٢) 

٠١٩/٠٠٦/٣٠١/٠٠٨٥/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٤٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قة
شو

مع
ة 

دي
بل

٧٥٠٠ ١- سفلتة مخططات املنح

١٤٣٦/٣/١٦هـ  ١٤٣٦/٣/١٥هـ  

٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار  

١٩/٠١٤/٠٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٨٠٠٠

٣- التخلص من النفايات 

(مرحلة ثانية ) 

٠١٩/٠١٤/٧٠٦/٠٠٢٤/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

مشاريع الدمج (وفر التكاليف) 

٠١٩/٠١٤/٧٠٦/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

 ٥٠٠٠

اح
رم

ة 
دي

بل

١- إنشاء مغسلة موتى 

وتسوير مقابر ( مرحلة ثانية )

 ٤٠٧/١٤

٤٣٥/٤٣٤/
١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ 

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

(مرحلة ثانية )

 ٤٠٧/١٥

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٠٠

٣- درء أخطار السيول ( مرحلة 

ثانية )

 ٤٠٧/١٦

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٠٠

٤- حتسني وجتميل املداخل
 ٤٠٧/١٧

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

٥- حدائق وممرات مشاة 

وساحات 

 ٤٠٧/١٨

٤٣٦/٤٣٥/
١٠٫٠٠٠

٦- أسواق ومسالخ ( مرحلة 

ثانية )

 ٤٠٧/١٩

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٧- مباني بلدية ومرافق عامة 

(مرحلة ثانية) 

 ٤٠٧/٢٠

٤٣٦/٤٣٥/
١٥٫٠٠٠

٨- إزالة الرمال الزاحفة 

(مرحلة ثانية)

 ٤٠٧/٢١

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٩- إنشاء مرمى النفايات وردم 

مستنقعات

 ٤٠٧/٩

٤٣٥/٤٣٤/
٤٠٠٠

١٠- سفلتة وأرصفة وإنارة 
 ٤٠٧/٢٢

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٠٠

ة 
ير

سع
 ال

ية
لد

ب

١- متديد مشروع إنشاء مبنى 

حضاري بالسعيرة
 ٥٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ
٢- متديد مشروع التخلص من 

النفايات وردم املستنقعات 

وآليات التخلص من 

النفايات (تأمني معدات) 

١٩/٠٦/٧٠٦/٠٠٣٩/٠٠/٤

 ١٠٠٠

ت
ريا

لق
ة ا

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة عقد (٢) 

٠١٩/٠١٠/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢- تطوير وتأهيل وسط املدينة 

واألحياء القدمية (عقد ٣) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١٤٣/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- تسمية الشوارع 

وترقيم األمالك (م ٦) (وفر) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- حدائق وممرات مشاة 

وساحات (عقد ٢) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٧٠٠٠

٥- إنشاء مركز حضاري 

بالقريات (م ٢) (عقد ٣) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠٠٧١/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٦- تسوير مقابر  (وفر) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٠/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠

٧- مباني بلدية ومرافق 

عامة (م٢) (وفر) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٤/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٨- أسواق ومسالخ 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٧/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

٩- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات (وفر) 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠٠٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٠- تطوير التقاطعات وامليادين 

وإنشاء مجسمات جمالية 

٠١٩/٠١٠/٢٠١/٠١١٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١١- سفلتة مخططات 

املنح (مخطط عبداإلله) 

١٩/٠٠١/٠٠٠/٨٥١/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

/ /
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اجلمعة ٦ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ب
در

 ال
ية

لد
ب

١- متديد موعد منافسة 

تأهيل وتطوير الطرق واجلسور 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٥٩/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٢/١٠هـ١٤٣٦/٢/٩هـ 

٢- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانات والبلديات م ١ 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٦/٠٠/١٤

٣٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانات والبلديات م٢ 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

صيانة وتركيب مظالت 

باملنتزهات واحلدائق 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٠٣

٢٠٠٠

٥- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٦- حتسني وجتميل 

لألمانة والبلديات 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٣/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- درء أخطار السيول 

لألمانات والبلديات 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٨- صيانة وتشغيل 

معدات البلدية 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٩- إنشاء احلدائق والساحات 

البلدية وممرات املشاة
٣٠٠٠

١٠- حماية القرى من زحف 

الرمال
٣٠٠٠

١١- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى
٣٠٠٠

١٢- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات
٣٠٠٠

١٣٣٠٠٠- مباني بلدية ومرافق عامة

١٤- تطوير الشواطيء 

والواجهات البحرية
٣٠٠٠

اء
يف

ة ف
دي

بل

١١٠٠٠- قص وتهذيب الطرق اجلبلية

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢١٠٠٠- حماية الطرق من اإلنهيارات

٣- إنشاء حواجز خرسانية 

للطرق اجلبلية
١٠٠٠

٤- إزالة الصخور اآليلة 

للسقوط
١٠٠٠

٥- إنشاء مبنى للحركة 

والصيانة مستودع
١٠٠٠

٦١٠٠٠- إنشاء خزانات وشبكات ري

٧١٠٠٠- حتسني تقاطعات الطرق

٨- تطوير وتخطيط شبكات 

الطرق
١٠٠٠

٩- فتح الطرق ملعاجلة مشكلة 

مزارع القات
١٠٠٠

ل
بي

لج
ة ا

دي
بل

١- تطوير محطة تصريف 

مياه األمطار مع اخلط البحري 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١٢٦/٠٠/٠٠/٤

٣٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٥/٢٦هـ١٤٣٦/٥/٢٥هـ
٢- تطوير محطة وشبكة 

تصريف مياه األمطار (م٢) 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١٣٣/٠٠/٠٠/٤

٣٠٫٠٠٠

٣- األرشفة اإللكترونية 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١٣٦/٠٠/٠٠/٤
١٤٣٦/٥/٢٥هـ١٤٣٦/٥/٢٤هـ٢٠٠٠

 بلدية قرية 
العليا

إنشاء مركز حاسب آلي 

وأرشيف إلكتروني مبحافظة 

قرية العليا (مرحلة ثانية)

 ١٤٣٦/٣/١٦ هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٢٠٠٠       

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

لة
بي

لج
وا

ه 
ين

عي
 ال

ية
لد

ب

١- سفلتة وأرصفة 

وإنارة ( مرحلة أولى ) 

١٩/٠٤/٤٠٣/٦٠١/٩٩/٠١/٤

٤٠٣/١٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ 

٢- تسوير مقابر ومغسلة 

موتى ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٠٤/٤٠٣/٢١/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/١٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

٣- تخفيض مرتفعات وردم 

منخفضات ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٠٤/٤٠٣/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/١٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

٤- أعمال السالمة املرورية 

للطرق والتقاطعات 

( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٠٤/٤٠٣/٠٠/٤٠/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/١٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

٥- تطوير خدمات 

البلدية لذوى االحتياجات 

اخلاصة ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٤/٤٠٣/٠٠٥٠/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/١٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

٦- حتسني املنظور 

البصري لطريق امللك 

عبدالعزيز ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٤/٤٠٣/٠٠٥٠/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/١٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

٧- إعادة تأهيل طريق امللك 

عبدالعزيز ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٤/٤٠٣/٠٠٦٠/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/١٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

٨- إنشاء سكن عمال وكراج 

ومستودعات ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٤/٤٠٣/٦٣/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/٢٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

٩- درء أخطار السيول ( مرحلة 

أولى ) ١٩/٠٤/٤٠٣/٦٠٢/٩٩/٠١/٤

٤٠٣/٢١

١٤٣٦/١٤٣٥/
٣٠٠٠

١٠- سفلتة وإنارة لقرى 

العيينة واجلبيلة ( وفر ) 

١٩/٠٠٤/٤٠٣/٥٠٠٠/٠١/٠١/٤

٤٠٣/٢٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

١١- سفلتة طرق وربط 

العيينة واجلبيلة ( وفر ) 

١٩/٠٠٤/٤٠٣/٥٠٠٢/٠١/٠٠/٤

٤٠٣/٢٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

١٢- تطوير منتزه العني 

الوطني ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٤/٤٠٣/٠٠٥٨/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/٢٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

١٣- حدائق وممرات مشاة 

وساحات ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٤/٤٠٣/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٤٠٣/٢٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
٢٠٠٠

١٤- أسواق ومسالخ ( مرحلة 

أولى ) ١٩/٠٤/٤٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٤٠٣/٢٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

١٥- استكمال مشروع 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٤/٤٠٣/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

٤٠٣/٢٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

١٦- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٤/٤٠٣/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٤٠٣/١١

١٤٣٦/١٤٣٥/
٣٠٠٠

ل 
حائ

ه 
ترب

ة 
دي

بل

١- متديد موعد منافسة 

مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة (القرية اجلبيلي  ) 

١٩/١٢/٣٠٢/٦٠١/٩٩/١/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
٢- متديد موعد منافسة 

مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة 

( تطوير وسط املدينة ج ٣ ) 

١٩/١٢/٣٠٢/٦٠١/٩٩/١/٤

١٠٠٠

رار
ص

 ال
ية

لد
١- استكمال سفلتة وأرصفة ب

وإنارة بالصرار والقرى التابعة 

لها (وفر) 

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢- درء أخطار السيول بالصرار 

والقرى التابعة لها (وفر)
٥٠٠

بلدية رأس 
تنورة

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ
٢- حتسني وجتميل املداخل 

باحملافظة والقرى التابعة لها
٤٠٠٠

/ /

١٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٦ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـو
قـ

لح
ة ا

يـ
ـد

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة البلديات (بلدية احلقو)

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار (بلدية احلقو) 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٣- احلدائق والساحات البلدية

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

٤- تأمني معدات وآليات 

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

٥- التسمية والترقيم 

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

٦- تطوير منتزه شهدان البري 

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

٧- مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٩/٧١٤/٦٠٧/٩٩/٠٠/٤

٨٢٢٤- معدات وسيارات 

٩- صيانة طرق 

١٩/٠٩/٧١٤/٠١/٠٠/٣

الج
�ف

ة ا
دي

بل

١- أعمال السالمة املرورية 

للطرق والتقاطعات 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ

٢- التخلص من النفايات 

(اإلصحاح البيئي) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٩١/٠١/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٣٣٠٠٠

٣- مقابر ومغاسل موتى 

(ترميم وصيانة املقابر) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٩١/٠١/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٤٥٠٠٠

٤- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

١٩/٠٠٤/٣٠١/١٠٣/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٥١٥٠٠

٥- سفلته وأرصفة وإنارة (أرصفة 

وإنارة لبعض الشوارع القائمة) 

١٩/٠٤/٣٠١/٦٠١/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٦١٥٠٠

٦- حتسني وجتميل 

املداخل (جبل التوباد) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٣/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٨٥٠٠٠

٧- دراسات وإشراف 

(دراسات ملشاريع البلدية) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٤/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٩١٥٠٠

٨- حدائق وممرات وساحات 

مشاة (إنشاء حديقة عامة) 

١٩/٠٤/٣٠١/٦٠٥/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٠٥٠٠٠

٩- أسواق ومسالخ 

(إنشاء سوق جتاري) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٦/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١١٥٠٠٠

١٠- مباني ومرافق عامة 

(إنشاء مركز حضاري) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٧/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٢٥٠٠٠

١١- مباني ومرافق عامة 

(مختبر للمواد الغذائية 

واملياه - مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٧/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٣٣٠٠٠

١٢- مباني ومرافق عامة (إنشاء 

سكن عمال - مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٧/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٤٢٥٠٠

١٣- درء أخطار السيول 

(استكمال عبارة وادي سحاب) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٥٠٠٢/٠٨/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٥١٥٠٠

١٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٥٠٠٠/٠٠٨/٠١/٤
١٤٣٧/١٤٣٦/١٦٢٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
يـ

عب
ة 

سرا
ة 

دي
بل

١- السفلتة واألرصفة واإلنارة 

م ١ لبلدية محافظة سراة 

عبيدة

٦٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

١- السفلتة واألرصفة واإلنارة 

م ٢ لبلدية محافظة سراة 

عبيدة

٦٠٠٠

٣- تطوير وحتسني الشوارع 

وامليادين والتقاطعات م ١
٦٠٠٠

٤- تطوير وحتسني الشوارع 

وامليادين والتقاطعات م٢
٦٠٠٠

٥- إنشاء احلدائق وتطوير 

املتنزهات م ١
٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ

٦- إنشاء احلدائق وتطوير 

املتنزهات م ٢
٥٠٠٠

٧- حماية الطرق من االنهيارات 

اجلبلية م ١
٤٠٠٠

٨- حماية الطرق من االنهيارات 

اجلبلية م ٢
٤٠٠٠

٩- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى
٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/٩هـ

١٠- صيانة وسفلتة الشوارع 

بسراة عبيدة
٢٥٠٠

١١- صيانة اإلنارة بسراة عبيدة 

م ٢
١٥٠٠

١٢- صيانة حدائق بسراة 

عبيدة م ٣
١٥٠٠

١٣- حتسني وجتميل املداخل 

باحملافظة والقرى التابعة لها
٤٠٠٠

قر
شي

ة أ
دي

بل

١- معاجلة انهيارات اجلبل

رقم : 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

دمج ٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

منافسة رقم :  ١٤٣٦/١٤٣٥/٣٨ هـ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- إعادة تأهيل الشوارع وأعمدة 

اإلنارة – مرحلة ثانية -

رقم : 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

منافسة رقم :  ١٤٣٦/١٤٣٥/٣٩ هـ

١٠٠٠

٣- إنشاء أسواق ومسالخ 

إنشاء سوق جتاري بأشيقر – 

مرحلة ثانية -

رقم : 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣٤/٠٠/٠٠/٤

دمج ٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

منافسة رقم :  ١٤٣٦/١٤٣٥/٤٠ هـ

١٠٠٠

اء
قع

ة ب
دي

بل

١- درء أخطار سيول 

بقعاء عقد ٢ 

١٩/١٢/٣٠١/٠٠٠٣/٠٠/٠٠/٤

٥٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ
٢- سفلتة مخططات املنح 

(مخطط الشيحية ببقعاء ) 

١٩/٠١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٣٠٠٠

ن
ري

 ال
ية

لد
ب

١- إنشاء جسور لربط 

قرى الرين على الوادي 

١٩/٠٤/٣١٦/٠٠٣٣/٠٠/٠٠/٤

١

١٤٣٧/١٤٣٦
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٠٫٠٠٠

٢- سفلتة مخططات املنح 

١٩/٠١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٢١

١٤٣٦/١٤٣٥
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٣/١هـ

٣- إنشاء منتزه عام 

١٩/٠٤/٣١٦/٠٠٤٤/٠٠/٠٠/٤

٩

١٤٣٦/١٤٣٥
١٠٫٠٠٠

جة
لي

 م
ية

لد
١- متديد موعد منافسة إعادة ب

تأهيل املعدات واآلليات بالبلدية
٣٠٠٠

١٤٣٦/٢/٩هـ١٤٣٦/٢/٨هـ
٢- متديد موعد منافسة معاجلة 

تطوير امليادين مبليجة والقرى
٥٠٠٠

/ /

المرة 
ا�ولى

الشروط  على  للحصول  المعلنة  للجهات  التقدم  عنها  المعلن  المنافسات  في  الدخول  يرغب  من  فعلى 
والمواصفات المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.  
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ال�سنة 92      العدد 4543           إعالنات حكومية ١٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٦ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـو
قـ

لح
ة ا

يـ
ـد

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة البلديات (بلدية احلقو)

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار (بلدية احلقو) 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٣- احلدائق والساحات البلدية

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

٤- تأمني معدات وآليات 

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

٥- التسمية والترقيم 

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

٦- تطوير منتزه شهدان البري 

للعام املالي 

-١٤٣٦

١٤٣٧هـ

٧- مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٩/٧١٤/٦٠٧/٩٩/٠٠/٤

٨٢٢٤- معدات وسيارات 

٩- صيانة طرق 

١٩/٠٩/٧١٤/٠١/٠٠/٣

الج
�ف

ة ا
دي

بل

١- أعمال السالمة املرورية 

للطرق والتقاطعات 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ

٢- التخلص من النفايات 

(اإلصحاح البيئي) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٩١/٠١/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٣٣٠٠٠

٣- مقابر ومغاسل موتى 

(ترميم وصيانة املقابر) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٩١/٠١/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٤٥٠٠٠

٤- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

١٩/٠٠٤/٣٠١/١٠٣/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٥١٥٠٠

٥- سفلته وأرصفة وإنارة (أرصفة 

وإنارة لبعض الشوارع القائمة) 

١٩/٠٤/٣٠١/٦٠١/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٦١٥٠٠

٦- حتسني وجتميل 

املداخل (جبل التوباد) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٣/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٨٥٠٠٠

٧- دراسات وإشراف 

(دراسات ملشاريع البلدية) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٤/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/٩١٥٠٠

٨- حدائق وممرات وساحات 

مشاة (إنشاء حديقة عامة) 

١٩/٠٤/٣٠١/٦٠٥/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٠٥٠٠٠

٩- أسواق ومسالخ 

(إنشاء سوق جتاري) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٦/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١١٥٠٠٠

١٠- مباني ومرافق عامة 

(إنشاء مركز حضاري) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٧/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٢٥٠٠٠

١١- مباني ومرافق عامة 

(مختبر للمواد الغذائية 

واملياه - مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٧/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٣٣٠٠٠

١٢- مباني ومرافق عامة (إنشاء 

سكن عمال - مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٦٠٧/٠٠٩٩/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٤٢٥٠٠

١٣- درء أخطار السيول 

(استكمال عبارة وادي سحاب) 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٥٠٠٢/٠٨/٠١/٤

١٤٣٧/١٤٣٦/١٥١٥٠٠

١٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٥٠٠٠/٠٠٨/٠١/٤
١٤٣٧/١٤٣٦/١٦٢٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
يـ

عب
ة 

سرا
ة 

دي
بل

١- السفلتة واألرصفة واإلنارة 

م ١ لبلدية محافظة سراة 

عبيدة

٦٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

١- السفلتة واألرصفة واإلنارة 

م ٢ لبلدية محافظة سراة 

عبيدة

٦٠٠٠

٣- تطوير وحتسني الشوارع 

وامليادين والتقاطعات م ١
٦٠٠٠

٤- تطوير وحتسني الشوارع 

وامليادين والتقاطعات م٢
٦٠٠٠

٥- إنشاء احلدائق وتطوير 

املتنزهات م ١
٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ

٦- إنشاء احلدائق وتطوير 

املتنزهات م ٢
٥٠٠٠

٧- حماية الطرق من االنهيارات 

اجلبلية م ١
٤٠٠٠

٨- حماية الطرق من االنهيارات 

اجلبلية م ٢
٤٠٠٠

٩- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى
٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/٩هـ

١٠- صيانة وسفلتة الشوارع 

بسراة عبيدة
٢٥٠٠

١١- صيانة اإلنارة بسراة عبيدة 

م ٢
١٥٠٠

١٢- صيانة حدائق بسراة 

عبيدة م ٣
١٥٠٠

١٣- حتسني وجتميل املداخل 

باحملافظة والقرى التابعة لها
٤٠٠٠

قر
شي

ة أ
دي

بل

١- معاجلة انهيارات اجلبل

رقم : 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

دمج ٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

منافسة رقم :  ١٤٣٦/١٤٣٥/٣٨ هـ

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- إعادة تأهيل الشوارع وأعمدة 

اإلنارة – مرحلة ثانية -

رقم : 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

منافسة رقم :  ١٤٣٦/١٤٣٥/٣٩ هـ

١٠٠٠

٣- إنشاء أسواق ومسالخ 

إنشاء سوق جتاري بأشيقر – 

مرحلة ثانية -

رقم : 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣٤/٠٠/٠٠/٤

دمج ٠١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

منافسة رقم :  ١٤٣٦/١٤٣٥/٤٠ هـ

١٠٠٠

اء
قع

ة ب
دي

بل

١- درء أخطار سيول 

بقعاء عقد ٢ 

١٩/١٢/٣٠١/٠٠٠٣/٠٠/٠٠/٤

٥٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ
٢- سفلتة مخططات املنح 

(مخطط الشيحية ببقعاء ) 

١٩/٠١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٣٠٠٠

ن
ري

 ال
ية

لد
ب

١- إنشاء جسور لربط 

قرى الرين على الوادي 

١٩/٠٤/٣١٦/٠٠٣٣/٠٠/٠٠/٤

١

١٤٣٧/١٤٣٦
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٠٫٠٠٠

٢- سفلتة مخططات املنح 

١٩/٠١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٢١

١٤٣٦/١٤٣٥
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٣/١هـ

٣- إنشاء منتزه عام 

١٩/٠٤/٣١٦/٠٠٤٤/٠٠/٠٠/٤

٩

١٤٣٦/١٤٣٥
١٠٫٠٠٠

جة
لي

 م
ية

لد
١- متديد موعد منافسة إعادة ب

تأهيل املعدات واآلليات بالبلدية
٣٠٠٠

١٤٣٦/٢/٩هـ١٤٣٦/٢/٨هـ
٢- متديد موعد منافسة معاجلة 

تطوير امليادين مبليجة والقرى
٥٠٠٠

/ /

المرة 
ا�ولى

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

المرة 
الثانية
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ال�سنة 92      العدد 4543          
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          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

: á«dÉàdG IójGõŸG ìôW ≈∏Y ájójó◊G •ƒ£î∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG تعلن /

آخر موعد للتقديم وموعد فتح المظاريفقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1∫ÉªY øµ°Sh äÉYOƒà°ùe ¢Vô¨d 2Ω (5750) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY6) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (61) ºbQ ™bƒŸG5000    

AÉ©HQC’G

 ``g1436/2/25 

Ω2014/12/17 

2∫ÉªY øµ°Sh äÉYOƒà°ùe ¢Vô¨d2Ω (5750) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY6) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (67) ºbQ ™bƒŸG5000

3∫ÉªY øµ°Sh äÉYOƒà°ùe ¢Vô¨d (5750) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY6) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (27) ºbQ ™bƒŸG5000

4∫ÉªY øµ°Sh äÉYOƒà°ùe ¢Vô¨d (5750) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY7) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (27) ºbQ ™bƒŸG5000

5∫ÉªY øµ°Sh äÉYOƒà°ùe ¢Vô¨d 2Ω (5750) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY7) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (59) ºbQ ™bƒŸG5000

 AÉ©HQC’G

`g1436/3/2

Ω2014/12/ 24

6∫ÉªY øµ°Sh äÉYOƒà°ùe ¢Vô¨d 2Ω (5750) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY7) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (71) ºbQ ™bƒŸG5000

7∫ÉªY øµ°Sh äÉYOƒà°ùe ¢Vô¨d 2Ω (5750) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY7) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (73) ºbQ ™bƒŸG5000

8∫ÉªY øµ°Sh äÉYOƒà°ùe ¢Vô¨d 2Ω (5750) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY7) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (75) ºbQ ™bƒŸG5000

 .∞jQÉ¶ŸG íàa Ωƒj äÉ°ùaÉæŸG áæ÷ ¤EG É¡Áó≤Jh •hô°ûdG á°SGôc AGô°ûd »ª°SôdG ΩGhódG  äÉbhCG ∫ÓN ¢VÉjôdG áæjóe hCG ΩÉeódG áæjóÃ á°ù°SDƒŸG ô≤Ã áMÉ°ùŸGh »°VGQC’G IQGOEG á©LGôeh ájójó◊G •ƒ£î∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒª∏d ¬Lƒe »ª°SQ ÜÉ£N Ëó≤J IójGõŸG ∫ƒNO ‘ ÚÑZGôdG ≈∏Y 

.(2377/2380)  á∏jƒ– 4480000 : ¢VÉjôdG  (8713344/8715306) : ΩÉeódG , ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY º«°ü≤dG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

آخر موعد �ستالم المظاريفقيمة الكراسةرقم المنافسة موعد فتح المظاريفاسم المنافسة الرقم

1IójÈH »°ü°üîàdG ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G ÒLCÉJ

`g1436/3/16

63093601500

`g1436/3/15

2IójÈH »°ü°üîàdG ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùe øµ°ùH á«aƒH ÒLCÉJ63193602500

3…õcôŸG IójôH ≈Ø°ûà°ùÃ äÉjƒ∏M ÒLCÉJ63163603500

4…õcôŸG IójôH ≈Ø°ûà°ùÃ Üƒ°T ‘ƒc ÒLCÉJ63223604500

5  …õcôŸG IójôH ≈Ø°ûà°ùÃ á«©«Ñ£dG QƒgõdG ™«Ñd π ÒLCÉJ63143605500

6 …õcôŸG IójôH ≈Ø°ûà°ùÃ ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G ÒLCÉJh AÉ°ûfEG 63093606500

7…õcôŸG IójôH ≈Ø°ûà°ùÃ á«aƒH ÒLCÉJh AÉ°ûfEG63193607500

8IójÈH ∫ÉØWC’Gh IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùÃ ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G ÒLCÉJ63093608500

9 IójÈH ∫ÉØWC’Gh IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùÃ Üƒ°T ‘ƒc ÒLCÉJ63223609500

10IójÈH ∫ÉØWC’Gh IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùÃ á«©«Ñ£dG QƒgõdG ™«Ñd π ÒLCÉJ63143610500

11ΩÉ©dG ¢SôdG ≈Ø°ûà°ùÃ Üƒ°T ‘ƒc ÒLCÉJ63223611500

12ΩÉ©dG ájÒµÑdG ≈Ø°ûà°ùÃ ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G ÒLCÉJ63093612500

13ΩÉ©dG ÖfòŸG ≈Ø°ûà°ùÃ Üƒ°T ‘ƒc ÒLCÉJ63223613500

14ΩÉ©dG ™FGóÑdG ≈Ø°ûà°ùÃ á«aƒH ÒLCÉJ63193614500

15á≤£æŸG äÉ«Ø°ûà°ùÃ »JGòdG ™«ÑdG äÉeóN øFÉµe ™bGƒe ÒLCÉJ63243615500

تباع وثائق المنافسات بإدارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم وتفتح المظاريف بإدارة الشؤون المالية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم 
لالستفسار: هاتف ا�دارة ٠١٦٣٨٢٠٢٨٦ القصيم / بريدة

/ /

Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ ١٥إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG øY ¢û«H á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1π«îfh á∏«‚ ÚeCÉJ19/09/302/0001/00/00/31000

`g1436/2/24`g1436/2/25

2AGô°†ÿG äÉë£°ùŸGh ≥FGóë∏d …ôdG äÉµÑ°T Òé°ûJh áfÉ«°U19/09/302/0001/00/00/31000

3á°ThôØe ≥≤°T1500

`g1436/3/29`g1436/4/1

4á«∏gCG á°SQóe1500

5ìGôaCG ô°üb2500

6Ωƒ‚ 3 ¥óæa1000

7ºYÉ£e ™ª›1500

8( á«fƒjõØ∏J ) á«FÉYO äÉMƒd500

9∑É°ûcCG300

10‹BG ±Gô°U300

11äÉjÉØædG ôjhóJ1000

: á¶MÓe

.¢û«H á¶aÉ ájó∏H øe ï°ùædG ΩÓà°SG ºàj  -1

.¢û«H á¶aÉ ájó∏Ñd äGAÉ£©dG º«∏°ùJ ºàj  -2

/ /

:á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûŸG ìôW ‘ É¡àÑZQ øY IGƒîŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

قيمة النسخة بالريالمدة العقد بالسنةالمساحة م٢موقع العقاررقم المخطط نوع العقارم

1äGQÉ«°S ¢VôY ádÉ°U áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG1/308ÉJƒjƒJ QGƒéH ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y2Ω1783^3
áæ°S 15

1000

2»æµ°S …QÉŒ ≈æÑe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG174AÉHô¡µdG IóMh QGƒéH ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y2Ω2475^70áæ°S 251000

3»æµ°S …QÉŒ ≈æÑe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG154»◊G πNGO ájódÉÿG ¥ô°T2Ω188^4áæ°S 25500

4»æµ°S …QÉŒ ≈æÑe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG5ìπ«Ø≤dG - Iƒ∏b ≥jôW ≈∏Y2Ω945áæ°S251000

5»¡«aôJ õcôe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG469IGƒîŸG Iõàæe2Ω27062^9áæ°S 252000

6»∏gCG ∞°Uƒà°ùe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG106¬fhôdÉH ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y2Ω3021^2áæ°S 251500

7RÉZ ´Oƒà°ùe π«¨°ûJh AÉ°ûfEG∫ó©e 21√ƒ÷G ` ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y2Ω1195^6áæ°S 251000

8áªFÉb áeÉY ¥Gƒ°SCG π«¨°ûJ``»Ñ©°ûdG ¥ƒ°ùdÉH2Ω1206äGƒæ°S 71000

9äÉjÉØf ≈eôe π«¨°ûJh AÉ°ûfEG``¢ùÑj - ∞∏«¶ŸG ≥jôW ≈∏Y``äGƒæ°S 3500

10IAÉ°†e Ω3×4 á©«Ñ£dG ≈∏Y áªFÉb ΩƒcÉ¨«e á«fÓYEG äÉMƒd (8) OóY áfÉ«°Uh  π«¨°ûJ``IGƒîŸG ´QGƒ°T12äGƒæ°S 5500

11πFÉe πµ°ûH Oƒª©dG øe Úà«MÉf ≈∏Y IQÉfE’G IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG áMƒd (100) OóY áfÉ«°Uh π«¨°ûJ``IGƒîŸG ´QGƒ°T``äGƒæ°S 5500

12(äÉØ°UGƒŸG Ö°ùM ) ∫ƒH Êƒj á«fÓYEG äÉMƒd (3) OóY áfÉ«°Uh  π«¨°ûJh AÉ°ûfEG``IGƒîŸG ´QGƒ°T`9/-*/8-*89+`äGƒæ°S 5300

: »∏j ÉŸ kÉ≤ah äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG áî°ùf AGô°ûd ájó∏ÑdÉH QÉªãà°S’G IQGOEG á©LGôe á°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a

. `g1436/3/8  ájÉ¡f ≈àM ,  `g1436/2/8  øe äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc AGô°T ájGóH -1

. ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dGh πNódGh IÉcõdGh …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U ¥ÉaQEG -2

. áæ°S IóŸ ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S AÉ£©∏d á«dÉªLE’G áª«≤dG øe %100 øY π≤j ’ »µæH ¿Éª°V ¥ÉaQEG -3

.kÉªbQh áHÉàc äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG øª°V º∏°ùŸG AÉ£©dG êPƒ‰ ≈∏Y QÉ©°SC’G ÖàµJ -4

. á°ù°SDƒŸG ºàNh ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO √óM ≈∏Y πc äGAÉ£©dG Ëó≤J -5

. §£îŸG ºbQh ¬æY ø∏©ŸG …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG º°SG ±hô¶ŸG ≈∏Y Öàµj -6

. π«cƒJ ¬jód ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¬æY Üƒæj øe hCG ICÉ°ûæŸG ÖMÉ°U ™«bƒJ ÖfÉéH á°ù°SDƒŸG ºàîH ¥GQhC’G ™«ªL ºàN -7

. `g1436/ 3 /8  ‘ IOóëŸG IóŸG ájÉ¡f ïjQÉJ ó©H AÉ£Y …CG ∫ƒÑb ºàj ødh , `g1436/3/9  Ωƒj ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe -8
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:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG øY ¢û«H á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1π«îfh á∏«‚ ÚeCÉJ19/09/302/0001/00/00/31000

`g1436/2/24`g1436/2/25

2AGô°†ÿG äÉë£°ùŸGh ≥FGóë∏d …ôdG äÉµÑ°T Òé°ûJh áfÉ«°U19/09/302/0001/00/00/31000

3á°ThôØe ≥≤°T1500

`g1436/3/29`g1436/4/1

4á«∏gCG á°SQóe1500

5ìGôaCG ô°üb2500

6Ωƒ‚ 3 ¥óæa1000

7ºYÉ£e ™ª›1500

8( á«fƒjõØ∏J ) á«FÉYO äÉMƒd500

9∑É°ûcCG300

10‹BG ±Gô°U300

11äÉjÉØædG ôjhóJ1000

: á¶MÓe

.¢û«H á¶aÉ ájó∏H øe ï°ùædG ΩÓà°SG ºàj  -1

.¢û«H á¶aÉ ájó∏Ñd äGAÉ£©dG º«∏°ùJ ºàj  -2

/ /

:á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™jQÉ°ûŸG ìôW ‘ É¡àÑZQ øY IGƒîŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

قيمة النسخة بالريالمدة العقد بالسنةالمساحة م٢موقع العقاررقم المخطط نوع العقارم

1äGQÉ«°S ¢VôY ádÉ°U áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG1/308ÉJƒjƒJ QGƒéH ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y2Ω1783^3
áæ°S 15

1000

2»æµ°S …QÉŒ ≈æÑe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG174AÉHô¡µdG IóMh QGƒéH ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y2Ω2475^70áæ°S 251000

3»æµ°S …QÉŒ ≈æÑe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG154»◊G πNGO ájódÉÿG ¥ô°T2Ω188^4áæ°S 25500

4»æµ°S …QÉŒ ≈æÑe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG5ìπ«Ø≤dG - Iƒ∏b ≥jôW ≈∏Y2Ω945áæ°S251000

5»¡«aôJ õcôe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG469IGƒîŸG Iõàæe2Ω27062^9áæ°S 252000

6»∏gCG ∞°Uƒà°ùe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG106¬fhôdÉH ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y2Ω3021^2áæ°S 251500

7RÉZ ´Oƒà°ùe π«¨°ûJh AÉ°ûfEG∫ó©e 21√ƒ÷G ` ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y2Ω1195^6áæ°S 251000

8áªFÉb áeÉY ¥Gƒ°SCG π«¨°ûJ``»Ñ©°ûdG ¥ƒ°ùdÉH2Ω1206äGƒæ°S 71000

9äÉjÉØf ≈eôe π«¨°ûJh AÉ°ûfEG``¢ùÑj - ∞∏«¶ŸG ≥jôW ≈∏Y``äGƒæ°S 3500

10IAÉ°†e Ω3×4 á©«Ñ£dG ≈∏Y áªFÉb ΩƒcÉ¨«e á«fÓYEG äÉMƒd (8) OóY áfÉ«°Uh  π«¨°ûJ``IGƒîŸG ´QGƒ°T12äGƒæ°S 5500

11πFÉe πµ°ûH Oƒª©dG øe Úà«MÉf ≈∏Y IQÉfE’G IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG áMƒd (100) OóY áfÉ«°Uh π«¨°ûJ``IGƒîŸG ´QGƒ°T``äGƒæ°S 5500

12(äÉØ°UGƒŸG Ö°ùM ) ∫ƒH Êƒj á«fÓYEG äÉMƒd (3) OóY áfÉ«°Uh  π«¨°ûJh AÉ°ûfEG``IGƒîŸG ´QGƒ°T`9/-*/8-*89+`äGƒæ°S 5300

: »∏j ÉŸ kÉ≤ah äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG áî°ùf AGô°ûd ájó∏ÑdÉH QÉªãà°S’G IQGOEG á©LGôe á°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a

. `g1436/3/8  ájÉ¡f ≈àM ,  `g1436/2/8  øe äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc AGô°T ájGóH -1

. ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dGh πNódGh IÉcõdGh …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U ¥ÉaQEG -2

. áæ°S IóŸ ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S AÉ£©∏d á«dÉªLE’G áª«≤dG øe %100 øY π≤j ’ »µæH ¿Éª°V ¥ÉaQEG -3

.kÉªbQh áHÉàc äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG øª°V º∏°ùŸG AÉ£©dG êPƒ‰ ≈∏Y QÉ©°SC’G ÖàµJ -4

. á°ù°SDƒŸG ºàNh ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO √óM ≈∏Y πc äGAÉ£©dG Ëó≤J -5

. §£îŸG ºbQh ¬æY ø∏©ŸG …QÉªãà°S’G ´hô°ûŸG º°SG ±hô¶ŸG ≈∏Y Öàµj -6

. π«cƒJ ¬jód ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¬æY Üƒæj øe hCG ICÉ°ûæŸG ÖMÉ°U ™«bƒJ ÖfÉéH á°ù°SDƒŸG ºàîH ¥GQhC’G ™«ªL ºàN -7

. `g1436/ 3 /8  ‘ IOóëŸG IóŸG ájÉ¡f ïjQÉJ ó©H AÉ£Y …CG ∫ƒÑb ºàj ødh , `g1436/3/9  Ωƒj ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe -8
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ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA

Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ
          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

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

تاريخ فتح العطاءاتتاريخ تقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المشروعم

12¢UGô°UôdG §£ Ω/864 ºbQ »æµ°S …QÉŒ 500

`g1436/3/13`g1436/3/14 22¢UGô°UôdG §£ Ω/865 ºbQ »æµ°S …QÉŒ 500

32¢UGô°UôdG §£ Ω/866 ºbQ »æµ°S …QÉŒ500

4ájó∏ÑdG ∫Éª°T ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW ∞bGƒe ÒLCÉJ5000`g1436/3/7`g1436/3/8

. % 100 »µæÑdG ¿Éª°†dG ¥ÉaQEG ™e IOóëŸG ó«YGƒŸG Ö°ùM ájó∏ÑdG  ájó∏ÑdÉH ájQGOE’G ä’É°üJ’G º°ù≤H AÉ£©dG Ëó≤J -1

.Iô°TÉÑe(äGQÉªãà°S’G IQGOEG) ájó∏ÑdG øe äGójGõŸG AGô°T -2

:á«dÉàdG IójGõŸG øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG تعلن /

مكان فتح المظاريف موعد فتح العطاءات آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة  اسم المزايدة

äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G `g1436/3/9 `g1436/3/8
5000 

OGó°ùdG ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

øÿGh ájó°TGôdG øe πc ‘ É¡d á©HÉàdG ôé¡dGh øjÈj øe πc ‘ íHòdG •É≤fh ïdÉ°ùe IQGOEGh áfÉ«°Uh π«¨°ûJ 

á∏«°†ah ôjÉØ◊Gh á∏KG ΩCGh ójó÷G øÿGh Ëó≤dG

:á«dÉàdG IójGõŸG øY πFÉM áHôJ áæjóe ájó∏H تعلن /

مالحظات تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسةاسم المزايدة 

  IÒHõdG ájô≤H ï∏°ùŸG π«¨°ûJh IQGOEG  3000
`g1436/3/23

kGô¡X ô°ûY  á«fÉãdG áYÉ°ùdG

`g1436/3/23

Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ G kô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG
AÉ£©dG Ëó≤J πÑb á©«Ñ£dG ≈∏Y ™bƒŸG áæjÉ©e Ωõ∏j

. QÉªãà°S’G º°ù≤H  äGAÉ£©dG Ëó≤J h äÉØ°UGƒŸG h •hô°ûdG á°SGôc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d πFÉM áHôJ áæjóe ájó∏H ¤EG Ωó≤àdG IójGõŸG √òg ‘ ∫ƒNódG ‘  ÚÑZGôdG ≈∏©a

/ /

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b - ´ÉaódG IQGRh تعلن /

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريفقيمة النسخةرقمهــااسم المنافــسة

 ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b ‘ Iƒ¡b Ú©bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG36/ 1 R2000 kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/3/16

يشترط لشراء المنافسة ما يلي :  
١- خطاب رسمي يتضمن طلب شراء الكراسة ومسمى المشروع ورقمه وتفويض المندوب السعودي ويكون مرفق به صورة سارية المفعول للوثائق والتراخيص التالية : ( السجل التجاري ـ شهادة التصنيف -  شهادة تسديد الزكاة والدخل ـ 

شهادة التأمينات االجتماعية - شهادة انتساب الغرفة التجارية - رخصة االستثمار للمستثمر ا�جنبي- ( أصل شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف مصدقة ) . 
٢- تسدد قيمة الكراسة نقدًا أو بشيك مصدق �مر القوات الجوية الملكية السعودية .

تستلم الوثائق من هئية إمدادات وتموين القوات الجوية - إدارة المشتريات - قسم الشروط والمواصفات أيام الدوام الرسمي 
من الساعة (٨) صباحًا وحتى الساعة (١٢) ظهرًا وتسلم العروض للجنة فتح المظاريف بالقوات الجوية في اليوم والوقت المحدد.       

ولالستفسار االتصال على : الهاتف رقم ( ٠١١/٤٧٦٩٧٧٧ ) تحويلة ( ٤٢٦٠٢ ) ، (٤٢٦٧٧ ) فالكس ( ٤٢٦٠١ ) .       

:‹ÉàdG …QÉªãà°S’G ™bƒŸG ìôW øY  QÉªãà°S’G º°ùb - á«Hƒæ÷G á«°Vô©dG ájó∏H -  IóL á¶aÉ áfÉeCG تعلن /

مساحتهاقيمة الكراسةرقم القطعةاسم المخطط اسم النشاط

 …QÉŒ »æµ°S ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - ¿ÉÑjôK õcôe15002Ω3131

على أن يكون يوم التقديم يوم السبت الموافق  ١٤٣٦/٢/٧هـ 
مالحظة :يلزم المتقدم أن يرفق ضمان بنكي ١٠٠٪ وسوف يكون تقديم آخر العطاء يوم ا�ثنين  ١٤٣٦/٣/٧هـ  الساعة التاسعة صباحًا وسوف يتم فتح المظاريف في نفس اليوم  الساعة الحادية عشر صباحًا .  

Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ ١٧إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG øY AÉÑ°V á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحةاسم المنافسةم

1¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ 1Ω  ÉjÒàaÉc2Ω601000

`g1436/3/15`g1436/33/16

2¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘  2Ω ≈FÉ°ùf õcôe2Ω8501000

3¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ 3Ω ∫ÉØWCG ÜÉ©dCG ádÉ°U2Ω6001000

4¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ (4Ω) º©£e2Ω5301000

5¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ (5Ω) á«FÉe ÜÉ©dCG2Ω105001000

6¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ (6Ω) º©£e2Ω9001000

7¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ 7Ω ÜÉÑ°T ÜÉ©dCG ádÉ°U2Ω5001000

8¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ 8Ω  ÉjÒàaÉc2Ω601000

9 ¬LƒdG/ AÉÑ°V ≥jôW ìGôaCG ô°üb2Ω48003000

10¬LƒdG/ AÉÑ°V ≥jôW 2Ω á°ThôØe äGóMh2Ω9002000

11¬LƒdG/ AÉÑ°V ≥jôW 3Ω á°ThôØe äGóMh2Ω9002000

12 áMÉ°ùÃ AÉeô°T ájô≤H  ºFÉb »°VÉjQ Ö©∏e2Ω30001000

13 áMÉ°ùÃ Oƒª©dG ájô≤H ºFÉb »°VÉjQ Ö©∏e2Ω30001000

14 áMÉ°ùÃ í∏jƒŸG ájô≤H ºFÉb »°VÉjQ Ö©∏e2Ω30001000

15¿Gõ«ŸG á≤jóM QGƒéH áªFÉb á«°VÉjQ ÖYÓe2Ω95002000

16ÜÉgƒdG óÑY øH óª ´QÉ°T ‹BG ±Gô°U2Ω181000

17AGhódG á«dó«°U ΩÉeCG ‹BG ±Gô°U2Ω181000

18ÜÉgƒdG óÑY øH óª ´QÉ°T Üƒ°T ‘ƒc2Ω181000

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW IOÉYEG øY - »eÓ°SE’G IóL AÉæ«e - ÅfGƒª∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

»eÓ°SE’G IóL AÉæ«Ã ∞°UÉ≤ŸGh º©£ŸG ÒLCÉJ1000
`g1436/3/15

Ω2015/2/6

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

:  ÚjQÉªãà°SG Ú©bƒŸ áeÉY IójGõe ìôW øY - §FÉ◊G á¶aÉ ájó∏H - πFÉM á≤£æe áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

1
≥jôW ≈∏Y á≤jó◊G QGƒéH ™bGƒdG ∂°ûc π«¨°ûJ 

õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG
500

ÚæKE’G Ωƒj

`g1436/3/16

Gô¡X 12 áYÉ°ùdG

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1436/3/17    

ÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG

2
á¶aÉëÃ ΩÉ©dG ≈Ø°ûà°ùŸG ΩÉeCG ™bGƒdG ∂°ûc π«¨°ûJ 

§FÉ◊G
500

/ /

: ‹ÉàdG ÒLCÉJ ìôW ‘ É¡àÑZQ øY á«dÉŸG IQGRh تعلن /
                                         .  äGQÉeE’G  ádhO  ™e …Ohó◊G AÉë£ÑdG  òØæÃ á«æµ°ùdG  áæjóŸÉH  »ë°üdG  …OÉædG  -  1

. á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G ™e …Ohó◊G ∫Gƒ£dG òØæÃ »ë°üdG …OÉædG - 2

 ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Yh ∂dòd Ió©ŸG äÉØ°UGƒŸGh •hô°û∏d kÉ≤ah áeÉY IójGõÃ ∂dPh

 ±ô¶H ¢Vô©dG  Ëó≤Jh É¡H  ó«≤àdGh äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG  ≈∏Y ´ÓWE’G  IójGõŸG  √ò¡H

 áë∏°üÃ  ÒLCÉàdG  IQGOE’  º∏°ùjh  ôNB’G  ™bƒŸG  øY  π≤à°ùe  ¢Vô©H  ™bƒe  πµd  Ωƒà

 ,`g1436/4/1 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj ΩGhO ájÉ¡f √É°übCG óYƒÃ IQGRƒdÉH ádhódG ∑ÓeCG

 Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàa ºà«°Sh ,iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM

 IQGOEG  ™e ≥«°ùæàdG  øµÁ •hô°ûdG  øe áî°ùf  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G hCG  QÉ°ùØà°SÓdh ..  ‹ÉàdG

 π«¨°ûàdGh áfÉ«°üdG ≈∏Y ±Gô°TE’G Öàµe ™e hCG IQGRƒdÉH ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üÃ ÒLCÉàdG

 AÉë£ÑdG òØæÃ á«æµ°ùdG áæjóŸG IQGOEG hCG (017 - 3156266 ) ºbQ ∞JÉg ∫Gƒ£dG òØæÃ

.(013 - 5371003) ºbQ ∞JÉg
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:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG øY AÉÑ°V á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحةاسم المنافسةم

1¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ 1Ω  ÉjÒàaÉc2Ω601000

`g1436/3/15`g1436/33/16

2¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘  2Ω ≈FÉ°ùf õcôe2Ω8501000

3¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ 3Ω ∫ÉØWCG ÜÉ©dCG ádÉ°U2Ω6001000

4¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ (4Ω) º©£e2Ω5301000

5¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ (5Ω) á«FÉe ÜÉ©dCG2Ω105001000

6¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ (6Ω) º©£e2Ω9001000

7¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ 7Ω ÜÉÑ°T ÜÉ©dCG ádÉ°U2Ω5001000

8¿É£∏°S øH ó¡a ÒeC’G √õàæe ‘ 8Ω  ÉjÒàaÉc2Ω601000

9 ¬LƒdG/ AÉÑ°V ≥jôW ìGôaCG ô°üb2Ω48003000

10¬LƒdG/ AÉÑ°V ≥jôW 2Ω á°ThôØe äGóMh2Ω9002000

11¬LƒdG/ AÉÑ°V ≥jôW 3Ω á°ThôØe äGóMh2Ω9002000

12 áMÉ°ùÃ AÉeô°T ájô≤H  ºFÉb »°VÉjQ Ö©∏e2Ω30001000

13 áMÉ°ùÃ Oƒª©dG ájô≤H ºFÉb »°VÉjQ Ö©∏e2Ω30001000

14 áMÉ°ùÃ í∏jƒŸG ájô≤H ºFÉb »°VÉjQ Ö©∏e2Ω30001000

15¿Gõ«ŸG á≤jóM QGƒéH áªFÉb á«°VÉjQ ÖYÓe2Ω95002000

16ÜÉgƒdG óÑY øH óª ´QÉ°T ‹BG ±Gô°U2Ω181000

17AGhódG á«dó«°U ΩÉeCG ‹BG ±Gô°U2Ω181000

18ÜÉgƒdG óÑY øH óª ´QÉ°T Üƒ°T ‘ƒc2Ω181000

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW IOÉYEG øY - »eÓ°SE’G IóL AÉæ«e - ÅfGƒª∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

»eÓ°SE’G IóL AÉæ«Ã ∞°UÉ≤ŸGh º©£ŸG ÒLCÉJ1000
`g1436/3/15

Ω2015/2/6

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

:  ÚjQÉªãà°SG Ú©bƒŸ áeÉY IójGõe ìôW øY - §FÉ◊G á¶aÉ ájó∏H - πFÉM á≤£æe áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

1
≥jôW ≈∏Y á≤jó◊G QGƒéH ™bGƒdG ∂°ûc π«¨°ûJ 

õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG
500

ÚæKE’G Ωƒj

`g1436/3/16

Gô¡X 12 áYÉ°ùdG

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1436/3/17    

ÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG

2
á¶aÉëÃ ΩÉ©dG ≈Ø°ûà°ùŸG ΩÉeCG ™bGƒdG ∂°ûc π«¨°ûJ 

§FÉ◊G
500

/ /

: ‹ÉàdG ÒLCÉJ ìôW ‘ É¡àÑZQ øY á«dÉŸG IQGRh تعلن /
                                         .  äGQÉeE’G  ádhO  ™e …Ohó◊G AÉë£ÑdG  òØæÃ á«æµ°ùdG  áæjóŸÉH  »ë°üdG  …OÉædG  -  1

. á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G ™e …Ohó◊G ∫Gƒ£dG òØæÃ »ë°üdG …OÉædG - 2

 ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Yh ∂dòd Ió©ŸG äÉØ°UGƒŸGh •hô°û∏d kÉ≤ah áeÉY IójGõÃ ∂dPh

 ±ô¶H ¢Vô©dG  Ëó≤Jh É¡H  ó«≤àdGh äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG  ≈∏Y ´ÓWE’G  IójGõŸG  √ò¡H

 áë∏°üÃ  ÒLCÉàdG  IQGOE’  º∏°ùjh  ôNB’G  ™bƒŸG  øY  π≤à°ùe  ¢Vô©H  ™bƒe  πµd  Ωƒà

 ,`g1436/4/1 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj ΩGhO ájÉ¡f √É°übCG óYƒÃ IQGRƒdÉH ádhódG ∑ÓeCG

 Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàa ºà«°Sh ,iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM

 IQGOEG  ™e ≥«°ùæàdG  øµÁ •hô°ûdG  øe áî°ùf  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G hCG  QÉ°ùØà°SÓdh ..  ‹ÉàdG

 π«¨°ûàdGh áfÉ«°üdG ≈∏Y ±Gô°TE’G Öàµe ™e hCG IQGRƒdÉH ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üÃ ÒLCÉàdG

 AÉë£ÑdG òØæÃ á«æµ°ùdG áæjóŸG IQGOEG hCG (017 - 3156266 ) ºbQ ∞JÉg ∫Gƒ£dG òØæÃ

.(013 - 5371003) ºbQ ∞JÉg
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ال�سنة 92      العدد 4543          
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Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ
          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

 á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f øe á°ùeÉÿG IOÉŸG ≈∏Y kGAÉæHh , ¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kGAÉæHh , ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh إن /
 ¬«∏Y ¥OÉ°üŸG `g1424/2/25 ‘ (31) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh , áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG

 . `g1424/3/11 ‘ (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH

 : »∏j Ée Qô≤J

 ídÉ°üd ≥«à©dG ∞°Sƒj øH õjõ©dGóÑY øH ¿Éª«∏°S / øWGƒª∏d É¡à«µ∏e óFÉ©dG (2, 1) »ªbQ øjQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf äGAGôLEG AóH ≈∏Y á≤aGƒŸG

 (19/12/001/0609/99/01/4)  ºbQ  ´hô°ûŸG  OÉªàYEG  øe  πFÉM  á≤£æÃ  πFÉM  áæjóÃ  (1394.ì.ì)  §£îŸÉH  º«¶æàdG  •ƒ£N

. (äÉ«µ∏e ´õf) √Éª°ùeh

 . øjQÉ≤©dG ∂∏“ äGóæà°ùe º«∏°ùàd áfÉeC’ÉH ¢ùeÉÿG QhódG ` á«µ∏ŸG ´õf IQGOEG ` á©LGôe äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG ≈∏Yh

 á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f øe á°ùeÉÿG IOÉŸG ≈∏Y kGAÉæHh , ¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kGAÉæHh , ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh إن /
 ¬«∏Y ¥OÉ°üŸG `g1424/2/25 ‘ (31) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh , áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG

 . `g1424/3/11 ‘ (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH

 : »∏j Ée Qô≤J

 ‹Éª°ûdG …ôFGódG ≥jô£dG ™e OÓÑdG …QóM §Hôj …òdG ´QÉ°ûdG º«¶æJ ídÉ°üd (3, 2) »ªbQ øjQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf äGAGôLEG AóH ≈∏Y á≤aGƒŸG

. (äÉ«µ∏e ´õf) √Éª°ùeh (19/12/001/0609/99/01/4) ºbQ ´hô°ûŸG OÉªàYEG øe πFÉM á≤£æÃ πFÉM áæjóÃ (Îe 30) ¢Vô©H

. øjQÉ≤©dG ∂∏“ äGóæà°ùe º«∏°ùàd áfÉeC’ÉH ¢ùeÉÿG QhódG ` á«µ∏ŸG ´õf IQGOEG ` á©LGôe äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG ≈∏Yh

 á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f øe á°ùeÉÿG IOÉŸG ≈∏Y kGAÉæHh , ¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kGAÉæHh , ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh إن /
 ¬«∏Y ¥OÉ°üŸG `g1424/2/25 ‘ (31) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh , áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG

 . `g1424/3/11 ‘ (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH

 : »∏j Ée Qô≤J

 áæjóÃ  ±ÒY á©∏≤H á£«ëŸG á≤£æŸG Öjò¡Jh º«¶æJ ídÉ°üd (21) ºbQ ¤EG  (1) ºbQ øe äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf äGAGôLEG AóH ≈∏Y á≤aGƒŸG

. (äÉ«µ∏e ´õf) √Éª°ùeh (19/12/001/0609/99/01/4) ºbQ ´hô°ûŸG OÉªàYEG øe πFÉM á≤£æÃ πFÉM

. øjQÉ≤©dG ∂∏“ äGóæà°ùe º«∏°ùàd áfÉeC’ÉH ¢ùeÉÿG QhódG ` á«µ∏ŸG ´õf IQGOEG ` á©LGôe äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG ≈∏Yh

 á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f øe á°ùeÉÿG IOÉŸG ≈∏Y kGAÉæHh , ¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kGAÉæHh , ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh إن /
 ¬«∏Y ¥OÉ°üŸG `g1424/2/25 ‘ (31) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh , áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG

 . `g1424/3/11 ‘ (15/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH

 : »∏j Ée Qô≤J

 §£îÃ  (Îe  30)  ´QÉ°T  QÉ°ùe  πjó©J  ídÉ°üd  (1039-886)  »ªbQ  øjQÉ≤©dG  øe  ÚFõL  á«µ∏e  ´õf  äGAGôLEG  AóH  ≈∏Y  á≤aGƒŸG

. ( äÉ«µ∏e ´õf ) √Éª°ùeh (19/12/001/0609/99/01/4) ºbQ ´hô°ûŸG OÉªàYEG øe πFÉM á≤£æÃ πFÉM áæjóÃ  Úª°SÉ«dG

 . øjQÉ≤©dG ∂∏“ äGóæà°ùe º«∏°ùàd áfÉeC’ÉH ¢ùeÉÿG QhódG ` á«µ∏ŸG ´õf IQGOEG ` á©LGôe äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG ≈∏Yh

 ¥ô°T ºc 20 : ™bƒŸG , ôYôY áæjóÃ á©bGƒdG ¢VQCÓd á«µ∏ŸG ´õf äGAGôLEG ‘ AóÑdG øY á«dÉª°ûdG Ohó◊G á©eÉL تعلن /
 á«µ∏e ´õf ΩÉ¶æd É≤ah ∂dPh á«©eÉ÷G áæjóŸG OhóM øª°V á©bGƒdGh AÉëaQ ≥jôW ≈∏Y ºc4 áaÉ°ùÃ â∏Ø°SE’G  ÜƒæL ôYôY áæjóe

.áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤Y

     0146614070 ∞JÉg– äÉ«µ∏ŸG ´õf áæ÷– á©eÉ÷G ∑ÓeCG IQGOEG : ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y á©eÉ÷G ™e π°UGƒàdG ¢VQC’G ÖMÉ°U ≈∏Y

  ‘ 2415  ºbQ  ájhô≤dGh ájó∏ÑdG  ¿hDƒ°ûdG  ôjRh »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U QGôb  ≈∏Y kGAÉæH  ¬fCG  á°û«H  á¶aÉ ájó∏H تعلن   /
 áª◊G ´QÉ°T á©°SƒJ ídÉ°üd ÊGô¡°ûdG ≥à©e ó«¡a / øWGƒŸG ídÉ°üd  á«µ∏ŸG ´õf äGAGôLEG AóH ≈∏Y á≤aGƒŸG øª°†àŸG , `g1435/9/4

 ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN , á«µ∏ŸG ´õf º°ùb - á``°û«H á¶aÉ á`jó`∏H  á©LGôe QƒcòŸG QÉ≤©dG ÖMÉ°U ≈∏Yh Ò°ùY á≤£æÃ á°û«H á¶aÉëÃ

. á«Yô°ûdG äÉµ°ùªà°ùŸG QÉ°†MEG ™e ¿ÓYE’G

 äÉ££îŸG ‘ á«ª«∏©J ≥aGôe AGô°T  ‘ É¡àÑZQ øY ô`«°ù`Y  á`≤£æª`H  º`«`∏©`à`dGh  á`«`Hô`à∏d  á`eÉ`©`dG  IQGOE’Gتعلن  /
.( Ió«aQ óMCG – §«°ûe ¢ù«ªN - É¡HCG ) ‘   ( äÉæH – ÚæH ) ¢SQGóe á°ü°üîŸGh á≤£æŸÉH á°UÉÿG

القيمةفتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاترقم المنافسة

35/93`g1436/03/06`g1436/03/07 kÉfÉ›

.(™HGôdG QhódG) äÉ`jÎ`°û`ª`dG IQGOEÉH ï°ùædG óLƒJ

: ‹ÉàdÉc  á°ùaÉæŸG ≈ª°ùe  πjó©J øY á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG تعلن /

 موعد تسليم العطاءات   قيمة الكراسة  اسم المنافسة
 �دارة المشتريات با�مانة

موعد فتح المظاريف
 با�مانة

 ÈÿÉH QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ ´hô°ûe5000`g1436/2/15`g1436/2/16

: »JC’Éc á°ùaÉæŸG ≈ª°ùe πjó©J ÖZôJ áfÉeC’G ¿CG å«Mh

 موعد تسليم العطاءات   قيمة الكراسة  اسم المنافسة
 �دارة المشتريات با�مانة

موعد فتح المظاريف
 با�مانة

 ÈÿÉH QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ ´hô°ûe

ådÉãdG Aõ÷G – Iô°TÉ©dG á∏MôŸG
5000  `g1436/2/15`g1436/2/16

فعلى من لديه الرغبة الدخول بالمنافسة التقدم (�دارة المشتريات با�مانة) لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعديل مسمى منافسة

 Oƒ≤©dGh äÉ°ùaÉæŸG IóMh – á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G – ΩÉ©dG ¿GƒjódG – á«∏NGódG IQGRh تعلن /
:á«dÉàdG äÉª«∏©àdG Ö°ùM ™«LôdG äGQÉ«°ùdG ™«H øY

 Ö°SÉæe √GôJ ÉÃ ¬«a ±ô°üàdG IQGRƒ∏d  ≥ëj ∂dP øY ôNCÉJ GPEGh kÉeƒj ô°ûY ¢ùªN ∫ÓN ™bƒŸG øe √GÎ°TEG Ée π≤æH …Î°ûŸG ∞∏µj -1

 . ∂dòH QGôbEG ≈∏Y ™«bƒàdG ™e áÑdÉ£ŸÉH ≥◊G ¬d ¢ù«dh

 . á«µ∏ŸG π≤f ó©H ’EG ôNBG ¢üî°ûd IQÉ«°ùdG øY ∫RÉæàdG ¬d ≥ëj ’h ™«ÑdG ™bƒe ‘ kGó≤f kÓeÉc ≠∏ÑŸG …Î°ûŸG ™aój -2

 . ∂dP ±ÓNh ÚeCÉàdGh ¢üëØdGh IQÉªà°SE’G ójóŒh ∫’ó∏d (%2^5) ≠∏Ñe ¤EG áaÉ°VEG á«µ∏ŸG π≤f …Î°ûŸG πªëàj -3

 . É¡à«µ∏e π≤f ó©H’EG …Î°ûª∏d IQÉ«°ùdG º«∏°ùJ ºàj’ -5

 ≈Ø°ûà°ùe ™bƒÃ äGQÉ«°ùdG  ™«ªL ™«H  øe AÉ¡àfE’G  ≈àMh Iô°TÉÑe ô°ü©dG  IÓ°U ó©H `g1436/2/29  óMC’G  Ωƒj  ™«ÑdG  óYƒe

.É¡d á©HÉàdG á°TQƒdG ∂dòch ¢VÉjôdÉH øeC’G iƒb

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه 
مراجعة ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

 ájõjõ©dG ójÈd ô≤e ¿ƒµj ≈æÑe QÉéÄà°SE’ É¡àLÉM øY áeôµŸG áµe á≤£æe ójôH – …Oƒ©°ùdG ójÈdG á°ù°SDƒe تعلن /
:á°Só≤ŸG áª°UÉ©dÉH

»Yô°T ∂°üH ácƒ∏‡ ájQÉŒ äÓ øY IQÉÑY …QÉŒ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG-1

 á«dÉŸG IQGOEÓd º∏°ùjh . áeôµŸG áµe á≤£æe ójôH  ¤EG ¬Lƒe ∂dÉŸG øe ÜÉ£N ≈∏Y …ƒàëj Ωƒà ±hô¶e ‘ ¢Vhô©dG Ëó≤J ºàj-2

. ¢ùeÉÿG QhódG - ó∏ÑdG - IóéH ójÈdG - ™ªéŸÉH

. `g1436/2/15≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ¢Vhô©dG ∫ƒÑ≤d óYƒeôNBG-3

`g1436/2/18 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj ∞jQÉ¶ŸG íàa-4

 Ú∏eÉ©∏d ¢VÉjôdG áæjóÃ »æµ°S ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ ¬àÑZQ øY - øeC’G iƒb •ÉÑ°V …OÉf - á«∏NGódG IQGRh تعلن /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdÉH , ¢VÉjôdÉH øeC’G iƒb •ÉÑ°V …OÉæH

.…OÉædG øe Öjôb ¿ƒµj »æµ°ùdG ≈æÑŸG ™bƒe -1

.É¡©aÉæÃ ÌcCÉa áaôZ (40) øY ≈æÑŸG ±ôZ π≤J ’ ¿CG -2

.áæ°S ájGóH πc ™aóJ IôLC’G ¿CG á¶MÓe ™e ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK QÉéjE’G Ióe -3

 .±ôX πNGO ¢VÉjôdÉH øeC’G iƒb •ÉÑ°V …OÉf ôjóe º°SEÉH äÉÑ∏£dG Ëó≤J -4

. `g1436/3/7 ÚæKE’G :¢Vhô©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

 kÉ≤ah  ™ŸG  ∫ÉLQ  á¶aÉëÃ  √É«ŸG  ´ôØd  ≈æÑe  QÉéÄà°SG  ‘  É¡àÑZQ  øY  Ò°ùY  á≤£æÃ  √É«ª∏d  ΩÉ©dG  ájôjóŸG تعلن   /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒª∏d

.∂dòH QGôbEG Ωó≤jh á«eƒµM IôFGóc áeGóîà°S’ É¡JÉ°SÉ°SCG πªëàJh á«æa Üƒ«Y ¬H óLƒJ ’h kÉ◊É°U ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -1

 áaÉ°VEG ÌcCG hCG øjQhO øe ∞dDƒe ≈æÑŸGh 2Ω20 øY π≤J ’ áaô¨dG áMÉ°ùeh É¡©aÉæÃ áaôZ 12 øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG -2

. IQÉ«°S 20 Oó©d ™°ùàJ äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒeh AÉæa ¤EG

. »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -3

. áaÓN hCG ácô°T hCG á«eƒµM IQGOEG …CG ™e ∑Î°ûe ÒZ kÓ≤à°ùe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -4

. ∂dòH ∂dÉŸG ó¡©àjh øjQhÉéª∏d äÉ≤jÉ°†e ≈æÑŸG ÖÑ°ùj ’ ¿CG -5

. ¬JQƒ°U ≥aôjh »Yô°T ∂°üH kÉcƒ∏‡ ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -6

. ¢Vô©dG ‘ áeó≤ŸG QÉéjE’G áª«b ‘ IOÉjR ¿hO ájQhô°V ájôjóŸG ÉgGôJ äÓjó©J …CG AGôLE’ ≈æÑŸG ÖMÉ°U OGó©à°SEG -7

.AÉHô¡µdGh √É«ŸG IQGRh »Hƒ°ùæe øe ¬µdÉe ¿ƒµj’ ¿CGh ájQÉéjE’G áª«≤dG IOÉjR Ö∏W ÖÑ°ùH »∏NCG á«eƒµM á¡÷ √ÒLCÉJ ≥Ñ°S ¿ƒµj ’ ¿CG -8

. »ë°U ±ô°U IQÉ«H ™e ( …ƒ∏Yh »∏Ø°S ) √É«e äÉfGõN ≈æÑŸÉH ¿ƒµj ¿CG -9

. ÊóŸG ´ÉaódG äÉØ°UGƒe Ö°ùM áeÓ°ùdG πFÉ°Shh ÇQGƒW êô ¬H óLƒjh åjóM ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -10

 ≥aGƒŸG  óMC’G  Ωƒj  ájôjóŸG  √ò¡H  äÉjÎ°ûŸG  IGQOE’  ¬ª«∏°ùJh  ¬°VôY  Ωó≤j  ¿CG  ¢Vô¨dÉH  »Øj  ≈æÑe  ¬jód  óLƒj  øe  ≈∏©a

 í«°VƒJ ™e ™bƒª∏d »Ñjô≤J »chôc º°SQh ≈æÑŸG á«µ∏Ÿ á«JƒÑãdG ¥GQhC’G ≥aôjh Üƒ∏£ŸG ô©°ùdG ¬H kÉë°Vƒe , `g1436/2/22

. ¬æY Üƒæj øe hG ∂dÉŸÉH ∫É°üJ’G ∞JGƒg

 kÉ≤ah Ió«ÑY IGô°S á¶aÉëÃ √É«ŸG ´ôØd ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY Ò°ùY á≤£æÃ √É«ª∏d ΩÉ©dG ájôjóŸG تعلن /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒª∏d

.∂dòH QGôbEG Ωó≤jh á«eƒµM IôFGóc áeGóîà°S’ É¡JÉ°SÉ°SCG πªëàJh á«æa Üƒ«Y ¬H óLƒJ ’h kÉ◊É°U ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -1

 áaÉ°VEG ÌcCG hCG øjQhO øe ∞dDƒe ≈æÑŸGh 2Ω20 øY π≤J ’ áaô¨dG áMÉ°ùeh É¡©aÉæÃ áaôZ 12 øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG -2

. IQÉ«°S 20 Oó©d ™°ùàJ äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒeh AÉæa ¤EG

. »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -3

. áaÓN hCG ácô°T hCG á«eƒµM IQGOEG …CG ™e ∑Î°ûe ÒZ kÓ≤à°ùe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -4

. ∂dòH ∂dÉŸG ó¡©àjh øjQhÉéª∏d äÉ≤jÉ°†e ≈æÑŸG ÖÑ°ùj ’ ¿CG -5

. ¬JQƒ°U ≥aôjh »Yô°T ∂°üH kÉcƒ∏‡ ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -6

. ¢Vô©dG ‘ áeó≤ŸG QÉéjE’G áª«b ‘ IOÉjR ¿hO ájQhô°V ájôjóŸG ÉgGôJ äÓjó©J …CG AGôLE’ ≈æÑŸG ÖMÉ°U OGó©à°SEG -7

.AÉHô¡µdGh √É«ŸG IQGRh »Hƒ°ùæe øe ¬µdÉe ¿ƒµj’ ¿CGh ájQÉéjE’G áª«≤dG IOÉjR Ö∏W ÖÑ°ùH »∏NCG á«eƒµM ¬¡÷ √ÒLCÉJ ≥Ñ°S ¿ƒµj ’ ¿CG -8

. »ë°U ±ô°U IQÉ«H ™e ( …ƒ∏Yh »∏Ø°S ) √É«e äÉfGõN ≈æÑŸÉH ¿ƒµj ¿CG -9

. ÊóŸG ´ÉaódG äÉØ°UGƒe Ö°ùM áeÓ°ùdG πFÉ°Shh ÇQGƒW êô ¬H óLƒjh åjóM ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -10

 ≥aGƒŸG  óMC’G  Ωƒj  ájôjóŸG  √ò¡H  äÉjÎ°ûŸG  IGQOE’  ¬ª«∏°ùJh  ¬°VôY  Ωó≤j  ¿CG  ¢Vô¨dÉH  »Øj  ≈æÑe  ¬jód  óLƒj  øe  ≈∏©a

 í«°VƒJ ™e ™bƒª∏d »Ñjô≤J »chôc º°SQh ≈æÑŸG á«µ∏Ÿ á«JƒÑãdG ¥GQhC’G ≥aôjh Üƒ∏£ŸG ô©°ùdG ¬H kÉë°Vƒe , `g1436/2/22

. ¬æY Üƒæj øe hG ∂dÉŸÉH ∫É°üJ’G ∞JGƒg

 π«¨°ûàdG  äÉeóN  á°ùaÉæŸ  äÉcô°Th  äÉ°ù°SDƒe  π«gCÉJ  É¡àÑZQ  øY  QÉ≤©dG  ôjƒ£Jh  á«ªæàd  ájOƒ©°ùdG  •ƒ£ÿG  ácô°T تعلن   /
.ájódÉÿÉH ájOƒ©°ùdG áæjóÃ áfÉ«°üdGh

.Ω2014/12/1 ≥aGƒŸG ,`g1436/2/9 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ,kÉfÉ› :á°ùaÉæŸG áª«b

 - IóéH ájódÉÿÉH ájOƒ©°ùdG áæjóe - äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG ¤EG Ωó≤àdG π«gCÉàdG ‘ áÑZGôdG á°ü°üîàŸG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ≈∏Yh 

 . 0126860514 ∞JÉg , ¢ùeÉÿG QhódG - (6) ºbQ ≈æÑe

. á∏gDƒŸG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ≈∏Y á°ùaÉæŸG ìôW ºàj ∂dP ó©Hh π«gCÉàdG k’hCG , Úà∏Môe ≈∏Y ºàJ ±ƒ°S á°ùaÉæŸG ìôW á«∏ªY ¿CÉH kÉª∏Y
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١٤٣٥/١١/٩هـ






 السجل المدني /الجنسية االسم
 رقم جواز السفر

نوع الشراكة المدينة العمرالمهنة تاريخ االنتهاء

 نوير عاتق
 مطر العتيبي

طرفالرياض٥٤ربة بيت١٠٤٧٥٤٣٨٥٣١٤٥٤/١١/١٨ سعودي

 إيمان منير
 سليم العصيمي

طرفالرياض٢٣ربة بيت١٠٧٨٦٣٩٢١٦١٤٣٨/٧/٨ سعودي







الغرض

 الزراعة والصيد

 المناجم والبترول وفروعها

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

 الكهرباء والغاز والماء وفروعه

 التشييد والبناء

 النقل والتخزين والتبريد

 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية

 التجارة

 تقنية المعلومات










 


 قيمة اإلجماليعدد الحصص النقدية عدد الحصص العينية قيمة الحصةاسم الشريك

١٠٠٠٠٧٠٧٠٠٠٠ نوير عاتق مطر العتيبي

١٠٠٠٠٣٠٣٠٠٠٠ إيمان منير سليم العصيمي

٠١٠٠١٠٠٠٠٠ــــ اإلجمالي




 قيمة األصل األصل

١٠٠٠٠٠أجهزة كهربائية

١٠٠٠٠٠ اإلجمالي




 السجل المدني /الجنسية اسم المدير
 الجواز / اإلقامة

مكان اإلقامةالعمر تاريخ االنتهاء

الرياض١٠٤٧٥٤٣٨٥٣١٤٥٤/١١/١٨٥٤سعودي نوير عاتق مطر العتيبي

 السلطات والصالحيات الالزمة اسم المدير

 يقوم المدير بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء وله حق توكيل الغير نوير عاتق مطير العتيبي
بعد غيابه  عند  اإلدارة  أعمال  في  الغير  وإنابة  الشركة  عن  والمدافعة  المرافعة   في 

 موافقة الشركاء .

















                







وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ٣٥٢١٧٨٤٥ 

لعام ١٤٣٥هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٢/١٦هـ وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 




وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد ٣٥٣٦٥٥٧٣ 

لعام ١٤٣٥هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٣/٢٠هـ وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 



         

               






    



اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

١٥٠٠٠٥٠٠٠السيد سالمة عزازى على العنزي

٣٩٥٠٠٠١٩٥٠٠٠السيد فراس فهد خضر الجهني

٢٠٥٠٠٠١٠٠٠٠٠السيد محمد عبد اهللا عوض القحطاني

١٥٥٠٠٠٧٥٠٠٠السيد احمد عبد الرحمن احمد الدهام

٢٥٥٠٠٠١٢٥٠٠٠السيد رائد احمد مبارك المزروع

١٠٠٥٠٠٠٠٠اإلجمالي




القيمة بالريالبيان نوع األصل

٢٦٠٠٠٠أثاث  وديكور

٢٤٠٠٠٠أدوات وعدد صناعية

٥٠٠٠٠٠اإلجمالي
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										4452	Oó©dG						90	áæ°ùdG

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

:AÉcô°ûdG	AÉª°SG	:’hG

º°S’G¬«°ùæ÷G
ºbQ	/≈fóŸG	πé°ùdG	

ôØ°ùdG	RGƒL

AÉ¡àf’G	ïjQÉJ¬æ¡ŸGôª©dG¬æjóŸG¬cGô°ûdG	´ƒf

≈é«dódG	QÉYP	QÉ‚	∂dÉe…Oƒ©°S10376346051441/4/19ÖdÉW29¢VÉjôdG±ôW

º°S’GiQÉéàdG	πé°ùdGïjQÉàdGõcôŸG	

≈°ù«FôdG

ÖJÉc	áæjóe	

∫ó©dG

ºbQ	

áØ«ë°üdG

OóY	

ºbQ

ºbQ	

ó∏éŸG

ïjQÉàHhG	QGô≤dG	´ƒf	

ácô°û∏d	ó≤©dG

ájOƒ©°ùdG	∫ÉªµJ	ácô°T	

á°†HÉ≤dG
10103690191436/5/20¢VÉjôdG¢VÉjôdG588714111434/3/2∫ó©e	ó≤Y	ôNG

:¬cô°ûdG	º°SG	:É«fÉK	

IOhóëŸG	Å°†ŸG	È◊G	ácô°T	:ƒg	¬cô°ûdG	º°SG

:¬cô°ûdG	¢VGôZG	:ÉãdÉK	

:	»g	É¡∏L’	¬cô°ûdG	âfƒc	≈àdG	¢VGôZ’G	¿G

¢Vô¨dG																																																							

ó«°üdGh	¬YGQõdG

É¡Yhôah	∫hÎÑdGh	ºLÉæŸG

¬«YÉæ°üdG	¢ü«NGÎdG	Ö°ùM	É¡Yhôah	¬«∏jƒëàdG	äÉYÉæ°üdG

¬Yhôah	AÉŸGh	RÉ¨dGh	AÉHô¡µdG

AÉæÑdGh	ó««°ûàdG

ójÈàdGh	øjõîàdGh	π≤ædG

iôN’G	äÉeóÿGh	∫ÉªY’Gh	∫ÉŸG	äÉeóN

¬«°üî°Th	¬«YÉªLh	¬«YÉªàLG	äÉeóN

IQÉéàdG

äÉeƒ∏©ŸG	¬«æ≤J

áeÓ°ùdGh	øeC’G

¢UÉ°üàN’G	äÉ¡L	øe	¬eRÓdG	¢ü«NGÎdG	ó©Hh	¬©ÑàŸG	¬ª¶f’G	≥ah	É¡à£°ûfCG	ácô°ûdG	¢SQÉ“h

:≈°ù«FôdG	õcôŸG	:É©HGQ	

¢VÉjôdG										áæjóe	≈a	ácô°û∏d	≈°ù«FôdG	õcôŸG	¿ƒµj

:¬cô°ûdG	Ióe	:É°ùeÉN	

iQÉéàdG	πé°ùdÉH	Égó«b	ï«KQÉJ	øe	CGóÑJ	áæ°S		99			IóŸ	¬cô°ûdG	â°ù°SCÉJ

:¢ü°ü◊G	™jRƒJh	∫ÉŸG	¢SCGQ	:É°SOÉ°S	

	∫ÉjQ		∞dG	ÉàÄe			iOƒ©°S	∫ÉjQ		200000			`H	¬cô°ûdG	∫Ée	¢SGQ	OóM	

	≈∏Y	É¡©jRƒJ	”	iOƒ©°S	∫ÉjQ				1000				¬°üM	πc	áª«bh	¬ª«≤dG	¬jhÉ°ùàe	¬°üM		200			¤G	º°ù≤e

:	≈J’Éc	AÉcô°ûdG

∂jô°ûdG	º°SG				¬°ü◊G	áª«b¬jó≤ædG	¢ü°ü◊G	OóY¬«æ«©dG	¢ü°ü◊G	OóY¤ÉªL’G	áª«b

á°†HÉ≤dG	ájOƒ©°ùdG	∫ÉªµJ	ácô°T10000
164164000

≈é«dódG	QÉYP	QÉ‚	∂dÉe10000
3636000

¤ÉªL’G																		````0
200200000

,¬∏eÉc	É¡àª«≤H	AÉaƒdG	”h	º¡æ«H	Éª«a	¢ü°ü◊G	™jRƒJ	”	ób	¬fÉH	AÉcô°ûdG	ô≤j

∫G	á«æ«©dG	¢ü°ü◊G	º««≤J	óæY	Ò¨dG	ΩÉeG	á°UÉÿG	º¡dGƒeG	≈a	á«eÉ¶ædG	º¡à«dƒÄ°ùÃ	AÉcô°ûdG	ô≤j	Éªc

																															.¬«dÉJ

π°U’G	¤ÉªL’G	áª«b

QƒµjOh	çÉKG200000

¤ÉªL’G200000

:ácô°ûdG	IQGOG	:É©HÉ°S

:ó«°ùdG	ácô°ûdG	ôjój

ôjóŸG	º°SG	¬«°ùæ÷G
/	RGƒ÷G	/≈fóŸG	πé°ùdG

áeÉb’G
AÉ¡àf’G	ïjQÉJôª©dGáeÉb’G	¿Éµe

iõæ©dG	OGƒY	¿ÉMôa	í∏°üe	…Oƒ©°S11248622181444/5/2235¢VÉjôdG

	:ô°ü◊G	’	∫ÉãŸG	π«Ñ°S	≈∏Y	∂dP	≈a	ÉÃ	¬cô°ûdG	IQGO’	áeRÓdG	äÉ«MÓ°üdGh	äÉ£∏°ùdG	áaÉc	ôjóª∏d

	¬«Yô°ûdG	ºcÉëŸG	iód	É¡∏«ã“h	¬jQGO’Gh	á«dÉŸGh	ájQÉéàdG	äÓeÉ©ŸG	≈a	¬cô°ûdG	øY	™«bƒàdG	≥M

	ºgÉ°ùJ	≈àdG	äÉcô°ûdG	≈a	¬cô°û∏d	πjó©àdG	≥MÓeh	¢ù«°SCÉàdG	Oƒ≤Y	≈∏Y	™«bƒàdGh	∫ó©dG	äÉHÉàch

IOÉjõd	¬cô°ûdG	É¡©e	èeóæJ	hG

	äÓé°ùdG	êGôîà°SG	≥M	¬dh	¢ù«°SÉàdG	Oƒ≤Y	øe	óæH	iG	≈a	iôNG	äÓjó©J	¬jG	hG	∫ÉŸG	¢SCGQ	¢†ØN	hG	

	≈ah	äÉcô°ûdG	Oƒ≤Y	≈∏Y	™«bƒàdGh	¬cô°ûdG	É¡«a	¬ªgÉ°ùŸG	äÉcô°ûdG	≈a	¬cô°ûdG	π«ã“h	¬jQÉéàdG

	¬°üàîŸG	äÉ¡÷Gh	äÉcô°ûdG	IQGOGh	IQÉéàdG	IQGRh	iód	É¡∏«é°ùJh	¬cô°ûdG	º°SÉH	äÉcô°ûdG	¢ù«°SCÉJ

	øe	äGAGôL’G	ò«Øæàd	Ωõ∏j	Ée	πc	PÉîJGh	É¡«∏Y	™«bƒàdG	≈ah	¢üàîŸG	∞XƒŸGh	∫ó©dG	ÖJÉc	ΩÉeGh

	≥FÉKƒdG	áaÉc	ΩÓà°SGhÉ¡eÓà°SGh	ÉgójóŒh	É¡FÉ¨dGh	¬jQÉéàdG	äÓé°ùdG	êGôîà°SGh	π«é°ùJh	ô¡°T

	äGQGôb	≈∏Y	™«bƒàdGh	É¡«a	ºgÉ°ùŸGh	¬©HÉàdG	äÉcô°ûdGh	ácô°û∏d	AÉcô°ûdG	äGQGôb	π«é°ùàH	¬≤∏©àŸG

äÉcô°ûdG	≈a	AÉcô°ûdG

	≈a 	¬cô°ûdG 	π«ã“ 	≥M 	¬dh 	≥◊ÉŸG 	hG 	¢ù«°SCÉàdG 	Oƒ≤Y 	øe 	IOÉe 	hG 	óæH 	i’ 	πjó©àdG 	äGQGôbh 	

	¬jOÉ©dG 	¬«eƒª©dG 	äÉ«©ª÷Gh	äÉYÉªàL’G	Qƒ°†Mh	¬jò«ØæàdG 	¿Éé∏dGh	äÉcô°û∏d 	IQGO’G	¢ùdÉ›

	¬©aGôŸGh	¬HÉ£ŸG	≥M	¬dh	äGQGô≤dGh	ô°VÉ	≈∏Y	™«bƒàdGh	¬«°ù«°SCÉàdG	äÉ«©ª÷Gh	¬jOÉ©dG	ÒZh

	¬°üdÉîŸGh	¬ª°UÉîŸGh	¬©aGóŸGh

	´Éª°Sh	QÉµf’Gh	QGôb’Gh	¬°†aQ	hG	º«µëàdG	∫ƒÑbh	¬°†aQ	hG	í∏°üdG	∫ƒÑbh	√ÉYGóŸGh	á◊É°üŸGh

	º°ùëH	¬≤∏©àŸG	¿Éé∏dGh	¬«Yô°ûdG	ºcÉëŸG	iód	∫RÉæàdGh	äÉ°üdÉîŸG	AÉ£YGh	É¡«∏Y	OôdGh	ihÉYódG

	πª©dG 	ÖJÉµeh 	¬«dÉŸGh 	¬jQÉéàdG 	¥GQh’G 	¿É÷h 	º«µëàdG 	¿É÷h 	¬«dÉª©dGh 	¬jQÉéàdG 	äÉYRÉæŸG

	¬dh	∂dòd	¬eRÓdG	¬«eÉ¶ædG	äGAGôL’G	áaÉc	πªYh	⁄É¶ŸG	¿GƒjOh	∫Éª©∏d	É«∏©dGh	á«FGóàH’G	¿Éé∏dGh

	¬dƒÑbh 	ÆGôa’Gh 	™«ÑdGh 	AGô°ûdG 	≥M	¬dh 	ÚeÉëŸGh 	Ú«fƒfÉ≤dG 	ÚÑ°SÉëŸGh 	ÚªµëŸG 	Ú«©J 	≥M

	∂dP	πch	¢ü°üë∏d	ÆGôa’Gh	AGô°ûdGh	™«ÑdGh	º¡°SÓd	ÆGôa’Gh	AGô°ûdGh	™«ÑdGh	≈°VGQ’Gh	QÉ≤©∏d

	ΩÓà°SGh 	É¡fÉªKG 	ΩÓà°SGh 	º«∏°ùJh 	ÉgOƒ≤Y 	≈∏Y 	™«bƒàdGh 	¬©HÉàdG 	iôN’G 	äÉcô°ûdG 	≈a 	ácô°û∏d

	äGóLƒª∏d	øgôdG	∂ah	øgôdGh	¢†Ñ≤dG	≥M	¬dh	ácô°ûdG	QƒeCÉH	á≤∏©àŸG	ádÉØµdGh	∑ƒµ°üdG	º«∏°ùJh

ácô°ûdG	¢VGôZEG	øª°V	¬dƒ≤æŸG	ÒZh	¬dƒ≤æŸG

	º¡ÑJGhQ 	ójó–h 	º¡ØFÉXhh 	º¡ÑJGôe 	™«ªéH 	ÚØXƒŸG 	Ú«©J 	≥M 	¬dh 	É¡ª°SÉHh 	É¡àë∏°üe 	≈ah 	

	™«bƒJ	≥M	¬dh	ájQÉéàdGh	¬«∏g’Gh	á«eƒµ◊G	Oƒ≤©dG	≈∏Y	™«bƒàdG	≥M	¬dh	º¡dõYh	º¡JÉ«MÓ°Uh

á«YÉæ°üdG	á«ªæàdG	≥jOÉæ°U	Oƒ≤Y

	ΩÉeEGh	Ò¨dG	™e	É¡JÉbÓY	≈a	ácô°ûdG	πãÁ	¬fG	Éªc	AÓª©∏d	¢Vhô©dG	Ëó≤Jh	á«YGQõdGh	ájQÉ≤©dGh	

	á©LGôe 	≥M	¬dh 	á«eƒµ◊G 	ôFGhódGh 	äÉ¡÷G 	hCG 	AÓª©dG 	ΩÉeEG 	AGƒ°S 	QƒeC’G 	™«ªL 	≈ah 	AÉ°†≤dG

	ÚÑ°SÉëŸG	hÉg	πeÉ©dG	iój’G	ΩGó≤à°SG	‘	Ò¨dG	π«cƒJ	≥M	¬dh	äGÒ°TCÉàdG	êGôîà°SGh	πª©dG	Öàµe

	ájó≤ædG	≠dÉÑŸG	ΩÓà°SGh	ácô°ûdG	º°SÉH	∑ƒæÑdG	‘	äÉHÉ°ù◊G	íàa	≈a	≥◊G	¬dh	ÚeÉëŸG	hG	ÚfƒfÉ≤dG

äÉµ«°ûdG	≈∏Y	™«bƒàdGh	äÉµ«°ûdG	±ô°Uh

	äGOÉªàY’G	íàah	´GójE’Gh	Öë°ùdGh	

	É¡FÉ¨dEGh 	É¡∏jó©Jh 	¬«Yô°ûdCG 	§HGƒ°†dG 	≥ah 	á«µæÑdG 	äÉfÉª°†dGh 	¿ÉªàF’Gh 	äÓ«¡°ùàdG 	Ö∏Wh 	

	äÉfÉª°†dG 	∫ƒÑbh 	íæŸGh 	∂dòH 	á°UÉÿG 	Oƒ≤©dG 	™«bƒJh 	¬«Yô°ûdCG 	§HGƒ°†dG 	≥ah 	¢VGÎb’Gh

	ácô°û∏d	´hôa	ìÉààaGh	¬jQÉ≤©dCG	äGóæà°ùŸGh	¢ü°ü◊Gh	º¡°SC’G	AGô°Th	äÓaÉµdGh

	á«Hô©dG 	¬µ∏ªŸCG 	êQÉNh	πNGO	ôcP	Ée	™«ªLh	Ò¨dG 	π«cƒJ	≥M	¬dh	á°üàîŸG	äÉ¡÷G	iód	√ó«bh

	á©aGôŸG	‘	Ò¨dG	π«cƒJ	≥M	¬dh	êQÉÿÉH	¬jOƒ©°ùdCG	äÉ«∏ªŸGh	äÉ«∏°üæ≤dGh	äGQÉØ°ùdGh	ájOƒ©°ùdG

äÉ«MÓ°üdG	‘	Ò¨dG	¬HÉfCGh	ácô°ûdG	øY	áHÉ«f	á©aGóŸGh

	∫õ©dG	™bh	GPEG	¢†jƒ©àdG	‘	¬≤ëH	∫ÓNEG	¿hO	ácô°ûdG	ó≤Y	‘	Ú©ŸG	ôjóŸG	∫õY	AÉcô°û∏d	Rƒéj	-

≥F’	ÒZ	âbh	≈a	hG	∫ƒÑ≤e	QÈe	Ò¨H

	:ÉæeÉK

:AÉcô°ûdÉJGQGôb	

	á«dÉŸG	AÉÑYC’G	IOÉjR	hCG	¬cô°ûdCG	¬«°ùæL	Ò«¨àH	≥∏©àj	Ée	πc	‘	´ÉªLE’ÉH	AÉcô°ûdG	äGQGôb	Qó°üJ

.AÉcô°û∏d

	:É©°SÉJ

:á«dÉŸG	¬æ°ùdCG	

			`g	1436/03/10		‘	»¡àæJh	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	Égó«b	ïjQÉJ	øe	ácô°û∏d	¤hC’G	á«dÉŸG	áæ°ùdG	CGóÑJ

Gô¡°T	ô°ûY	»æKG	∂dP	ó©H	¬«dÉe	áæ°S	πc	¿ƒµJh	Ω2014/12/31		≥aGƒŸG

:Gô°TÉY

:ôFÉ°ùÿGh	ìÉHQC’G		

	´Rƒj	»bÉÑdG	»eÉ¶ædG	»WÉ«àM’G	øjƒµàd	ìÉHQC’G	øe	(áFÉŸÉH	Iô°ûY	)	%10	ÉgQób	¬Ñ°ùf	ÖæŒ

AÉcô°ûdG	≈∏Y

:ô°ûY	…OÉM

:äGQÉ£NE’G		

	º¡æjhÉæY	≈∏Y	¬∏é°ùe	äÉHÉ£îH	ácô°ûdG	ÚHh	º¡æ«H	hCG	AÉcô°ûdG	ÚH	Éª«a	äGQÉ£NE’G	™«ªL	¬LƒJ

.ácô°ûdG	iód	¢ü°ü◊G	πé°S	‘	¬æ«ÑŸCG

™«bƒàdG																																																																																																	º°S’G

á°†HÉ≤dG	ájOƒ©°ùdG	∫ÉªµJ	ácô°T

≈é«dódG	QÉYP	QÉ‚	∂dÉe

§Ñ°V		ó≤d:	ó©Hh	√óMh	ˆ	óª◊G			áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRƒH	∞∏µŸG	∫ó©dG	ÖJÉc/	∫ó©dG	IQGRh	

OóY	```````		áØ«ë°üdÉH	∂dP	≈∏Y	º¡©«bƒJh		á«æ©ŸG	±GôW’G	Qƒ°†ëH	Éæjód		ó≤©dG	Gòg	¢üî∏e	

≈∏°Uh	`g1435/1/8‘	QôM..		≥jó°üàdG	iôL	¬«∏Yh	.`g		1435ΩÉ©d	``````		ó∏éŸG	øe		3538111	

º∏°Sh	¬Ñë°Uh	¬dBG	óª	Éæ«Ñf	≈∏Y	ˆG iõæ©dG	OGƒY	¿ÉMôa	í∏°üe

 

١٩٩ UM AL-QURAΩ	2013	¢SQÉe	8					`g	1434		ôNB’G	™«HQ	26	á©ª÷G

										4452	Oó©dG						90	áæ°ùdG عقــود شــركات

ADEL WORD

2013/12/15 1435/2/12
	ºgDhÉª°SCG	á«JB’G	±GôWC’G:

4030000236	…QÉŒ	πé°S	á∏Ø≤e	áªgÉ°ùe	ácô°T	,	¬`fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T/IOÉ°ùdG	- 1	

	 ∫hCG	±ôW		

¿ÉK	±ôW1000941169	Êóe	πé°S	,	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ˆGóÑY	»`∏Y/ó«°ùdG	-2

ºbQ 	â– 	¢VÉjôdG 	áæjóÃ 	…QÉéàdG 	πé°ùdÉH 	Ió«≤ŸG 	ä’É°üJpEÓd 	á«Hô©dG 	ácô°ûdÉH 	AÉcô°ûdG 	ºg	

Oó©dÉH 	¢VÉjôdG 	∫óY 	áHÉàc 	iód 	 	É¡°ù«°SCÉJ 	ó≤Y 	âÑãŸGh 	 	`g1401/1/15 	ïjQÉJh 	1010034799	

iód	¬≤«KƒJ	iôL	¬d	πjó©J	ôNBGh	,	`g1400/12/3	ïjQÉJh	146,145	áØ«ë°U	4ó∏÷G	øe	05133	

ïjQÉJh	160	ó∏›	97	áØ«ë°U	1047	ºbôdG	â–	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRh	iód	∞∏µŸG	∫ó©dG	ÖJÉc	

`g1426/9/6	.

	 	 	 	1000 	á¨dÉÑdG 	ácô°ûdG 	∫Éª°SCGQ 	‘ 	¬°ü°üM	™«ªL	øY	∫RÉæàdG 	‘ 	ÖZQ	ÊÉãdG 	±ô£dG 	¿CG 	å«Mh	

.	ácô°ûdG	‘	ójóL	∂jô°ûc	QÉªãà°SpEÓd	¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	¤EG	(á°üM	∞d
nCG	)													á°üM	

É¡d	ÉÃ	É¡æY	∫RÉæàŸG	¢ü°ü◊G	™«ªL	á«µ∏e	¬«dpEG	âdBGh	∫RÉæàdG	Gòg	≈∏Y	¬d	∫RÉæàŸG	±ô£dG	≥aGh	óbh	

Èà©jh	¢†©ÑdG	º¡°†©H	πÑb	º¡bƒ≤M	±GôWC’G	™«ªL	≈aƒà°SG	óbh	,	äÉeGõàdG	øe	É¡«∏Y	Éeh	¥ƒ≤M	øe	

ó≤Y	πjó©J	AÉcô°ûdG	Qôb	ó≤a	Gòd	.	º¡æ«H	Éª«a	á«FÉ¡fh	áeÉJ	á°üdÉ	áHÉãÃ	QGô≤dG	Gòg	≈∏Y	º¡©«bƒJ	

πã“	(á°üM	∞dnCG	¿ƒ°ùªN)	á°üM	50,000		¿ƒµ∏Á	øjòdG	AÉcô°ûdG	™«ªL	á≤aGƒÃ	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	

»∏j	ÉŸ	kÉ≤ah	∫ÉŸG	¢SCGQ	øe	%100	:

0QGô`≤dG	Gòg	øe	CGõéàj	’	kGAõL	≥HÉ°ùdG	ó«¡ªàdG	Èà©j	:	k’hCG

ºg	ácô°û∏d	ÚµdÉŸG	¿ƒ«dÉ◊G	AÉcô°ûdG	íÑ°ü«d	ácô°û∏d	»°SÉ°SC’G	ó≤©dG	áeó≤e	πjó©J	:kÉ«fÉK	:-

ºbQ	¢VÉjôdG	áæjóe	…QÉŒ	πé°S	á∏Ø≤e	áªgÉ°ùe	ácô°T	,	¬`fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	/IOÉ°ùdG	

4030000236	 	 ∞∏µŸG 	∫ó©dG 	ÖJÉc 	iód 	É¡°ù«°SnCÉJ 	ó≤Y 	≥KƒŸG 	`g1376/9/15 	ïjQÉJh	

`g1433/7/28ïjQÉJh 	389 	ºbQ 	ó∏›	3070 	OóY 	24ºbQ 	áØ«ë°üdÉH 	áYÉæ°üdGh 	IQÉéàdG 	IQGRƒH	

. 	`g1434/1/10 	ïjQÉàH 	¥/3 	ºbQ 	…QGRƒdG 	QGô≤dG 	ÖLƒÃ 	»°SÉ°SC’G 	É¡eÉ¶f 	óªà©ŸG 	,																																																																															

∫hCG	±ôW

…QÉŒ	πé°S	,	IOhó	á«dhoDƒ°ùe	äGP	ácô°T	,	QÉªãà°SpEÓd	¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	/IOÉ°ùdG	

áaô¨dG	∫óY	ÖJÉc	iód	É¡°ù«°SpCÉJ	ó≤Y	≥KƒŸG	`g1435/1/11	ïjQÉJh	4030258854	ºbQ	IóL	áæjóe	

¿ÉK	±ôW			.	`g1434/12/16	ïjQÉJh	2185/341567617	ºbôdG	â–	IóéH	á«YÉæ°üdG	ájQÉéàdG																									

¬àZÉ«°U	íÑ°ü«d	ácô°ûdG	¢VGôZCÉH	¢UÉÿG	ácô°û∏d	»°SÉ°SnC’G	ó≤©dG	øe	z™HGôdG{	óæÑdG	πjó©J	:kÉãdÉK	

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	πjó©àdG	ó©H:-

ácô°ûdG	¢VGôZnCG	:

»g	É¡∏LnC’	ácô°ûdG	âfƒc	»àdG	¢VGôZnC’G	¿pEG	:

ä’É°üJC’G	äÉµÑ°Th	áª¶fCÉH	á°UÉÿG	á«µ«fÉµ«ŸGh	á«FÉHô¡µdG	∫ÉªYC’G	‘	áeÉ©dG	äGAÉ°ûf’G	ä’hÉ≤e	

á«µ∏°SÓdGh	á«µ∏°ùdG	.

	äÉµÑ°Th	á«µ∏°SÓdGh	á«µ∏°ùdG	á«ØJÉ¡dG	äÉµÑ°ûdGh	ä’É°üJ’G	áª¶fCG	áfÉ«°U	h	π«¨°ûJh	Ö«côJh	ójQƒJ	

‹B’G	AGóædGh	äÉ°VôªŸG	AÉYóà°SGh	áÑbGôŸG	áª¶fGh	‹B’G	Ö°SÉ◊G.

ájõcôŸG	â«bƒàdG	Iõ¡LCGh	≥jô◊G	øe	ájÉª◊G	Iõ¡LCG	áª¶fCGh	á«fhÎµd’G	∫ÉªYC’G	.

	É¡àfÉ«°Uh	É¡∏«¨°ûJh	ä’É°üJE’G	á«æ≤J	∫ÉªYCG	ä’hÉ≤e	.

	ä’É°üJpE’G	äGó©eh	Iõ¡LCG	ÒL
nCÉJ	.

á«HÉë°ùdG	ΩOGƒÿG	áaÉ°†à°SpEG	äÉeóN	Ëó≤J	.

	AÓcƒdG 	πé°S 	‘ 	ó«≤dG 	ó©H 	ácô°ûdG 	¢VGôZnCG 	∫É›	‘	™jRƒàdG 	ä’Échh 	ájQÉéàdG 	ä’ÉcƒdG 	∫ÉªYnCG	

ÚjQÉéàdG	ÚYRƒŸGh	.	

¢UÉ°üàNpE’G	äÉ¡L	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	É¡WÉ°ûf	ácô°ûdG	¢SQÉ“h	.				

ácô°ûdG 	∫Éª°SCGôH 	¢UÉÿG 	¬JÓjó©Jh 	ácô°û∏d 	»°SÉ°SC’G 	ó≤©dG 	øe 	(kÉ°SOÉ°S) 	óæÑdG 	πjó©J 	:kÉ©HGQ	

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	íÑ°üo«d	:

∫ÉŸG	¢SCGQ:

¤pEG 	º°ùbh 	(…Oƒ©°S 	∫ÉjQ 	∞d
nCG 	áFÉª°ùªN	) 	…Oƒ©°S 	∫ÉjQ 	500,000	 	 	≠∏ÑÃ	ácô°ûdG 	∫Éª°SCGQ 	OóM		

AÉcô°ûdG	≈∏Y	É¡©jRƒJ	”	…Oƒ©°S	∫ÉjQ	10	á°üM	πc	áª«b	,	áª«≤dG	ájhÉ°ùàe	ájó≤f	á°üM	50,000	

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y:

¢ü°ü◊G	OóY

á`jó≤ædG

á`°ü◊G	áª«b		

														
»````dÉªLE’G

¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	/IOÉ°ùdGá°üM	49,000∫ÉjQ		10∫ÉjQ490,000	

QÉªãà°SpEÓd	¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	/IOÉ°ùdGá°üM		1000∫ÉjQ		10∫ÉjQ10,000

‹ÉªLpE’Gá°üM	50,000	∫ÉjQ	500,000	

¢ù«°SCÉàdG	óæY	ácô°ûdG	∫Éª°SCGôH	AÉaƒdG	”	¬fCGh	º¡æ«H	Éª«a	¢ü°ü◊G	™jRƒJ	”	¬fCG	AÉcô°ûdG	ô≤jh	.

ácô°ûdG 	IQGOpEÉH 	¢UÉÿG	¬JÓjó©Jh	ácô°û∏d 	»°SÉ°S
nC’G 	ó≤©dG 	øe	(ô°ûY	ÊÉãdG)	óæÑdG 	πjó©J	:kÉ°ùeÉN	

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	íÑ°ü«d	:

ácô°ûdG	IQGOpEG:-

øjôjóª∏dh 	, 	π≤à°ùe 	ó≤©H 	AÉcô°ûdG 	º¡æ«©j 	øjôjóe 	á©HQCG 	øe 	¿ƒµe 	øjôjóe 	¢ù∏›	ácô°ûdG 	ôjój	

á«dÉŸG	§£ÿG	OÉªàYGh	OGóYEGh	É¡à°SÉ«°S	º°SQh	ácô°ûdG	IQGOE’	áeRÓdG	äÉ«MÓ°üdGh	äÉ£∏°ùdG	áaÉc	

øjôjóŸG 	¢ù∏›	äGQGôb	Qó°üJh	É¡WÉ°ûf 	Ò«°ùJh	ácô°ûdG 	¢VGôZCG 	≥«≤–	É¡Ñ∏£àj	»àdG 	ájQGOE’Gh	

áeõ∏e	á«eÉ¶f	IQƒ°üH	ÉgPÉîJG	ºàj	»àdG	äGQGô≤dGh	,	øjôjóe	áKÓK	øY	π≤j’	Ée	á«Ñ∏ZCÉH	hCG	´ÉªLE’ÉH	

¢ù∏›	äÉYÉªàLpEG 	áaÉc 	¢S
nCGÒd 	¢ù∏éª∏d 	kÉ°ù«FQ 	¬FÉ°†YnCG 	ÚH 	øe 	øjôjóŸG 	¢ù∏›	Ú©j 	. 	º¡æe 	πµd	

øe 	Ú©ªà›	ÚæKpEG 	…
nCG 	Ò¨dG 	™e 	É¡JÉbÓY 	‘ 	ácô°ûdG 	πãÁ	. 	ÉëLôe 	ÉJƒ°U 	¬d 	¿ƒµj 	’h 	øjôjóŸG	

Ò¨dG	√ÉŒ	É¡∏«ã“h	ácô°ûdG	IQGOE’	áeRÓdG	äÉ«MÓ°üdG	™«ªL	∂dP	‘	Éª¡dh	,øjôjóŸG	¢ù∏›	AÉ°†YCG	

É¡æY	áHÉ«f	™«bƒàdGh	∑ƒæÑdGh	∫ó©dG	ÜÉàch	á°UÉÿGh	á«FÉ°†≤dGh	á«ª°SôdG	äÉ¡÷G	™«ªL	∂dP	‘	ÉÃ	

áaÉch	ácô°ûdG	É¡«a	∑QÉ°ûJ	»àdG	äÉcô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	Oƒ≤Y	ô°üM	¿hO	∂dP	‘	ÉÃ	Oƒ≤©dG	™«ªL	ΩGôHEGh	

¢VGôZCG	≥«≤ëàd	áeRÓdG	äGQÉ≤©dG	™«Hh	AGô°T	Oƒ≤Y	™«bƒJ	∂dòch	∫ó©dG	ÜÉàc	iód	É¡≤MÓeh	É¡JÓjó©J	

AGô°Th	øªãdG	¢†Ñ≤H	QGôbE’Gh	ÆGôaE’G	∫ƒÑbh	∫ó©dG	ÜÉàc	iód	ácô°ûdG	øY	áHÉ«f	ÆGôaE’Gh	ácô°ûdG	

íàah	ácô°ûdG 	∫GƒeCG 	±ô°Uh	¢†Ñbh	ä’ƒ≤æŸG	ÒZh	ä’ƒ≤æŸGh	™FÉ°†ÑdGh	äÉª¡ŸGh	OGƒŸG	™«ªL	

É¡æe	Öë°ùdGh	É¡bÓZEGh	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	äÉfÉª°†dGh	á«aô°üŸG	äGOÉªàY’Gh	á«µæÑdG	äÉHÉ°ù◊G	

áaÉc	ójó°ùJh	πjƒ–h	™«bƒJh	∑ƒæÑdG	™e	πeÉ©àdÉH	á£ÑJôŸG	∫ÉªYC’G	™«ªL	AGôLEGh	É¡«a	´GójE’Gh	

§HGƒ°†∏d	kÉ≤ah	¢VGÎb’Gh	ácô°ûdG	äÓeÉ©Ã	≥∏©àJ	»àdG	äÉ≤Ø°üdG	áaÉc	AGôLEGh	ájQÉéàdG	¥GQhC’G	

ójó–h	ácô°ûdG 	»ØXƒe 	∫õYh 	Ú«©Jh 	ΩÓà°S’Gh 	á°üdÉîŸGh 	AGôHE’Gh 	ï°ùØdGh 	øgôdGh 	á«Yô°ûdG	

hCG 	πc	‘	ÚeÉëŸGh	AGÈÿGh	AÓcƒdG	∫õYh	Ú«©Jh	º¡JBÉaÉµeh		ºgQƒLCGh	º¡JÉ°†jƒ©Jh	º¡JÉÑJôe	

√ÓYCG	IQƒcòŸG	Éª¡JÉ«MÓ°U	¢†©H	.

èeGÈdGh	äÉ°SÉ«°ùdG	ò«ØæJh	á«eƒ«dG	∫ÉªYnC’G	¤ƒàj	ácô°û∏d	kÉjò«ØæJ	kGôjóe	Ú©j	¿nCG 	øjôjóŸG	¢ù∏éŸ	

π≤à°ùe	ó≤Y	‘	Oó–	ÖJGhQ	º¡∏ªY	πHÉ≤e	¿hôjóŸG	≈°VÉ≤àj	.	øjôjóŸG	¢ù∏›	É¡ª°Sôj	»àdG.

‘	hCG 	QÈe	Ò¨H	∫õ©dG	™bh	GPG	¢†jƒ©àdG	‘	º¡≤ëH	∫ÓNEG	¿hO	øjôjóŸG	∫õY	AÉcô°û∏d	Rƒéj		(Ü	

≥F’	ÒZ	âbh.

™«ªéH 	Ωõà∏jh 	¬JÓjó©Jh 	ácô°ûdG 	¢ù«°SCÉJ 	ó≤Y 	≈∏Y 	™∏WpEG 	ób 	¬fCÉH 	ójó÷G 	∂jô°ûdG 	ô≤j 	:kÉ°SOÉ°S	

¬JÓjó©Jh	ó≤©dG	‘	IOQGƒdG	¢Uƒ°üædG	.

πjó©J	¿hóH	¬«∏Y	»g	Éªc	QGô≤dG	Gòg	É¡∏ª°ûj	⁄	»àdG	¬JÓjó©Jh	»°SÉ°SC’G	ó≤©dG	OGƒe	≈≤ÑJ	:kÉ©HÉ°S	

Ò«¨J	hCG	.

ï°ùædGh	É¡ÑLƒÃ	πª©∏d	QGô≤dG	øe	áî°ùf	±ôW	πc	º∏à°SG	ï°ùf	(6)	â°S	øe	QGô≤dG	Gòg	QôM	:kÉæeÉK	

ódÉN/ó«°ùdG	AÉcô°ûdG	¢Vƒa	óbh	á«eÉ¶ædG	äGAGôLE’G	∫Éªµà°S’	á°üàîŸG	äÉ¡é∏d	É¡Áó≤àd	iôNC’G	

™«bƒàdG	iôL	¬«∏Yh	äGAGôLE’G	√òg	ΩÉ“EG	‘	…QÉª©dG	»∏Y	¿Éª«∏°S	/ó«°ùdGh	â«∏jƒµdG	.								

				QÉªãà°SpEÓd	¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	:º°SE’G																				¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	:º°SE’G																											

		™«bƒàdG:~~~~~~~~~~~~~~	 	 																		™«bƒàdG:~~~~~~~~~~~~													

Öë°ùæŸG	∂jô°ûdG	:

	‹ÉØ÷G	ˆGóÑY	»∏Y	:º°SE’G																																																											

	™«bƒàdG:~~~~~~~~~~~~~~

h	35345571	Oó©dÉH	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRƒH	∞∏µŸG	∫ó©dG	ÖJÉc	iód	πjó©àdG	Gòg	≥«KƒJ	iôL	

`g1435/3/15	ïjQÉJ	.

	 ó≤d:	ó©Hh	√óMh	ˆ	óª◊G			áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRƒH	∞∏µŸG	∫ó©dG	ÖJÉc/	∫ó©dG	IQGRh		

OóY 	``````` 	 	áØ«ë°üdÉH 	∂dP 	≈∏Y 	º¡©«bƒJh 	 	á«æ©ŸG 	±GôW’G 	Qƒ°†ëH 	Éæjód 	 	ó≤©dG 	Gòg 	¢üî∏e 	§Ñ°V	

ˆG	≈∏°Uh	`g1434/3/15‘	QôM..		≥jó°üàdG	iôL	¬«∏Yh	.`g		1435ΩÉ©d	``````		ó∏éŸG	øe		35345571	

º∏°Sh	¬Ñë°Uh	¬dBG	óª	Éæ«Ñf	≈∏Y

																										

º¡FÉª°SCG	¬«JC’CG	±GôWCÓd	≥Ñ°S	ó≤d	:

1002600565	ºbQ	Êóe	πé°S	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S–	…óYÉ°üdG	óª	º«gGôHEG	πÑ≤e	/	ó«°ùdG-1	
∫hCG	±ôW																																				IóL	áæjóe	‘	º«≤j	h	

1001869963	ºbQ	Êóe	πé°S	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S–	…óYÉ°üdG	óª	º«gGôHEG	óHÉY/ó«°ùdG-2	
ÊÉK	±ôW																																									IóL	áæjóe	‘	º«≤j	h	

ïjQÉàH	4030170755 	ºbQ	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	IOhóëŸG	äGAÉ°ûfEÓd	øWƒdG	™jQÉ°ûe	ácô°T	¢ù«°SCÉJ	

ïjQÉJ 	h 	117 	ºbQ 	áØ«ë°üdÉH 	117 	ºbQ 	OóY 	IóéH 	∫óY 	áHÉàc 	…ód 	á≤KƒŸG 	h 	`g 	1428/06/18	

¢ù«°SCÉàdG	ó≤Y	OƒæH	¢†©H	πjó©J	‘	AÉcô°ûdG	ÖZôj	å«M	h	`g	1427/12/24	.

É≤ah	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	ó≤Y	πjó©J	´ÉªLE’ÉH	ácô°ûdG	∫Ée	¢SCGQ	πeÉc	¿ƒµ∏Á	øjòdG	AÉcô°ûdG	Qôb	ó≤a	Gòd	

»∏j	ÉŸ	:

ácô°û∏d	äÉWÉ°ûf	áaÉ°VEÉH	∂dP	h	ácô°ûdG	¢VGôZCÉH	á°UÉÿG	áãdÉãdG	IOÉŸG	πjó©J	:	’hCG

IOÉYEG 	h 	äÉjÉØædG 	øe 	¢ü«∏îàdG 	h 	π≤fh 	™ªL 	äÉjÉØædG 	ΩOGôe 	πªYh 	É¡∏≤f 	h 	¿óŸG 	áaÉ¶f 	ä’hÉ≤e	

É¡à÷É©e	h	ÉgôjhóJ	.

ájhÉª«µdG	äGÒéØàdG	h	…ôî°üdG	™£≤dG	∫ÉªYCGh	Qƒî°üdG	Ò°ùµJ	-Ü	.

≈∏Y 	∫ƒ°ü◊G 	ó©H 	∫ÉªYC’G 	√òg 	ácô°ûdG 	¢SQÉ“h 	ΩÉNôdG 	h 	•ÓÑ∏d 	ájôî°üdG 	ôLÉ 	πªY 	-ê	

∂dòd	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	.

Ò«¨J	hCG	πjó©J	¿hóH	¬«∏Y	»g	Éªc	QGô≤dG	Gòg	É¡∏ª°ûj	⁄	»àdG	¢ù«°SCÉàdG	ó≤Y	OGƒe	»≤ÑJ	:	É«fÉK	.

ï°ùædG	h	É¡ÑLƒÃ	πª©∏d	QGô≤dG	øe	áî°ùf	±ôW	πc	º∏à°SG	ï°ùf	(	5 	)	øe	QGô≤dG	Gòg	Qó°U	:	ÉãdÉK	

OGDƒa	/	ó«°ùdG	AÉcô°ûdG	¢Vƒa	ób	h	á«eÉ¶ædG	äGAGôLE’G	∫Éªµà°S’	á°üàîŸG	äÉ¡é∏d	É¡Áó≤àd	iôNC’G	

™«bƒàdG	…ôL	¬«∏Y	h	äGAGôLE’G	√òg	ΩÉ“CG	‘	…óYÉ°üdG	º«gGôHG	óHÉY	.

						∂jô°ûdG		 	 	 	 	 	 	 ∂jô°ûdG

…óYÉ°üdG	º«gGôHEG	óHÉY 	 	 		…óYÉ°üdG	º«gGôHEG	πÑ≤e

Oƒ≤©dG	≥«KƒJ	º°ùb	``	∫ó©dG	IQGRh

ºbôdG 	â– 	äÉcô°ûdG 	Oƒ≤Y 	πé°ùH 	QGô≤dG 	Gòg 	≥«KƒJh 	π«é°ùJ 	iôL 	 	: 	ó©Hh 	√óMh 	 	ˆ 	óª◊G	

á«æ©ŸG 	±GôWC’G 	™«bƒJh 	Qƒ°†ëH 	∂dPh 	3 	/29 	ïjQÉJ 	h 	``` 	ó∏› 	``` 	áØ«ë°U1518/35415422	

Ú©ªLCG	¬Ñë°Uh	¬dBGh	óª	Éæ«Ñf	≈∏Y	ˆG	≈∏°Uh	`g1435	/3/	29‘	QôM	≥jó°üàdG	iôL	¬«∏Yh



27 UM AL-QURA
اجلمعة 13 �سفر  1436 هـ     5  دي�سمرب 2014 م

ال�سنة 92      العدد 4543           عقــود شــركات ١٢٨Ω	2013	¢SQÉe	8					`g	1434		ôNB’G	™«HQ	26	á©ª÷G

										4452	Oó©dG						90	áæ°ùdG

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

:AÉcô°ûdG	AÉª°SG	:’hG

º°S’G¬«°ùæ÷G
ºbQ	/≈fóŸG	πé°ùdG	

ôØ°ùdG	RGƒL

AÉ¡àf’G	ïjQÉJ¬æ¡ŸGôª©dG¬æjóŸG¬cGô°ûdG	´ƒf

≈é«dódG	QÉYP	QÉ‚	∂dÉe…Oƒ©°S10376346051441/4/19ÖdÉW29¢VÉjôdG±ôW

º°S’GiQÉéàdG	πé°ùdGïjQÉàdGõcôŸG	

≈°ù«FôdG

ÖJÉc	áæjóe	

∫ó©dG

ºbQ	

áØ«ë°üdG

OóY	

ºbQ

ºbQ	

ó∏éŸG

ïjQÉàHhG	QGô≤dG	´ƒf	

ácô°û∏d	ó≤©dG

ájOƒ©°ùdG	∫ÉªµJ	ácô°T	

á°†HÉ≤dG
10103690191436/5/20¢VÉjôdG¢VÉjôdG588714111434/3/2∫ó©e	ó≤Y	ôNG

:¬cô°ûdG	º°SG	:É«fÉK	

IOhóëŸG	Å°†ŸG	È◊G	ácô°T	:ƒg	¬cô°ûdG	º°SG

:¬cô°ûdG	¢VGôZG	:ÉãdÉK	

:	»g	É¡∏L’	¬cô°ûdG	âfƒc	≈àdG	¢VGôZ’G	¿G

¢Vô¨dG																																																							

ó«°üdGh	¬YGQõdG

É¡Yhôah	∫hÎÑdGh	ºLÉæŸG

¬«YÉæ°üdG	¢ü«NGÎdG	Ö°ùM	É¡Yhôah	¬«∏jƒëàdG	äÉYÉæ°üdG

¬Yhôah	AÉŸGh	RÉ¨dGh	AÉHô¡µdG

AÉæÑdGh	ó««°ûàdG

ójÈàdGh	øjõîàdGh	π≤ædG

iôN’G	äÉeóÿGh	∫ÉªY’Gh	∫ÉŸG	äÉeóN

¬«°üî°Th	¬«YÉªLh	¬«YÉªàLG	äÉeóN

IQÉéàdG

äÉeƒ∏©ŸG	¬«æ≤J

áeÓ°ùdGh	øeC’G

¢UÉ°üàN’G	äÉ¡L	øe	¬eRÓdG	¢ü«NGÎdG	ó©Hh	¬©ÑàŸG	¬ª¶f’G	≥ah	É¡à£°ûfCG	ácô°ûdG	¢SQÉ“h

:≈°ù«FôdG	õcôŸG	:É©HGQ	

¢VÉjôdG										áæjóe	≈a	ácô°û∏d	≈°ù«FôdG	õcôŸG	¿ƒµj

:¬cô°ûdG	Ióe	:É°ùeÉN	

iQÉéàdG	πé°ùdÉH	Égó«b	ï«KQÉJ	øe	CGóÑJ	áæ°S		99			IóŸ	¬cô°ûdG	â°ù°SCÉJ

:¢ü°ü◊G	™jRƒJh	∫ÉŸG	¢SCGQ	:É°SOÉ°S	

	∫ÉjQ		∞dG	ÉàÄe			iOƒ©°S	∫ÉjQ		200000			`H	¬cô°ûdG	∫Ée	¢SGQ	OóM	

	≈∏Y	É¡©jRƒJ	”	iOƒ©°S	∫ÉjQ				1000				¬°üM	πc	áª«bh	¬ª«≤dG	¬jhÉ°ùàe	¬°üM		200			¤G	º°ù≤e

:	≈J’Éc	AÉcô°ûdG

∂jô°ûdG	º°SG				¬°ü◊G	áª«b¬jó≤ædG	¢ü°ü◊G	OóY¬«æ«©dG	¢ü°ü◊G	OóY¤ÉªL’G	áª«b

á°†HÉ≤dG	ájOƒ©°ùdG	∫ÉªµJ	ácô°T10000
164164000

≈é«dódG	QÉYP	QÉ‚	∂dÉe10000
3636000

¤ÉªL’G																		````0
200200000

,¬∏eÉc	É¡àª«≤H	AÉaƒdG	”h	º¡æ«H	Éª«a	¢ü°ü◊G	™jRƒJ	”	ób	¬fÉH	AÉcô°ûdG	ô≤j

∫G	á«æ«©dG	¢ü°ü◊G	º««≤J	óæY	Ò¨dG	ΩÉeG	á°UÉÿG	º¡dGƒeG	≈a	á«eÉ¶ædG	º¡à«dƒÄ°ùÃ	AÉcô°ûdG	ô≤j	Éªc

																															.¬«dÉJ

π°U’G	¤ÉªL’G	áª«b

QƒµjOh	çÉKG200000

¤ÉªL’G200000

:ácô°ûdG	IQGOG	:É©HÉ°S

:ó«°ùdG	ácô°ûdG	ôjój

ôjóŸG	º°SG	¬«°ùæ÷G
/	RGƒ÷G	/≈fóŸG	πé°ùdG

áeÉb’G
AÉ¡àf’G	ïjQÉJôª©dGáeÉb’G	¿Éµe

iõæ©dG	OGƒY	¿ÉMôa	í∏°üe	…Oƒ©°S11248622181444/5/2235¢VÉjôdG

	:ô°ü◊G	’	∫ÉãŸG	π«Ñ°S	≈∏Y	∂dP	≈a	ÉÃ	¬cô°ûdG	IQGO’	áeRÓdG	äÉ«MÓ°üdGh	äÉ£∏°ùdG	áaÉc	ôjóª∏d

	¬«Yô°ûdG	ºcÉëŸG	iód	É¡∏«ã“h	¬jQGO’Gh	á«dÉŸGh	ájQÉéàdG	äÓeÉ©ŸG	≈a	¬cô°ûdG	øY	™«bƒàdG	≥M

	ºgÉ°ùJ	≈àdG	äÉcô°ûdG	≈a	¬cô°û∏d	πjó©àdG	≥MÓeh	¢ù«°SCÉàdG	Oƒ≤Y	≈∏Y	™«bƒàdGh	∫ó©dG	äÉHÉàch

IOÉjõd	¬cô°ûdG	É¡©e	èeóæJ	hG

	äÓé°ùdG	êGôîà°SG	≥M	¬dh	¢ù«°SÉàdG	Oƒ≤Y	øe	óæH	iG	≈a	iôNG	äÓjó©J	¬jG	hG	∫ÉŸG	¢SCGQ	¢†ØN	hG	

	≈ah	äÉcô°ûdG	Oƒ≤Y	≈∏Y	™«bƒàdGh	¬cô°ûdG	É¡«a	¬ªgÉ°ùŸG	äÉcô°ûdG	≈a	¬cô°ûdG	π«ã“h	¬jQÉéàdG

	¬°üàîŸG	äÉ¡÷Gh	äÉcô°ûdG	IQGOGh	IQÉéàdG	IQGRh	iód	É¡∏«é°ùJh	¬cô°ûdG	º°SÉH	äÉcô°ûdG	¢ù«°SCÉJ

	øe	äGAGôL’G	ò«Øæàd	Ωõ∏j	Ée	πc	PÉîJGh	É¡«∏Y	™«bƒàdG	≈ah	¢üàîŸG	∞XƒŸGh	∫ó©dG	ÖJÉc	ΩÉeGh

	≥FÉKƒdG	áaÉc	ΩÓà°SGhÉ¡eÓà°SGh	ÉgójóŒh	É¡FÉ¨dGh	¬jQÉéàdG	äÓé°ùdG	êGôîà°SGh	π«é°ùJh	ô¡°T

	äGQGôb	≈∏Y	™«bƒàdGh	É¡«a	ºgÉ°ùŸGh	¬©HÉàdG	äÉcô°ûdGh	ácô°û∏d	AÉcô°ûdG	äGQGôb	π«é°ùàH	¬≤∏©àŸG

äÉcô°ûdG	≈a	AÉcô°ûdG

	≈a 	¬cô°ûdG 	π«ã“ 	≥M 	¬dh 	≥◊ÉŸG 	hG 	¢ù«°SCÉàdG 	Oƒ≤Y 	øe 	IOÉe 	hG 	óæH 	i’ 	πjó©àdG 	äGQGôbh 	

	¬jOÉ©dG 	¬«eƒª©dG 	äÉ«©ª÷Gh	äÉYÉªàL’G	Qƒ°†Mh	¬jò«ØæàdG 	¿Éé∏dGh	äÉcô°û∏d 	IQGO’G	¢ùdÉ›

	¬©aGôŸGh	¬HÉ£ŸG	≥M	¬dh	äGQGô≤dGh	ô°VÉ	≈∏Y	™«bƒàdGh	¬«°ù«°SCÉàdG	äÉ«©ª÷Gh	¬jOÉ©dG	ÒZh

	¬°üdÉîŸGh	¬ª°UÉîŸGh	¬©aGóŸGh

	´Éª°Sh	QÉµf’Gh	QGôb’Gh	¬°†aQ	hG	º«µëàdG	∫ƒÑbh	¬°†aQ	hG	í∏°üdG	∫ƒÑbh	√ÉYGóŸGh	á◊É°üŸGh

	º°ùëH	¬≤∏©àŸG	¿Éé∏dGh	¬«Yô°ûdG	ºcÉëŸG	iód	∫RÉæàdGh	äÉ°üdÉîŸG	AÉ£YGh	É¡«∏Y	OôdGh	ihÉYódG

	πª©dG 	ÖJÉµeh 	¬«dÉŸGh 	¬jQÉéàdG 	¥GQh’G 	¿É÷h 	º«µëàdG 	¿É÷h 	¬«dÉª©dGh 	¬jQÉéàdG 	äÉYRÉæŸG

	¬dh	∂dòd	¬eRÓdG	¬«eÉ¶ædG	äGAGôL’G	áaÉc	πªYh	⁄É¶ŸG	¿GƒjOh	∫Éª©∏d	É«∏©dGh	á«FGóàH’G	¿Éé∏dGh

	¬dƒÑbh 	ÆGôa’Gh 	™«ÑdGh 	AGô°ûdG 	≥M	¬dh 	ÚeÉëŸGh 	Ú«fƒfÉ≤dG 	ÚÑ°SÉëŸGh 	ÚªµëŸG 	Ú«©J 	≥M

	∂dP	πch	¢ü°üë∏d	ÆGôa’Gh	AGô°ûdGh	™«ÑdGh	º¡°SÓd	ÆGôa’Gh	AGô°ûdGh	™«ÑdGh	≈°VGQ’Gh	QÉ≤©∏d

	ΩÓà°SGh 	É¡fÉªKG 	ΩÓà°SGh 	º«∏°ùJh 	ÉgOƒ≤Y 	≈∏Y 	™«bƒàdGh 	¬©HÉàdG 	iôN’G 	äÉcô°ûdG 	≈a 	ácô°û∏d

	äGóLƒª∏d	øgôdG	∂ah	øgôdGh	¢†Ñ≤dG	≥M	¬dh	ácô°ûdG	QƒeCÉH	á≤∏©àŸG	ádÉØµdGh	∑ƒµ°üdG	º«∏°ùJh

ácô°ûdG	¢VGôZEG	øª°V	¬dƒ≤æŸG	ÒZh	¬dƒ≤æŸG

	º¡ÑJGhQ 	ójó–h 	º¡ØFÉXhh 	º¡ÑJGôe 	™«ªéH 	ÚØXƒŸG 	Ú«©J 	≥M 	¬dh 	É¡ª°SÉHh 	É¡àë∏°üe 	≈ah 	

	™«bƒJ	≥M	¬dh	ájQÉéàdGh	¬«∏g’Gh	á«eƒµ◊G	Oƒ≤©dG	≈∏Y	™«bƒàdG	≥M	¬dh	º¡dõYh	º¡JÉ«MÓ°Uh

á«YÉæ°üdG	á«ªæàdG	≥jOÉæ°U	Oƒ≤Y

	ΩÉeEGh	Ò¨dG	™e	É¡JÉbÓY	≈a	ácô°ûdG	πãÁ	¬fG	Éªc	AÓª©∏d	¢Vhô©dG	Ëó≤Jh	á«YGQõdGh	ájQÉ≤©dGh	

	á©LGôe 	≥M	¬dh 	á«eƒµ◊G 	ôFGhódGh 	äÉ¡÷G 	hCG 	AÓª©dG 	ΩÉeEG 	AGƒ°S 	QƒeC’G 	™«ªL 	≈ah 	AÉ°†≤dG

	ÚÑ°SÉëŸG	hÉg	πeÉ©dG	iój’G	ΩGó≤à°SG	‘	Ò¨dG	π«cƒJ	≥M	¬dh	äGÒ°TCÉàdG	êGôîà°SGh	πª©dG	Öàµe

	ájó≤ædG	≠dÉÑŸG	ΩÓà°SGh	ácô°ûdG	º°SÉH	∑ƒæÑdG	‘	äÉHÉ°ù◊G	íàa	≈a	≥◊G	¬dh	ÚeÉëŸG	hG	ÚfƒfÉ≤dG

äÉµ«°ûdG	≈∏Y	™«bƒàdGh	äÉµ«°ûdG	±ô°Uh

	äGOÉªàY’G	íàah	´GójE’Gh	Öë°ùdGh	

	É¡FÉ¨dEGh 	É¡∏jó©Jh 	¬«Yô°ûdCG 	§HGƒ°†dG 	≥ah 	á«µæÑdG 	äÉfÉª°†dGh 	¿ÉªàF’Gh 	äÓ«¡°ùàdG 	Ö∏Wh 	

	äÉfÉª°†dG 	∫ƒÑbh 	íæŸGh 	∂dòH 	á°UÉÿG 	Oƒ≤©dG 	™«bƒJh 	¬«Yô°ûdCG 	§HGƒ°†dG 	≥ah 	¢VGÎb’Gh

	ácô°û∏d	´hôa	ìÉààaGh	¬jQÉ≤©dCG	äGóæà°ùŸGh	¢ü°ü◊Gh	º¡°SC’G	AGô°Th	äÓaÉµdGh

	á«Hô©dG 	¬µ∏ªŸCG 	êQÉNh	πNGO	ôcP	Ée	™«ªLh	Ò¨dG 	π«cƒJ	≥M	¬dh	á°üàîŸG	äÉ¡÷G	iód	√ó«bh

	á©aGôŸG	‘	Ò¨dG	π«cƒJ	≥M	¬dh	êQÉÿÉH	¬jOƒ©°ùdCG	äÉ«∏ªŸGh	äÉ«∏°üæ≤dGh	äGQÉØ°ùdGh	ájOƒ©°ùdG

äÉ«MÓ°üdG	‘	Ò¨dG	¬HÉfCGh	ácô°ûdG	øY	áHÉ«f	á©aGóŸGh

	∫õ©dG	™bh	GPEG	¢†jƒ©àdG	‘	¬≤ëH	∫ÓNEG	¿hO	ácô°ûdG	ó≤Y	‘	Ú©ŸG	ôjóŸG	∫õY	AÉcô°û∏d	Rƒéj	-

≥F’	ÒZ	âbh	≈a	hG	∫ƒÑ≤e	QÈe	Ò¨H

	:ÉæeÉK

:AÉcô°ûdÉJGQGôb	

	á«dÉŸG	AÉÑYC’G	IOÉjR	hCG	¬cô°ûdCG	¬«°ùæL	Ò«¨àH	≥∏©àj	Ée	πc	‘	´ÉªLE’ÉH	AÉcô°ûdG	äGQGôb	Qó°üJ

.AÉcô°û∏d

	:É©°SÉJ

:á«dÉŸG	¬æ°ùdCG	

			`g	1436/03/10		‘	»¡àæJh	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	Égó«b	ïjQÉJ	øe	ácô°û∏d	¤hC’G	á«dÉŸG	áæ°ùdG	CGóÑJ

Gô¡°T	ô°ûY	»æKG	∂dP	ó©H	¬«dÉe	áæ°S	πc	¿ƒµJh	Ω2014/12/31		≥aGƒŸG

:Gô°TÉY

:ôFÉ°ùÿGh	ìÉHQC’G		

	´Rƒj	»bÉÑdG	»eÉ¶ædG	»WÉ«àM’G	øjƒµàd	ìÉHQC’G	øe	(áFÉŸÉH	Iô°ûY	)	%10	ÉgQób	¬Ñ°ùf	ÖæŒ

AÉcô°ûdG	≈∏Y

:ô°ûY	…OÉM

:äGQÉ£NE’G		

	º¡æjhÉæY	≈∏Y	¬∏é°ùe	äÉHÉ£îH	ácô°ûdG	ÚHh	º¡æ«H	hCG	AÉcô°ûdG	ÚH	Éª«a	äGQÉ£NE’G	™«ªL	¬LƒJ

.ácô°ûdG	iód	¢ü°ü◊G	πé°S	‘	¬æ«ÑŸCG

™«bƒàdG																																																																																																	º°S’G

á°†HÉ≤dG	ájOƒ©°ùdG	∫ÉªµJ	ácô°T

≈é«dódG	QÉYP	QÉ‚	∂dÉe

§Ñ°V		ó≤d:	ó©Hh	√óMh	ˆ	óª◊G			áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRƒH	∞∏µŸG	∫ó©dG	ÖJÉc/	∫ó©dG	IQGRh	

OóY	```````		áØ«ë°üdÉH	∂dP	≈∏Y	º¡©«bƒJh		á«æ©ŸG	±GôW’G	Qƒ°†ëH	Éæjód		ó≤©dG	Gòg	¢üî∏e	

≈∏°Uh	`g1435/1/8‘	QôM..		≥jó°üàdG	iôL	¬«∏Yh	.`g		1435ΩÉ©d	``````		ó∏éŸG	øe		3538111	

º∏°Sh	¬Ñë°Uh	¬dBG	óª	Éæ«Ñf	≈∏Y	ˆG iõæ©dG	OGƒY	¿ÉMôa	í∏°üe
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										4452	Oó©dG						90	áæ°ùdG عقــود شــركات

ADEL WORD

2013/12/15 1435/2/12
	ºgDhÉª°SCG	á«JB’G	±GôWC’G:

4030000236	…QÉŒ	πé°S	á∏Ø≤e	áªgÉ°ùe	ácô°T	,	¬`fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T/IOÉ°ùdG	- 1	

	 ∫hCG	±ôW		

¿ÉK	±ôW1000941169	Êóe	πé°S	,	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ˆGóÑY	»`∏Y/ó«°ùdG	-2

ºbQ 	â– 	¢VÉjôdG 	áæjóÃ 	…QÉéàdG 	πé°ùdÉH 	Ió«≤ŸG 	ä’É°üJpEÓd 	á«Hô©dG 	ácô°ûdÉH 	AÉcô°ûdG 	ºg	

Oó©dÉH 	¢VÉjôdG 	∫óY 	áHÉàc 	iód 	 	É¡°ù«°SCÉJ 	ó≤Y 	âÑãŸGh 	 	`g1401/1/15 	ïjQÉJh 	1010034799	

iód	¬≤«KƒJ	iôL	¬d	πjó©J	ôNBGh	,	`g1400/12/3	ïjQÉJh	146,145	áØ«ë°U	4ó∏÷G	øe	05133	

ïjQÉJh	160	ó∏›	97	áØ«ë°U	1047	ºbôdG	â–	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRh	iód	∞∏µŸG	∫ó©dG	ÖJÉc	

`g1426/9/6	.

	 	 	 	1000 	á¨dÉÑdG 	ácô°ûdG 	∫Éª°SCGQ 	‘ 	¬°ü°üM	™«ªL	øY	∫RÉæàdG 	‘ 	ÖZQ	ÊÉãdG 	±ô£dG 	¿CG 	å«Mh	

.	ácô°ûdG	‘	ójóL	∂jô°ûc	QÉªãà°SpEÓd	¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	¤EG	(á°üM	∞d
nCG	)													á°üM	

É¡d	ÉÃ	É¡æY	∫RÉæàŸG	¢ü°ü◊G	™«ªL	á«µ∏e	¬«dpEG	âdBGh	∫RÉæàdG	Gòg	≈∏Y	¬d	∫RÉæàŸG	±ô£dG	≥aGh	óbh	

Èà©jh	¢†©ÑdG	º¡°†©H	πÑb	º¡bƒ≤M	±GôWC’G	™«ªL	≈aƒà°SG	óbh	,	äÉeGõàdG	øe	É¡«∏Y	Éeh	¥ƒ≤M	øe	

ó≤Y	πjó©J	AÉcô°ûdG	Qôb	ó≤a	Gòd	.	º¡æ«H	Éª«a	á«FÉ¡fh	áeÉJ	á°üdÉ	áHÉãÃ	QGô≤dG	Gòg	≈∏Y	º¡©«bƒJ	

πã“	(á°üM	∞dnCG	¿ƒ°ùªN)	á°üM	50,000		¿ƒµ∏Á	øjòdG	AÉcô°ûdG	™«ªL	á≤aGƒÃ	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	

»∏j	ÉŸ	kÉ≤ah	∫ÉŸG	¢SCGQ	øe	%100	:

0QGô`≤dG	Gòg	øe	CGõéàj	’	kGAõL	≥HÉ°ùdG	ó«¡ªàdG	Èà©j	:	k’hCG

ºg	ácô°û∏d	ÚµdÉŸG	¿ƒ«dÉ◊G	AÉcô°ûdG	íÑ°ü«d	ácô°û∏d	»°SÉ°SC’G	ó≤©dG	áeó≤e	πjó©J	:kÉ«fÉK	:-

ºbQ	¢VÉjôdG	áæjóe	…QÉŒ	πé°S	á∏Ø≤e	áªgÉ°ùe	ácô°T	,	¬`fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	/IOÉ°ùdG	

4030000236	 	 ∞∏µŸG 	∫ó©dG 	ÖJÉc 	iód 	É¡°ù«°SnCÉJ 	ó≤Y 	≥KƒŸG 	`g1376/9/15 	ïjQÉJh	

`g1433/7/28ïjQÉJh 	389 	ºbQ 	ó∏›	3070 	OóY 	24ºbQ 	áØ«ë°üdÉH 	áYÉæ°üdGh 	IQÉéàdG 	IQGRƒH	

. 	`g1434/1/10 	ïjQÉàH 	¥/3 	ºbQ 	…QGRƒdG 	QGô≤dG 	ÖLƒÃ 	»°SÉ°SC’G 	É¡eÉ¶f 	óªà©ŸG 	,																																																																															

∫hCG	±ôW

…QÉŒ	πé°S	,	IOhó	á«dhoDƒ°ùe	äGP	ácô°T	,	QÉªãà°SpEÓd	¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	/IOÉ°ùdG	

áaô¨dG	∫óY	ÖJÉc	iód	É¡°ù«°SpCÉJ	ó≤Y	≥KƒŸG	`g1435/1/11	ïjQÉJh	4030258854	ºbQ	IóL	áæjóe	

¿ÉK	±ôW			.	`g1434/12/16	ïjQÉJh	2185/341567617	ºbôdG	â–	IóéH	á«YÉæ°üdG	ájQÉéàdG																									

¬àZÉ«°U	íÑ°ü«d	ácô°ûdG	¢VGôZCÉH	¢UÉÿG	ácô°û∏d	»°SÉ°SnC’G	ó≤©dG	øe	z™HGôdG{	óæÑdG	πjó©J	:kÉãdÉK	

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	πjó©àdG	ó©H:-

ácô°ûdG	¢VGôZnCG	:

»g	É¡∏LnC’	ácô°ûdG	âfƒc	»àdG	¢VGôZnC’G	¿pEG	:

ä’É°üJC’G	äÉµÑ°Th	áª¶fCÉH	á°UÉÿG	á«µ«fÉµ«ŸGh	á«FÉHô¡µdG	∫ÉªYC’G	‘	áeÉ©dG	äGAÉ°ûf’G	ä’hÉ≤e	

á«µ∏°SÓdGh	á«µ∏°ùdG	.

	äÉµÑ°Th	á«µ∏°SÓdGh	á«µ∏°ùdG	á«ØJÉ¡dG	äÉµÑ°ûdGh	ä’É°üJ’G	áª¶fCG	áfÉ«°U	h	π«¨°ûJh	Ö«côJh	ójQƒJ	

‹B’G	AGóædGh	äÉ°VôªŸG	AÉYóà°SGh	áÑbGôŸG	áª¶fGh	‹B’G	Ö°SÉ◊G.

ájõcôŸG	â«bƒàdG	Iõ¡LCGh	≥jô◊G	øe	ájÉª◊G	Iõ¡LCG	áª¶fCGh	á«fhÎµd’G	∫ÉªYC’G	.

	É¡àfÉ«°Uh	É¡∏«¨°ûJh	ä’É°üJE’G	á«æ≤J	∫ÉªYCG	ä’hÉ≤e	.

	ä’É°üJpE’G	äGó©eh	Iõ¡LCG	ÒL
nCÉJ	.

á«HÉë°ùdG	ΩOGƒÿG	áaÉ°†à°SpEG	äÉeóN	Ëó≤J	.

	AÓcƒdG 	πé°S 	‘ 	ó«≤dG 	ó©H 	ácô°ûdG 	¢VGôZnCG 	∫É›	‘	™jRƒàdG 	ä’Échh 	ájQÉéàdG 	ä’ÉcƒdG 	∫ÉªYnCG	

ÚjQÉéàdG	ÚYRƒŸGh	.	

¢UÉ°üàNpE’G	äÉ¡L	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	É¡WÉ°ûf	ácô°ûdG	¢SQÉ“h	.				

ácô°ûdG 	∫Éª°SCGôH 	¢UÉÿG 	¬JÓjó©Jh 	ácô°û∏d 	»°SÉ°SC’G 	ó≤©dG 	øe 	(kÉ°SOÉ°S) 	óæÑdG 	πjó©J 	:kÉ©HGQ	

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	íÑ°üo«d	:

∫ÉŸG	¢SCGQ:

¤pEG 	º°ùbh 	(…Oƒ©°S 	∫ÉjQ 	∞d
nCG 	áFÉª°ùªN	) 	…Oƒ©°S 	∫ÉjQ 	500,000	 	 	≠∏ÑÃ	ácô°ûdG 	∫Éª°SCGQ 	OóM		

AÉcô°ûdG	≈∏Y	É¡©jRƒJ	”	…Oƒ©°S	∫ÉjQ	10	á°üM	πc	áª«b	,	áª«≤dG	ájhÉ°ùàe	ájó≤f	á°üM	50,000	

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y:

¢ü°ü◊G	OóY

á`jó≤ædG

á`°ü◊G	áª«b		

														
»````dÉªLE’G

¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	/IOÉ°ùdGá°üM	49,000∫ÉjQ		10∫ÉjQ490,000	

QÉªãà°SpEÓd	¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	/IOÉ°ùdGá°üM		1000∫ÉjQ		10∫ÉjQ10,000

‹ÉªLpE’Gá°üM	50,000	∫ÉjQ	500,000	

¢ù«°SCÉàdG	óæY	ácô°ûdG	∫Éª°SCGôH	AÉaƒdG	”	¬fCGh	º¡æ«H	Éª«a	¢ü°ü◊G	™jRƒJ	”	¬fCG	AÉcô°ûdG	ô≤jh	.

ácô°ûdG 	IQGOpEÉH 	¢UÉÿG	¬JÓjó©Jh	ácô°û∏d 	»°SÉ°S
nC’G 	ó≤©dG 	øe	(ô°ûY	ÊÉãdG)	óæÑdG 	πjó©J	:kÉ°ùeÉN	

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	íÑ°ü«d	:

ácô°ûdG	IQGOpEG:-

øjôjóª∏dh 	, 	π≤à°ùe 	ó≤©H 	AÉcô°ûdG 	º¡æ«©j 	øjôjóe 	á©HQCG 	øe 	¿ƒµe 	øjôjóe 	¢ù∏›	ácô°ûdG 	ôjój	

á«dÉŸG	§£ÿG	OÉªàYGh	OGóYEGh	É¡à°SÉ«°S	º°SQh	ácô°ûdG	IQGOE’	áeRÓdG	äÉ«MÓ°üdGh	äÉ£∏°ùdG	áaÉc	

øjôjóŸG 	¢ù∏›	äGQGôb	Qó°üJh	É¡WÉ°ûf 	Ò«°ùJh	ácô°ûdG 	¢VGôZCG 	≥«≤–	É¡Ñ∏£àj	»àdG 	ájQGOE’Gh	

áeõ∏e	á«eÉ¶f	IQƒ°üH	ÉgPÉîJG	ºàj	»àdG	äGQGô≤dGh	,	øjôjóe	áKÓK	øY	π≤j’	Ée	á«Ñ∏ZCÉH	hCG	´ÉªLE’ÉH	

¢ù∏›	äÉYÉªàLpEG 	áaÉc 	¢S
nCGÒd 	¢ù∏éª∏d 	kÉ°ù«FQ 	¬FÉ°†YnCG 	ÚH 	øe 	øjôjóŸG 	¢ù∏›	Ú©j 	. 	º¡æe 	πµd	

øe 	Ú©ªà›	ÚæKpEG 	…
nCG 	Ò¨dG 	™e 	É¡JÉbÓY 	‘ 	ácô°ûdG 	πãÁ	. 	ÉëLôe 	ÉJƒ°U 	¬d 	¿ƒµj 	’h 	øjôjóŸG	

Ò¨dG	√ÉŒ	É¡∏«ã“h	ácô°ûdG	IQGOE’	áeRÓdG	äÉ«MÓ°üdG	™«ªL	∂dP	‘	Éª¡dh	,øjôjóŸG	¢ù∏›	AÉ°†YCG	

É¡æY	áHÉ«f	™«bƒàdGh	∑ƒæÑdGh	∫ó©dG	ÜÉàch	á°UÉÿGh	á«FÉ°†≤dGh	á«ª°SôdG	äÉ¡÷G	™«ªL	∂dP	‘	ÉÃ	

áaÉch	ácô°ûdG	É¡«a	∑QÉ°ûJ	»àdG	äÉcô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	Oƒ≤Y	ô°üM	¿hO	∂dP	‘	ÉÃ	Oƒ≤©dG	™«ªL	ΩGôHEGh	

¢VGôZCG	≥«≤ëàd	áeRÓdG	äGQÉ≤©dG	™«Hh	AGô°T	Oƒ≤Y	™«bƒJ	∂dòch	∫ó©dG	ÜÉàc	iód	É¡≤MÓeh	É¡JÓjó©J	

AGô°Th	øªãdG	¢†Ñ≤H	QGôbE’Gh	ÆGôaE’G	∫ƒÑbh	∫ó©dG	ÜÉàc	iód	ácô°ûdG	øY	áHÉ«f	ÆGôaE’Gh	ácô°ûdG	

íàah	ácô°ûdG 	∫GƒeCG 	±ô°Uh	¢†Ñbh	ä’ƒ≤æŸG	ÒZh	ä’ƒ≤æŸGh	™FÉ°†ÑdGh	äÉª¡ŸGh	OGƒŸG	™«ªL	

É¡æe	Öë°ùdGh	É¡bÓZEGh	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	äÉfÉª°†dGh	á«aô°üŸG	äGOÉªàY’Gh	á«µæÑdG	äÉHÉ°ù◊G	

áaÉc	ójó°ùJh	πjƒ–h	™«bƒJh	∑ƒæÑdG	™e	πeÉ©àdÉH	á£ÑJôŸG	∫ÉªYC’G	™«ªL	AGôLEGh	É¡«a	´GójE’Gh	

§HGƒ°†∏d	kÉ≤ah	¢VGÎb’Gh	ácô°ûdG	äÓeÉ©Ã	≥∏©àJ	»àdG	äÉ≤Ø°üdG	áaÉc	AGôLEGh	ájQÉéàdG	¥GQhC’G	

ójó–h	ácô°ûdG 	»ØXƒe 	∫õYh 	Ú«©Jh 	ΩÓà°S’Gh 	á°üdÉîŸGh 	AGôHE’Gh 	ï°ùØdGh 	øgôdGh 	á«Yô°ûdG	

hCG 	πc	‘	ÚeÉëŸGh	AGÈÿGh	AÓcƒdG	∫õYh	Ú«©Jh	º¡JBÉaÉµeh		ºgQƒLCGh	º¡JÉ°†jƒ©Jh	º¡JÉÑJôe	

√ÓYCG	IQƒcòŸG	Éª¡JÉ«MÓ°U	¢†©H	.

èeGÈdGh	äÉ°SÉ«°ùdG	ò«ØæJh	á«eƒ«dG	∫ÉªYnC’G	¤ƒàj	ácô°û∏d	kÉjò«ØæJ	kGôjóe	Ú©j	¿nCG 	øjôjóŸG	¢ù∏éŸ	

π≤à°ùe	ó≤Y	‘	Oó–	ÖJGhQ	º¡∏ªY	πHÉ≤e	¿hôjóŸG	≈°VÉ≤àj	.	øjôjóŸG	¢ù∏›	É¡ª°Sôj	»àdG.

‘	hCG 	QÈe	Ò¨H	∫õ©dG	™bh	GPG	¢†jƒ©àdG	‘	º¡≤ëH	∫ÓNEG	¿hO	øjôjóŸG	∫õY	AÉcô°û∏d	Rƒéj		(Ü	

≥F’	ÒZ	âbh.

™«ªéH 	Ωõà∏jh 	¬JÓjó©Jh 	ácô°ûdG 	¢ù«°SCÉJ 	ó≤Y 	≈∏Y 	™∏WpEG 	ób 	¬fCÉH 	ójó÷G 	∂jô°ûdG 	ô≤j 	:kÉ°SOÉ°S	

¬JÓjó©Jh	ó≤©dG	‘	IOQGƒdG	¢Uƒ°üædG	.

πjó©J	¿hóH	¬«∏Y	»g	Éªc	QGô≤dG	Gòg	É¡∏ª°ûj	⁄	»àdG	¬JÓjó©Jh	»°SÉ°SC’G	ó≤©dG	OGƒe	≈≤ÑJ	:kÉ©HÉ°S	

Ò«¨J	hCG	.

ï°ùædGh	É¡ÑLƒÃ	πª©∏d	QGô≤dG	øe	áî°ùf	±ôW	πc	º∏à°SG	ï°ùf	(6)	â°S	øe	QGô≤dG	Gòg	QôM	:kÉæeÉK	

ódÉN/ó«°ùdG	AÉcô°ûdG	¢Vƒa	óbh	á«eÉ¶ædG	äGAGôLE’G	∫Éªµà°S’	á°üàîŸG	äÉ¡é∏d	É¡Áó≤àd	iôNC’G	

™«bƒàdG	iôL	¬«∏Yh	äGAGôLE’G	√òg	ΩÉ“EG	‘	…QÉª©dG	»∏Y	¿Éª«∏°S	/ó«°ùdGh	â«∏jƒµdG	.								

				QÉªãà°SpEÓd	¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	:º°SE’G																				¬fGƒNGh	‹ÉØ÷G	º«gGôHG	ácô°T	:º°SE’G																											

		™«bƒàdG:~~~~~~~~~~~~~~	 	 																		™«bƒàdG:~~~~~~~~~~~~													

Öë°ùæŸG	∂jô°ûdG	:

	‹ÉØ÷G	ˆGóÑY	»∏Y	:º°SE’G																																																											

	™«bƒàdG:~~~~~~~~~~~~~~

h	35345571	Oó©dÉH	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRƒH	∞∏µŸG	∫ó©dG	ÖJÉc	iód	πjó©àdG	Gòg	≥«KƒJ	iôL	

`g1435/3/15	ïjQÉJ	.

	 ó≤d:	ó©Hh	√óMh	ˆ	óª◊G			áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRƒH	∞∏µŸG	∫ó©dG	ÖJÉc/	∫ó©dG	IQGRh		

OóY 	``````` 	 	áØ«ë°üdÉH 	∂dP 	≈∏Y 	º¡©«bƒJh 	 	á«æ©ŸG 	±GôW’G 	Qƒ°†ëH 	Éæjód 	 	ó≤©dG 	Gòg 	¢üî∏e 	§Ñ°V	

ˆG	≈∏°Uh	`g1434/3/15‘	QôM..		≥jó°üàdG	iôL	¬«∏Yh	.`g		1435ΩÉ©d	``````		ó∏éŸG	øe		35345571	

º∏°Sh	¬Ñë°Uh	¬dBG	óª	Éæ«Ñf	≈∏Y

																										

º¡FÉª°SCG	¬«JC’CG	±GôWCÓd	≥Ñ°S	ó≤d	:

1002600565	ºbQ	Êóe	πé°S	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S–	…óYÉ°üdG	óª	º«gGôHEG	πÑ≤e	/	ó«°ùdG-1	
∫hCG	±ôW																																				IóL	áæjóe	‘	º«≤j	h	

1001869963	ºbQ	Êóe	πé°S	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S–	…óYÉ°üdG	óª	º«gGôHEG	óHÉY/ó«°ùdG-2	
ÊÉK	±ôW																																									IóL	áæjóe	‘	º«≤j	h	

ïjQÉàH	4030170755 	ºbQ	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	IOhóëŸG	äGAÉ°ûfEÓd	øWƒdG	™jQÉ°ûe	ácô°T	¢ù«°SCÉJ	

ïjQÉJ 	h 	117 	ºbQ 	áØ«ë°üdÉH 	117 	ºbQ 	OóY 	IóéH 	∫óY 	áHÉàc 	…ód 	á≤KƒŸG 	h 	`g 	1428/06/18	

¢ù«°SCÉàdG	ó≤Y	OƒæH	¢†©H	πjó©J	‘	AÉcô°ûdG	ÖZôj	å«M	h	`g	1427/12/24	.

É≤ah	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	ó≤Y	πjó©J	´ÉªLE’ÉH	ácô°ûdG	∫Ée	¢SCGQ	πeÉc	¿ƒµ∏Á	øjòdG	AÉcô°ûdG	Qôb	ó≤a	Gòd	

»∏j	ÉŸ	:

ácô°û∏d	äÉWÉ°ûf	áaÉ°VEÉH	∂dP	h	ácô°ûdG	¢VGôZCÉH	á°UÉÿG	áãdÉãdG	IOÉŸG	πjó©J	:	’hCG

IOÉYEG 	h 	äÉjÉØædG 	øe 	¢ü«∏îàdG 	h 	π≤fh 	™ªL 	äÉjÉØædG 	ΩOGôe 	πªYh 	É¡∏≤f 	h 	¿óŸG 	áaÉ¶f 	ä’hÉ≤e	

É¡à÷É©e	h	ÉgôjhóJ	.

ájhÉª«µdG	äGÒéØàdG	h	…ôî°üdG	™£≤dG	∫ÉªYCGh	Qƒî°üdG	Ò°ùµJ	-Ü	.

≈∏Y 	∫ƒ°ü◊G 	ó©H 	∫ÉªYC’G 	√òg 	ácô°ûdG 	¢SQÉ“h 	ΩÉNôdG 	h 	•ÓÑ∏d 	ájôî°üdG 	ôLÉ 	πªY 	-ê	

∂dòd	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	.

Ò«¨J	hCG	πjó©J	¿hóH	¬«∏Y	»g	Éªc	QGô≤dG	Gòg	É¡∏ª°ûj	⁄	»àdG	¢ù«°SCÉàdG	ó≤Y	OGƒe	»≤ÑJ	:	É«fÉK	.

ï°ùædG	h	É¡ÑLƒÃ	πª©∏d	QGô≤dG	øe	áî°ùf	±ôW	πc	º∏à°SG	ï°ùf	(	5	)	øe	QGô≤dG	Gòg	Qó°U	:	ÉãdÉK	

OGDƒa	/	ó«°ùdG	AÉcô°ûdG	¢Vƒa	ób	h	á«eÉ¶ædG	äGAGôLE’G	∫Éªµà°S’	á°üàîŸG	äÉ¡é∏d	É¡Áó≤àd	iôNC’G	

™«bƒàdG	…ôL	¬«∏Y	h	äGAGôLE’G	√òg	ΩÉ“CG	‘	…óYÉ°üdG	º«gGôHG	óHÉY	.

						∂jô°ûdG		 	 	 	 	 	 	 ∂jô°ûdG

…óYÉ°üdG	º«gGôHEG	óHÉY 	 	 		…óYÉ°üdG	º«gGôHEG	πÑ≤e

Oƒ≤©dG	≥«KƒJ	º°ùb	``	∫ó©dG	IQGRh

ºbôdG 	â– 	äÉcô°ûdG 	Oƒ≤Y 	πé°ùH 	QGô≤dG 	Gòg 	≥«KƒJh 	π«é°ùJ 	iôL 	 	: 	ó©Hh 	√óMh 	 	ˆ 	óª◊G	

á«æ©ŸG 	±GôWC’G 	™«bƒJh 	Qƒ°†ëH 	∂dPh 	3 	/29 	ïjQÉJ 	h 	``` 	ó∏› 	``` 	áØ«ë°U1518/35415422	

Ú©ªLCG	¬Ñë°Uh	¬dBGh	óª	Éæ«Ñf	≈∏Y	ˆG	≈∏°Uh	`g1435	/3/	29‘	QôM	≥jó°üàdG	iôL	¬«∏Yh
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ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA ١١٩عقــود شــركات UM AL-QURAΩ	2013	¢SQÉe	8					`g	1434		ôNB’G	™«HQ	26	á©ª÷G

										4452	Oó©dG						90	áæ°ùdG عقــود شــركات

ADEL WORD

	ºbQ 	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒ oÃ 	-á«°ùæ÷G 	ájOƒ©°S 	- 	…ÒÑ÷G 	ø°ùM 	»ëj 	ió©°S 	 	/ 	Ióq«°ùdG

	ïjQÉJ 	( 	∫õæe 	áHQ) 	¬oàæ¡eh( 	IóL) 	øe 	IQOÉ°U 	 	`g1429/2/20 	ïjQÉJh 	(1050746302)

(∫hCG	±ôW)	.IóL	áæjóe	‘	º«≤ ojh	`g1380/9/27OÓ«ŸG

	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒoÃ	-	áq«°ùæ÷G	…Oƒ©°S		-	…ÒÑ÷G	øªMôdG	óÑY	øH	»Yôe	øH	»∏Y/óq«°ùdG	-2

	ïjQÉJ(ôLÉJ) 	¬oàæ¡eh( 	¢UÉªædG) 	øe 	IQOÉ°U 	 	 	`g1387/2/27 	ïjQÉJh 	(1050746294) 	ºbQ

(ÊÉK	±ôW).IóL	áæjóe	‘	º«≤ ojh	`g1369/7/1	OÓ«ŸG

	ºbQ 	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒ oÃ 	-áq«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	- 	…ÒÑ÷G 	»Yôe 	»∏Y 	π°SÉH 	/óq«°ùdG 	-3

	ïjQÉJ(»∏gG	∞Xƒe	)	¬oàæ¡eh	(¢UÉªædG)	øe	IQOÉ°U	`g1414/3/14	ïjQÉJh	(1050746310)

(ådÉK	±ôW)	.IóL	áæjóe	‘	º«≤ ojh	`		`g1397/9/16OÓ«ŸG

	ºbQ 	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒoÃ 	-áq«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	- 	…ÒÑ÷G 	»Yôe 	»∏Y 	»eGQ 	/óq«°ùdG 	-4

	ïjQÉJ 	( 	ÖdÉW 	) 	¬oàæ¡eh 	(¢UÉªædG)øe 	IQOÉ°U 	`g1418/4/27 	ïjQÉJh 	(1050746338)

(™HGQ	±ôW)	IóL	áæjóe	‘	º«≤ ojh	`g1401/3/21OÓ«ŸG

	ºbQ 	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒÃ 	-á«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	-…ÒÑ÷G 	»Yôe 	»∏Y 	ˆG 	óÑY/ó«°ùdG 	-5

	OÓ«ŸG 	ïjQÉJ 	(ÖdÉW) 	( 	¬àæ¡eh 	)IóL 	øe 	QOÉ°U 	`g1423/2/16 	ïjQÉJh 	(1050746336)

(¢ùeÉN	±ôW).IóL	áæjóe	‘	º«≤ ojh		`g1405/11/12

	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒÃ 	-á«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	- 	…ÒÑ÷G 	»Yôe 	»∏Y 	øªMôdG 	óÑY 	/ó«°ùdG 	-6

	ïjQÉJ 	( 	ÖdÉW) 	¬àæ¡eh 	( 	IóL)øe 	QOÉ°U 	 	`g1426/1/6 	ïjQÉJh( 	 	1071894560) 	ºbQ

(¢SOÉ°S	±ôW).	IóL	áæjóe	‘	º«≤ ojh		`g	1407/9/5OÓ«ŸG

	) 	ºbQ 	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒÃ 	-á«°ùæ÷G 	ájOƒ©°S 	- 	…ÒÑ÷G 	»Yôe 	»∏Y 	IQÉ°S 	/Ió«°ùdG 	-7

	ïjQÉJ	(áæ¡e	¿hóH)	¬àæ¡eh	 	( 	 	¢UÉªædG 	) 	øe	QOÉ°U	`g1428/5/25 	ïjQÉJh	(1112877970

	(™HÉ°S	±ôW).IóL	áæjóe	‘	º«≤ ojh		`g1420/11/1OÓ«ŸG

	á¶«Ø◊G 	ÖLƒÃ 	…ÒÑ÷G 	ø°ùM 	 	»ëj 	ió©°S 	/Ió«°ùdG 	∫h’G 	±ô£dG 	¿Éc 	ÉŸ 	: 	ó«¡ªàdG

	π«é°ùJ 	IOÉ¡°T 	ÖLƒÃ 	IóL 	áæjóÃ 	á∏é°ùe 	ájOôa 	á°ù°SDƒe 	∂∏à“ 	1050746302/ºbQ

	≠∏ÑÃ	á°ù°SDƒŸG 	√òg 	âª«b 	óbh 	´hôa 	É¡d 	¢ù«dh 	`g1428/8/30 	ïjQÉJh( 	4030172603)ºbQ

	É¡«∏Y	Éeh	¥ƒ≤M	øe	É¡d	ÉÃ	(	»Hô©dG	∞dÉëàdG)	ácô°T	¤EG	É¡∏jƒ–	‘	ÖZQh		∫ÉjQ	(		20000			)

	…Oƒ©°S		…ÒÑ÷G	øªMôdGóÑY	»Yôe	≈∏Y/	ó«°ùdG	ÊÉãdG	±ô£dG	øe	Óc	∫ƒNóH	∂dPh	äÉeGõàdG	øe

	á«fóÃ	á∏é°ùe	á«Yôah	ájOôa	á°ù°SDƒe	∂∏àÁ,1050746294	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G

	á°ù°SDƒŸG	âª«b	óbh	`g1432/9/13 	ïjQÉJh(4030215737)ºbQ	π«é°ùJ	IOÉ¡°T	ÖLƒÃ	IóL

		`g1422/10/25	ïjQÉJh(4030136673)	´ôØdG	ºbQ	∫ÉjQ	∞dG	¿hô°ûY(20000)»°ù«FQ	πé°S

	ácô°T) 	‘	´ôa 	‹G 	É¡∏jƒëàH 	ÖZQh	∫ÉjQ 	∞dG 	Iô°ûY(10000) 	»Yôa	πé°S 	á°ù°SDƒŸG 	âª«b 	óbh

	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	…ÒÑ÷G 	»Yôe 	»∏Y 	»eGQ/ó«°ùdG 	ådÉãdG 	±ô£dGh(»Hô©dG 	∞dÉëàdG

,(1050746328)ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG

	ïjQÉJh(4030208352)	ºbQ	π«é°ùàdG	IOÉ¡°T	ÖLƒÃ	IóL	áæjóÃ	á∏é°ùe	ájOôa	á°ù°SDƒe	∂∏àÁ

	∫ÉjQ 	∞dG 	¿hô°ûY(20000) 	≠∏ÑÃ 	á°ù°SDƒŸG 	√òg 	âª«b 	óbh 	´hôa 	É¡d 	¢ù«dh 	`g1432/2/15

	»Yôe	»∏Y	π°SÉH/	ó«°ùdG	™HGôdG	±ô£dGh		(»Hô©dG	∞dÉëàdGácô°T)	‘	´ôa	¤G	É¡∏jƒëàH	‘	ÖZQh

	ájOôa	á°ù°SDƒe	∂∏àÁ	(1050746310)	ºbQ	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S	…ÒÑ÷G

	¢ù«dh	`g1432/4/8	ïjQÉJh(	4030210114)	ºbQ	π«é°ùJ	IOÉ¡°T	ÖLƒÃ	IóL	áæjóÃ	á∏é°ùe

	´ôa	¤EG	É¡∏jƒëàH	‘	ÖZQh	∫ÉjQ	∞dG	¿hô°ûY(20000)	≠∏ÑÃ	á°ù°SDƒŸG	√òg	âª«b	óbh	,	´hôa	É¡d

	…Oƒ©°S	-		…ÒÑ÷G	»Yôe	»∏Y	ˆGóÑY		/	ó«°ùdG	¢ùeÉÿG	±ô£dGh		(»Hô©dG	∞dÉëàdGácô°T)‘

	øªMôdGóÑY		/	ó«°ùdG	¢SOÉ°ùdG	±ô£dGh	(	1050746336)	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	á``«°ùæ÷G		-

	( 	1071894560) 	ºbQ 	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒÃ 	á``«°ùæ÷G 	 	- 	…Oƒ©°S 	- 	 	…ÒÑ÷G 	»Yôe 	»∏Y

	πé°ùdG	ÖLƒÃ	á``«°ùæ÷G		-	…Oƒ©°S	-		…ÒÑ÷G	»Yôe	»∏Y	IQÉ°S		/	Ió«°ùdG	™HÉ°ùdG	±ô£dGh

	ôbGh	É¡Yhôa	™«ªLh	á°ù°SDƒŸG	√òg	º««≤J	áë°U	»∏Y	É≤aGh	øjò∏dGh	(	1112877970)	ºbQ	ÊóŸG

	á°üM25 	…ÒÑ÷G 	ø°ùM 	»ëj 	ió©°S 	/Ió«°ù∏d 	É¡àª«bh 	á°üëH 	Iójó÷G 	ácô°ûdG 	‘ 	∫ƒNódG

	25	…ÒÑ÷G	øªMôdGóÑY	»Yôe	πY	/ó«°ùdG	h	∫ÉŸG	¢SCGQ	øe	%	25		…hÉ°ùJ	h	∫ÉjQ12500	É¡àª«bh

	…ÒÑ÷G	»Yôe	»∏Y	»eGQ	/	ó«°ùdGh	∫ÉŸG	¢SCGQ	øe	%	25		…hÉ°ùJ	h	∫ÉjQ	12500	É¡àª«bh	á°üM

	»Yôe 	»∏Y 	π°SÉH 	/ 	ó«°ùdGh 	∫ÉŸG 	¢SCGQ 	øe 	% 	25 	 	…hÉ°ùJ 	h 	∫ÉjQ 	12500 	É¡àª«bh 	á°üM 	25

	»Yôe	»∏Y	ˆGóÑY		/	ó«°ùdGƒdÉŸG	¢SCGQ	øe	%8		…hÉ°ùJ	h	∫ÉjQ	4000É¡àª«bh	á°üM	8	…ÒÑ÷G

	»∏Y	øªMôdGóÑY		/	ó«°ùdGh	∫ÉŸG	¢SCGQ	øe	%	6		…hÉ°ùJ	h	∫ÉjQ	3000	É¡àª«bh	á°üM	6	…ÒÑ÷G

	»∏Y	IQÉ°S		/	Ió«°ùdGh	∫ÉŸG	¢SCGQ	øe	%	6		…hÉ°ùJ	h	∫ÉjQ	3000	É¡àª«bh	á°üM	6	…ÒÑ÷G	»Yôe

	AÉcô°ûdG	≈aƒà°SG	óbh		∫ÉŸG	¢SCGQ	øe	%	5		…hÉ°ùJ	h	∫ÉjQ	2500	É¡àª«bh	á°üM	5…ÒÑ÷G	»Yôe

	Gòd‘	á«FÉ¡fh	áeÉJ	á°üdÉ	áHÉãÃ	ó≤©dG	Gòg	»∏Y	º¡©«bƒJ	Èà©jh	¢†©ÑdG	º¡°†©H	πÑb	º¡bƒ≤M
	äÉcô°ûdG 	ΩÉ¶æd	É≤ah	IOhó	á«dhDƒ°ùe	äGP	ácô°T	øjƒµJ	»∏Y	√ÓYCG 	øjQƒcòŸG	±GôWC’G	≥ØJCG

	•hô°û∏d 	É≤ahh	¬JÓjó©Jh	`g1385/3/12 	ïjQÉJh 	(6/Ω) 	ºbQ 	ËôµdG 	»µ∏ŸG 	Ωƒ°SôŸÉH 	QOÉ°üdG

-:	á«dÉàdG	ΩÉµMC’Gh

:	k’hCG	

.ó≤©dG	Gòg	øe	CGõéàj	’	 kAõL	√ÓYCG	ó«¡ªàdG	Èà©j	

	:kÉ«fÉK	

	.	(IOhó	á«dƒÄ°ùe	äGP	ácô°T	)		ájQÉéàdG	»Hô©dG	∞dÉëàdG	ácô°T		:	á`cô°ûdG	º`°SG

:	kÉãdÉK

:	ácô°ûdG	¢VGôZCG	

	-	äÉgõàæŸGh	≥FGó◊G	≥«°ùæJh	áfÉ«°U	-	¬JÉ≤à°ûeh	Ö«∏◊G	êÉàfEGh	øLGhódG	h	á«°TÉŸG	á«HôJ		

	Qƒ«£dGh	äÉfGƒ«◊G	Ωƒ◊	ßØMh	áÄ«¡J	-	ËôµdG	¢ùjC’G	-	¿ÉÑdC’G	äÉéàæe	:	á«FGò¨dG	OGƒŸG	áYÉæ°U

	äƒjõdG	,	á«JÉÑædG	äƒjõdG	-	QƒªàdG	áÄÑ©J	-	á¡cÉØdG	Ò°üYh	äGhô°†ÿGh	¬cGƒØdG	ßØMh	áÄÑ©J	-

	- 	ôcÉµ°ùdGh 	äÉjƒ∏◊G 	- 	ôµ°ùdG 	- 	õHÉîŸG 	äÉéàæeh 	õÑÿG 	- 	∑Éª°S’G 	ßØMh 	áÄÑ©J 	- 	á«fGƒ«◊G

	áfÉ«°U	-	í∏ŸG	-	è∏ãdG	-	É¡©jRƒJh	Qƒ«£dGh	äÉfGƒ«◊G	±ÓYG	OGÒà°SG	-	ájRÉ¨dG	äÉHhô°ûŸG	-	…É°ûdG

	á«¡«aÎdG	õcGôŸGh	á«°VÉjôdG	ÖYÓŸG	õ«¡Œh	π«¨°ûJh	áfÉ«°U	-	á«ª«∏©àdGh	á«ÑjQóàdG	õcGôŸG	π«¨°ûJh

	,	ìÓ°U’G	,	AÉ°ûf’G)	-	ÊÉÑª∏d	áeÉY	ä’hÉ≤e	-	áªFGódGh	áàbDƒŸG	¢VQÉ©ŸG	IQGOEGh	º«¶æJh	áeÉbG	-

	á«ë°U	äBÉ°ûæe	,	á«¡«aôJ	äBÉ°ûæe	,	á«ª«∏©J	äBÉ°ûæe	,	…QÉŒ	¿ÉÑe	-	áeÉY	¿ÉÑe	-	(	º«eÎdG	,	Ωó¡dG

		IQÉéædGh	í«∏°ùàdG	∫ÉªYG	-	IõgÉ÷G	áfÉ°SôÿG	-	ôØ◊G-	iôNG	¿ÉÑe	,	á©æ°üe	¿ÉÑe	,	äGQÉ£e	ÊÉÑe

	-	∞««µàdG	-	IOGó◊G	-	AÉHô¡µdG	äGójó“	-	á°SÉ«∏dG	∫ÉªYG	-	ïHÉ£ŸGh	∂«HÉÑ°ûdGh	ÜGƒHCÓd	IQÉéæd	G-

	ÜƒÑM	:	á«YGQõdG	äÓ°UÉ◊G	-	áFõéàdGh	á∏ª÷G	IQÉŒ	-	¿ÉgódGh	AÓ£dG	-	á«ë°üdG	äGhO’G	Ö«côJ

	QƒgR	,	QhòH	∫ƒ≤H	,	¬cGƒa	,		äGhGô°†N	∞∏Z	,	Ò©°T	,	ôµ°S	,	Qƒ“	,	øNO	,	IQP	,	RQG	,	≥«bO	,	á£æM	,

	Iƒ¡≤dGh	π«¡dGh	ÍdG	‘	áFõéàdGh	á∏ª÷G	IQÉŒ	-	±ÓYG	¿Éàc	,	±ƒ°U	,	ø£b	äÓà°T	,	áæjR	äÉJÉÑfh

	äÉeóN	-		É¡JÉéàæeh	∑Éª°S’Gh	øLGhódGh	»°TGƒŸG	-		Égôjó°üJh	ÉgOGÒà°SGh	É¡JÉ≤ë∏eh	äGô°ùµŸGh

	á«°ùª°T 	äGQÉ¶f 	á«ÑW	äGQÉ¶f 	- 	äGQÉ¶ædGh 	äÉYÉ°ùdGh 	ôjƒ°üàdG 	äGhOCGh 	ä’BG 	- 	¿ÓYE’Gh 	ájÉYódG

			ájQÉéàdG 	äÉeóÿG	-Iƒ¡≤dG 	QhO	-	ºYÉ£eh	äÉMGÎ°SG	-	á°ThôØŸG	áëæL’G	-	ºYÉ£ŸGh	¥OÉæØdG 	-

	äÉeóN	-		(	IOhó	™∏°S	hG	á©∏°ùd	Úd’ódG)	Iô°SÉª°ùdG	-	™jRƒàdG	AÓch	-		¿ƒjQÉéàdG	AÓcƒdG	-

	™FÉ°†ÑdGh	™∏°ùdG	¢ü«∏îàdG	äÉeóN	-	Ò¨∏d	≥jƒ°ùàdG	äÉeóN	-	ácô°ûdG	ídÉ°üd	ôjó°üàdGh	OGÒà°S’G

	∞«∏¨àdGh 	áÄÑ©àdG 	äÉeóN	- 	á«¡£ŸG 	ÒZh	á«¡£ŸG 	á°TÉY’G 	äÉeóN	- 	áæjÉ©ŸGh 	¢üëØdG 	äÉeóN	-

	-	…ƒL –	…ôëH –	…ôH	-	π≤ædG –	áæ«©e	á©∏°ùH	Ió«≤ŸG	ÒZ	á«æ∏©dG	äGOGõŸG	-	øë°ûdG	äÉeóN	-
	É¡«MGƒ°Vh	¿óŸG	πNGO	ÜÉcôdG	π≤f	-	øjƒªàdGh	π≤ædG	äÉeóN	-	ájòZ’G	ßØ◊	äÉLÓK	-	äÉYOƒà°ùe

	äGQÉ«°ùdG 	ÒLCÉJ 	äÉeóN	-	¿ƒjôëÑdG 	AÓcƒdG 	-	™FÉ°†ÑdGh	ÜÉcô∏d 	…ôëÑdG 	π≤ædG 	-	™FÉ°†ÑdG 	π≤f	-

	- 	ójÈàdG 	äÉYOƒà°ùeh 	¿RÉîŸG 	ÒLCÉJ 	- 	ÉgÒLCÉJh 	É¡àfÉ«°Uh 	É¡©«Hh 	ájQÉædG 	äÉLGQódG 	OGÒà°SG 	-

	Égôjƒ£Jh	ÉgQÉªãà°SGh 	»°VGQC’G 	™«Hh	AGô°T 	»MÉ«°ùdG 	AGƒj’G 	≥aGôe 	π«¨°ûJ 	-	á«MÉ«°ùdG 	äÉeóÿG

	á©ÑàŸG	áª¶fCÓd	kÉ≤ah	É¡à£°ûfCG	ácô°ûdG	¢SQÉ“h.		ácô°ûdG	ídÉ°üd	É¡©«Hh	ÉgÒLCÉJh	É¡«∏Y	AÉæÑdG	±ó¡H

.¢UÉ°üàN’G	äÉ¡L	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©Hh

:	kÉ©HGQ

	É¡d	´hôa	ìÉààaG	‘	≥◊G	ácô°û∏dh	(IóL)	áæjóe	‘	ácô°û∏d	»°ù«FôdG	õcôŸG	¿ƒµj	:	»°ù«FôdG	õcôŸG	

.¢UÉ°üàN’G	á¡L	á≤aGƒÃ	∂dP	ácô°ûdG	áë∏°üe	â°†àbG	≈àe	áµ∏ªŸG	êQÉN	h	πNGO

:	kÉ°ùeÉN

	iôNCG	IóŸ	OóŒh	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	Égó«b	øe	CGóÑJ	áæ°S	(25)	IóŸ	ácô°ûdG	â°ù°SCÉJ	:	ácô°ûdG	Ióe	

	á«∏°UC’G	IóŸG	ájÉ¡f	πÑb	∂dP	¿ƒµjh	,QGôªà°S’G	ΩóY	‘	¬àÑZôH	øjôNB’G	AÉcô°ûdG	óMCG	ô£îj	⁄	Ée	á∏KÉ‡

	.	º¡æjhÉæY	≈∏Y	πé°ùe	ÜÉ£îH	πbC’G	≈∏Y	ô¡°TCG	áà°ùH	IOóéŸG	hCG
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قاعدة الملك 
عبدالعزيز 

البحرية 
بالجبيل 

مركز 
التشغيل 
والصيانة

١- إصالح وإعادة تأهيل عدد 

 (AHU) (٥٩) وحدة مناولة هواء

لسكن الضباط بحي الدانة 

و سكن األفراد بحي اللؤلؤ 

بالقاعدة

ق ب-ع 

٣٦/٠١٢
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ١٠٠٠ 

٢- تأجيل موعد منافسة 

ترميــم وتأهيــل مســبح 

الضــباط بالقــاعـــدة

ق ب-ع  

٣٥/٠٤٤
١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٠٠٠

القوات 
البرية
 إدارة 

المشتريات 
الداخلية

١- تقدمي خدمات إعاشة أفراد 

وحدات معهد طيران القوات 

البرية بالقصيم

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٢٠٠٠ ٢

٢- تقدمي خدمات إعاشة أفراد 

وحدات املنطقة اجلنوبية
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٢٠٠٠ ٣

القوات 
البحرية 

الملكية 
السعودية

١- إنشاء مقر كلية امللك 

فهد البحرية مبيناء القضيمة 

العسكري (املرحلة األولى) 

ق – ب – ٥ – 

م ع –٤٣٦/٣
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٣٠٫٠٠٠

٢- توريد عربات للقوات 

البحرية 

ق – ب – ٥ – 

م ع –٤٣٦/٤
١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٠٠٠

مجموعة 
ا�سناد 

الهندسي 
الثانية

إنشاء مظالت للعربات لواء 

القوات اخلاصة (٦٤) بالشمالية 

الغربية

 ١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٥/ ١٤٣٦/٣هـ ٣٠٠ ١٤٣٦/١

ن
وي

تم
وال

ت 
دا

دا
�م

ة ا
يئ

ه

١- تأمني وتوريد وتركيب 

كاميرات مراقبة أمنية بقوات 

الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٣٦/١١٢٠٠٠

٢- حتديث املعدات الفاعلة 

للشبكة الواسعة بقوات 

الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٦/١٢٢٥٠٠

٣- توريد وتركيب شبكات 

احلاسب اآللي بوحدات قوات 

الدفاع اجلوي
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٦/١٣٢٥٠٠

اع
دف

 ال
رة

وزا
ة ب

يان
ص

وال
ء 

شا
�ن

ة ا
دار

إ

١- تأمني قطع غيار مولدات 

دويتس لفرع احلريق
١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٠٠٠ ٣٦/١

٢- تأمني قطع غيار مولدات 

دويتس لفرع رنية
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٠٠٠ ٣٦/٢

٣- تأمني قطع غيار مولدات 

دويتس لفرع الدوادمي
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٠٠٠ ٣٦/٣

٤- استبدال وحدات تكييف 

شيللر مببنى اجلناح بوادي 

الدواسر

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٠٠٠ ٣٦/٤

٥- توريد وتركيب كابالت جهد 

متوسط ١٣٫٨ ك ف باحلريق
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٠٠٠ ٣٦/٥

٦- صيانة وإصالح نظام إنذار 

حريق بالطائف 
١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ١٠٠٠ ٣٦/٦

 (  BMS ) ٧- حتديث نظام

وإضافة نظام إدارة حتكم إلنذار 

احلريق مببنى القيادة بالرياض 

١٤٣٦/٤/٦ هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠٠٠ ٣٦/٧

إدارة مدينة 
الملك 

عبدالعزيز
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بتبوك

١- إعادة طرح منافسة تنفيذ 

أعمال توريد ومتديد كابالت 

كهربائية وتوريد وتركيب 

حلقات توزيع وخالفه مع تنفيذ 

كافة األعمال املصاحبة لزوم 

الصيانة واإلحالل بشبكة 

الكهرباء باملدينة العسكرية

٥٠٠ ٣٦٣٧

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

٢- توريد مواد ومستلزمات 

مطبعة معهد سالح املدرعات
٥٠٠ ٣٦٠٢

٣- إعادة طرح منافسة تنفيذ 

أعمال إنشاء املرحلة الثانية من 

معسكر مجموعة الشرطة 

العسكرية اخلاصة الثالثة 

باملنطقة الشمالية الغربية 

٥٠٠ ٢٠١٤/٢٢

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ
٤- إعادة طرح منافسة تنفيذ 

أعمال الصيانة الشاملة 

خلزانات الوقود باملنطقة 

الشمالية الغربية وتوريد 

مضخات وقود مع مستلزماتها

٥٠٠ ٣٦٦٧

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة مدينة 
الملك فهد 
العسكرية

١- تأمني وتوريد قطع غيار 

تبريد وتكييف
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٥٠٠ ٣٦/١٢

٢- تأمني وتوريد قطع غيار 

كهرباء ضغط عالي ومنخفض
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٥٠٠ ٣٦/١٣

٣- تأمني وتوريد مواد بناء 

متنوعة
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ ٣٠٠ ٣٦/١٤

٤- تأمني وتوريد مواد جنارة 

متنوعة
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٣٠٠ ٣٦/١٥

ا�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 

المسلحة 

توريد املواد الغذائية 

ملستشفيات القوات املسلحة 

مبنطقة الطائف  

 ١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٦٠٠٠ ٣٦/١

 مجمع الملك 
فهد الطبي 

العسكري 
بالظهران

١- توريد وتركيب أجهزة 

لقسم املخ واألعصاب
١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٤/٣١٥٠٠٠

٢- توريد وتركيب أجهزة طبية 

مختلفة ٢٠١٥
٥٠٠٠ ١٤٣٦/٣/٣١

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٣- توريد وتركيب جهاز املوجات 

فوق الصوتية 
٥٠٠٠ ١٤٣٦/٥/٣١

٤- توريد وتركيب جهاز 

بانوراميك ثالثي األبعاد 
٥٠٠٠ ١٤٣٦/٦/٣١

٥- توريد وتركيب أجهزة طبية 

لقسم األطفال 
٢٠٠٠ ١٤٣٦/٧/٣١

٦- توريد وتركيب جهاز فلورو 

متنقل
٢٠٠٠ ١٤٣٦/١٢/٣١

مدينة ا�مير 
سلطان 
الطبية 

العسكرية 
بالرياض

١- تأمني خدمات غسيل الكلى 

(التقنية الصفاقية)
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٤٣٥/٥٩/٢٧٥٠٠٠

٢- مشروع مستوصف طب 

الطيران بقاعدة الرياض اجلوية
١٤٣٥/٧١/٢٧١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ
٤- مشروع مستوصف 

العائالت بقاعدة الرياض اجلوية
١٤٣٥/٧٢/٢٧١٥٠٠

إدارة
مستشفيات 

القوات 
المسلحة 
بمنطقة 
الطائف

١- إعادة تأهيل العمائر 

السكنية(٣٢,٣١,٣٠) 

ملستشفى القوات املسلحة 

الهدا

١٤٣٦/٣/١٣هـ ١٤٣٦/٣/١٣هـ ١٤٣٦/١٠/٣٠٣٠٠٠

٢- توريد املستلزمات جللسات 

الغسيل الكلوي ملستشفى 

القوات املسلحة الهدا

١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/١١/٣٠٣٠٠٠

٣- ترميم وإنشاء مبنى الكلية 

الصحية ملستشفى القوات 

املسلحة الهدا 

١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/١٢/٣٠٣٠٠٠

٤- مشروع تنفيذ أعمال الرشة 

اخلرسانية املقذوفة مبستشفى 

القوات املسلحة الهدا (ملوقع 

مدرسة األنباء واملدرسة 

العاملية)

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/١٣/٣٠٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

  الديوان 
العام

تـأجيل موعد منافسة مشروع 

إنشاء مبنى احملكمة اإلدارية 

لديوان املظالم مبحافظة جدة 

١٤٣٦/٢/١٧هـ١٤٣٦/٢/١٦هـ١٦٩٩٨٠٫٠٠٠

مصلحة 
الزكاة 

والدخل  
ا�دارة العامة  

الرياض

مشروع اتفاقية مايكروسفت 

لكبار العمالء
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٥٠٠٠

مصلحة 
الجمارك 

العامة

تأجيل موعد منافسة حمالة 

جمرك الرقعي
١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٣/١هـ١٠٠٠ ٦٤

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـمجانا١٣٦٠٠١١٠٢٠٠٠٢ً- تأمني شنط حديد

٢- تقييم الوضع الراهن للجزء 

الصحي ضمن االستيراتيجية 

الوطنية للسالمة على الطرق 

٢٠١٤م

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٥٣٠٠٠

ض
ريا

 ال
حة

ص

١- صيانة ونظافة مستشفى 

األمير سلمان بن محمد 

بالدلم

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠١

٢- صيانة ونظافة مستشفى 

امللك خالد ومركز األمير 

سلطان باخلرج

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٢

٣- صيانة ونظافة مستشفى 

اليمامة
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٣

٤- صيانة ونظافة مستشفى 

املزاحمية اجلديد
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٤

٥- صيانة ونظافة مستشفى 

األرطاوية اجلديد
١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٥

٦- صيانة ونظافة مستشفى 

مرات
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٦

٧- صيانة ونظافة املراكز 

الصحية داخل الرياض
١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٧

٨- صيانة ونظافة مراكز 

اخلرج واحلوطة واألفالج و وادي 

الدواسر  والسليل

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٨

٩- صيانة ونظافة مستشفى 

األطفال والوالدة باخلرج
١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٩

١٠- صيانة ونظافة مستشفى 

ضرماء
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٠

١١- صيانة ونظافة مجمع 

األمل الطبي ومركز اإلخاء
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٦٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١١

١٢- صيانة ونظافة مستشفى 

الزلفي العام
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٢

١٣- صيانة ونظافة مستشفى 

القويعية اجلديد
١٤٣٦/٣/٥هـ١٤٣٦/٣/٥هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٣

١٤- صيانة ونظافة مراكز 

اجملمعة
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٤

١٥- صيانة ونظافة مستشفى 

شقراء
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٥
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١- تأمني بطاريات احتياطية 

حلفظ الطاقة (UPS) للمختبر 

اإلقليمي بالعاصمة املقدسة

١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ  ١٠٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٢٠٠٠١

٢- مشروع ربط أقسام 

الطوارئ مبستشفيات مكة 

املكرمة مع مكتب املدير العام 

واملساعد  

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٥٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٢٠٠٠٢

٣- مشروع ربط أقسام 

الطوارئ مبستشفيات عرفات 

والقيادة والسيطرة  

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٢٠٠٠٣

صحة الطائف
منافسة مشروع ترميم املراكز 

الصحية اململوكة للوزارة 

بصحة الطائف

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٤٠٠٠ ١٤٣٥/٢٢هـ

صحة 
القصيم

الصيانة والنظافة والتشغيل 

الغير طبي ملستشفى البدائع 

العام

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠١

صحة عسير

١- مشروع عزل األسطح 

مبستشفى ظهران اجلنوب 
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٢٠٠٠ ١٤٣٦/٩٤٤

٢- توسعة مستودع 

مستشفى القحمة 
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٩٤٥

صحة نجران
تأمني مياه الشرب مبوقع 

مستشفى شرورة العام 

مبنطقة جنران    

١٤٣٦/٣/١٠هـ  ١٤٣٦/٣/١٠هـ ٣٠٠ ١٤٣٦/٢

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- إنشاء مستودع منوذجي مع 

التجهيز ملستشفى البطحاء 

مبحافظة األحساء 

 ٠٤/٠٠٠١

٣٦/٠٣٥/١/
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٠٠٠

٢- إنشاء مستودع منوذجي مع 

التجهيز ملستشفى العمران 

مبحافظة األحساء

 ٠٤/٠٠٠٢

٣٦/٠٣٥/١/
١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٠٠٠

٣- إنشاء ثالجة املوتى مع 

التجهيز مبستشفى امللك فهد 

بالهفوف

 ٠٤/٠٠٠٣

٣٦/٠٣٥/١/
١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٠٠٠

مدينة الملك 
سعود 
الطبية 
بالرياض

١- استئجار مستودعات ملدينة 

امللك سعود الطبية
مجانا٥١ً / ٢٠١٤

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٢هـ
  Ovid ٢- توفير قاعدة بيانات

ملدة سنة واحدة
٥٢٥٠٠ / ٢٠١٤

٣- إنشاء مهبط مؤقت طائرات 

عمودية في املدينة
٥٣١٠,٠٠٠ / ٢٠١٤

٤- توريد وتركيب كاميرات 

مراقبة مبدينة امللك سعود 

الطبية

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٥٤٥٠٠٠ /٢٠١٤

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

١- متديد موعد منافسة 

مشروع تطوير وتأهيل قاعات 

احملاضرات 

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ ٢٠ع/٢٠١٤

٢- توريد وتركيب وتشغيل 

رخص وبرامج ومستلزمات 

املرحلة الثانية إلدارة تقنية 

املعلومات 

١٤٣٦/٣/٧هـ ١٤٣٦/٣/٦هـ ٢٩٢٠٠٠م/٢٠١٤

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة التجارة 
والصناعة

مشروع توريد وتركيب وتطوير 

البريد اإللكتروني في الوزارة.
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٢٠٠٠  ٠٢ ٠٢ ٣٦

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- إنشاء مبنى إداري 

مبستشفى األمير محمد بن 

عبدالعزيز باملدينة املنورة التابع 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش ص 

 / ١١ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٢٠٠٠ 

٢- تقدمي خدمة اإلشتراك 

السنوي في اجملالت والنشرات 

الطبية ملكتبات العلوم 

الصحية بجامعة امللك سعود 

بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 

بالرياض وجدة واألحساء 

والدمام التابعني للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

 / ١٠ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٠٠٠ 

٣- تأمني وتوريد مستلزمات 

غسيل الكلى جلميع برامج 

الشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش ص 

 / ١٢ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٩هـ ١٤٣٦/٣/٨هـ١٠٠٠ 

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

احلراسات األمنية اخلاصة ملبنى وزارة ا�سكان

الوزارة بالرياض
١٤٣٦/٣/٨هـ ١٤٣٦/٣/٨هـ ٥٠٠

/ /

٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ١٣ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ا�دارة العامة 
للشؤون 
ا�دارية 

والمالية 
وحدة 

المنافسات 
والعقود

١- صيانة ونظافة املباني 
التابعة لديوان الوزارة في 

املنطقة الشرقية
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤/٣٦/٥٣/١٥٠٠

٢- ربط مدينة بريدة واملدينة 
املنورة وجدة بشبكة ألياف 

ضوئية
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ١٢/٣٦/٥٣/١٣٠,٠٠٠

٣- ربط منطقة املدينة املنورة 
مبنطقة تبوك بشبكة ألياف 

ضوئية
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٨هـ١٣/٣٦/٥٣/١٣٠,٠٠٠
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١- تأمني أدوات السالمة املرورية 
للقوات اخلاصة ألمن الطرق

 ١٧
١٤٣٧/١٤٣٦/

 ٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ
٢- تأمني أجهزة حاسب 

آلي وملحقاتها وطابعات 
وماسحات ضوئية لإلدارات 

التابعة لألمن العام

 ١٨
١٤٣٧/١٤٣٦/

٢٠٠٠

٣- تأمني اإلعاشة املطهية 
ألفراد القوات اخلاصة ألمن احلج 

والعمرة

 ١٩
١٤٣٧/١٤٣٦/

١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٤٣٦/٤/١٩هـ٨٠٠٠

٤- تنفيذ مستودعي ذخيرة في 
منطقتي الباحة وتبوك

 ٢٠
١٤٣٧/١٤٣٦/

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٥- تأثيث مهاجع الدورات 
التأهيلية مبدن ومراكز تدريب 

األمن العام مبناطق اململكة

 ٢١
١٤٣٧/١٤٣٦/

٢٠٠٠

٦- تأمني اخلامات ومواد 
الطباعة ملطابع األمن العام

 ٢٢
١٤٣٧/١٤٣٦/

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

٧- تأثيث مباني القوة اخلاصة 
ألمن احلج والعمرة في كل من 

مكة املكرمة واملدينة املنورة

 ٢٣
١٤٣٧/١٤٣٦/

٣٠٠٠

٨- تأمني احملروقات ومشتقاتها 
للجهات التابعة لألمن العام 

مبنطقة اجلوف

 ٢٤
١٤٣٧/١٤٣٦/

٣٠٠٠

٩- مشروع صيانة شبكات 
االتصاالت الالسلكية التابعة 

لألمن العام مبناطق اململكة 
ملدة (سنتني ميالدية)

 ٢٥
١٤٣٧/١٤٣٦/

٣٠٠٠

١٠- تأمني ملبوسات عسكرية 
لألمن العام

 ٢٦
١٤٣٧/١٤٣٦/

٣٠٠٠

المديرية 
العامة 

للسجون

إنشاء عنابر مستعجلة 
لشعبة سجن حفر الباطن

 ٨٣
/١٤٣٦/٣٥هـ

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ  ١٠٠٠
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١- تأمني وتوريد سيارات 
صافرات إنذار متنقلة للمديرية 

العامة للدفاع املدني
٣٦/٢١١٠٠٠    

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٢- تأمني وتوريد أجهزة حاسب 
آلي وملحقاتها (املرحلة 
الثالثة عشر ) للمديرية 

العامة للدفاع املدني

٣٦/٢٢١٠٠٠

٣- أعمال تطوير ورشة 
إدارةالشؤون الفنية املركزية 

للدفاع املدني باملنطقة 
الشرقية

٣٦/٢٣٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ  ١٤٣٦/٣/٢١هـ           
٤- أعمال تطوير ورشة 

التشغيل والصيانة الفرعية 
للدفاع املدني مبحافظة ينبع

٣٦/٢٤٢٠٠٠

٥- أعمال صيانة مباني الدفاع 
٣٦/٢٥٥٠٠املدني مبنطقة املدينة املنورة

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ
٦- أعمال تطوير صالة طعام 

معهد الدفاع املدني بالناصرية
٣٦/٢٦٥٠٠

٧- أعمال صيانة مباني الدفاع 
٣٦/٢٧٥٠٠املدني مبنطقة عسير

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ
٨- أعمال صيانة مباني الدفاع 

املدني مبنطقة القصيم
٣٦/٢٨٥٠٠

٩- أعمال صيانة مع تأمني 
قطع الغيار لعدد من مصاعد 

الدفاع املدني في كل من 
(الرياض- مكة املكرمة – 

الشرقية- جنران)

٣٦/٢٩٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

١٠- أعمال صيانة مباني 
الدفاع املدني مبنطقة مكة 

املكرمة
٣٦/٣٠٥٠٠

١١- أعمال صيانة مع تأمني 
قطع الغيار لعدد من مسابح 
الدفاع املدني مبختلف املناطق

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٣٦/٣١٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- توريد وتركيب وتشغيل 
نظام ربط نظام االتصال 

الالسلكي  (TETRA) مبنطقة 
اجلوف مع كافة امللحقات

٥/٤٣٦/١٤٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢- تأمني عدد (٦٠) سيارة جيب 
صالون أربعة أبواب ٤*٤

١٦/٤٣٦/١٥٤٠٠٠

٣- تأمني عدد (١٠٠) سيارة 
بكب دورية ٤*٤

١٦/٤٣٦/١٦٥٠٠٠

٤- تأمني عدد (٣٠) سيارة بكب 
غمارتني خدمة إدارية

١٦/٤٣٦/١٧٢٠٠٠

٥- توريد مواد حاجز طريق 
معدني ( جارد ريل) شرق مركز 

البويب بقطاع العيساوية  
مبنطقة اجلوف

٢٣/٤٣٦/١٨١٥٠٠

٦- إعادة تأهيل األرصفة 
البحرية بقطاعي ( الوجه , 

أملج ) مبنطقة تبوك 
٢٣/٤٣٦/١٩١٥٠٠

٧- صيانة مباني ومنشآت 
حرس احلدود بقيادة منطقة 

مكة املكرمة
٢٣/٤٣٦/٢٠١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٨- صيانة مباني ومنشآت 
حرس احلدود بقيادة منطقة 

احلدود الشمالية
٢٣/٤٣٦/٢١١٥٠٠

٩- أعمال ترميم مبنى مركز 
الشعيبة املسدودة بقطاع 

الرويس مبنطقة مكة املكرمة
٢٣/٤٣٦/٢٢١٠٠٠

١٠- أعمال ترميم مبنى مركز 
مستورة بقطاع رابغ مبنطقة 

مكة املكرمة
٢٣/٤٣٦/٢٣١٠٠٠

١١- أعمال ترميم مبنى مركز 
رأس محيسن بقطاع القنفذة 

مبنطقة مكة املكرمة
٢٣/٤٣٦/٢٤١٠٠٠

إمارة منطقة 
الرياض

تطوير وحتديث احلاسب اآللي 
للمحافظات واملراكز

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٥٠٠ ١٤٣٦/٢

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

قة
ط

من
ة 

مار
إ

١- تشغيل وصيانة احلاسب 
ً ميالدياً ) اآللي ملدة (٣٦ شهرا

١٠,٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ

٢- صيانة ونظافة مباني 
محافظة الطائف ملدة (٣٦ 

شهر ميالدياً)
١٠٠٠

٣- صيانة ونظافة مباني 
محافظات اخلرمة وتربة ورنية 

ومراكزها ملدة (٣٦ شهر 
ميالدياً) 

٥٠٠

٤- صيانة ونظافة مباني 
محافظات الكامل وخليص 
واجلموم ورابغ ومراكزها ملدة 

(٣٦ شهر ميالدياً) 

٥٠٠

٥- ترميم مبنى محافظة 
الكامل 

١٠٠٠

٦- ترميم وإضافات ملبنى 
محافظة خليص 

١٠٠٠

إمارة منطقة 
نجران

تأمني ما حتتاجه سيارات اإلمارة 
ومعداتها واحملافظات واملراكز 

التابعة لها باحملروقات ومدة 
العقد ثالث سنوات                

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١١٠٠٠

ا�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية بوزارة 
الداخلية

١- منافسة أدوية احلج لعام 
١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢/٣٣/١٢١٠٠٠

٢- منافسة تأمني محروقات 
وغسيل وتشحيم وغيار 

زيوت السيارات لإلدارة 
العامة للخدمات الطبية 

واملراكز الصحية التابعة لها 
لعام١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣/٣٣/١٢١٠٠٠

فرع ا�دارة 
العامة 

للمجاهدين 
بمنطقة 

نجران

تأمني محروقات لزوم فرع اإلدارة 
العامة للمجاهدين مبنطقة 

جنران والفرق التابعة له في كل 
من منطقة جنران ومحافظة 

شرورة

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٢٠٠  

كلية الملك 
فهد ا�منية

٥٠٠ ١١٤٣٦/٤- صيانة نظام إداري
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- ترقية نظام مراسالت 
النسخة اجلديدة

٥٠٠ ١٤٣٦/٥

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـمجانا١٣٦٠٠١١٠٢٠٠٠٢ً- تأمني شنط حديد

٢- تقييم الوضع الراهن للجزء 

الصحي ضمن االستيراتيجية 

الوطنية للسالمة على الطرق 

٢٠١٤م

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٥٣٠٠٠

ض
ريا

 ال
حة

ص

١- صيانة ونظافة مستشفى 

األمير سلمان بن محمد 

بالدلم

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠١

٢- صيانة ونظافة مستشفى 

امللك خالد ومركز األمير 

سلطان باخلرج

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٢

٣- صيانة ونظافة مستشفى 

اليمامة
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٣

٤- صيانة ونظافة مستشفى 

املزاحمية اجلديد
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٤

٥- صيانة ونظافة مستشفى 

األرطاوية اجلديد
١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٥

٦- صيانة ونظافة مستشفى 

مرات
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٦

٧- صيانة ونظافة املراكز 

الصحية داخل الرياض
١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٧

٨- صيانة ونظافة مراكز 

اخلرج واحلوطة واألفالج و وادي 

الدواسر  والسليل

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٨

٩- صيانة ونظافة مستشفى 

األطفال والوالدة باخلرج
١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠٠٩

١٠- صيانة ونظافة مستشفى 

ضرماء
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٠

١١- صيانة ونظافة مجمع 

األمل الطبي ومركز اإلخاء
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٦٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١١

١٢- صيانة ونظافة مستشفى 

الزلفي العام
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٢

١٣- صيانة ونظافة مستشفى 

القويعية اجلديد
١٤٣٦/٣/٥هـ١٤٣٦/٣/٥هـ٥٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٣

١٤- صيانة ونظافة مراكز 

اجملمعة
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٤

١٥- صيانة ونظافة مستشفى 

شقراء
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٤٠٠٠ ٣٦٠١٤١٠٣٠٠١٥

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

١- تأمني بطاريات احتياطية 

حلفظ الطاقة (UPS) للمختبر 

اإلقليمي بالعاصمة املقدسة

١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ  ١٠٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٢٠٠٠١

٢- مشروع ربط أقسام 

الطوارئ مبستشفيات مكة 

املكرمة مع مكتب املدير العام 

واملساعد  

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٥٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٢٠٠٠٢

٣- مشروع ربط أقسام 

الطوارئ مبستشفيات عرفات 

والقيادة والسيطرة  

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٢٠٠٠٣

صحة الطائف
منافسة مشروع ترميم املراكز 

الصحية اململوكة للوزارة 

بصحة الطائف

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٤٠٠٠ ١٤٣٥/٢٢هـ

صحة 
القصيم

الصيانة والنظافة والتشغيل 

الغير طبي ملستشفى البدائع 

العام

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠١

صحة عسير

١- مشروع عزل األسطح 

مبستشفى ظهران اجلنوب 
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٢٠٠٠ ١٤٣٦/٩٤٤

٢- توسعة مستودع 

مستشفى القحمة 
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٩٤٥

صحة نجران
تأمني مياه الشرب مبوقع 

مستشفى شرورة العام 

مبنطقة جنران    

١٤٣٦/٣/١٠هـ  ١٤٣٦/٣/١٠هـ ٣٠٠ ١٤٣٦/٢

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
س

�ح
ة ا

صح

١- إنشاء مستودع منوذجي مع 

التجهيز ملستشفى البطحاء 

مبحافظة األحساء 

 ٠٤/٠٠٠١

٣٦/٠٣٥/١/
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٠٠٠

٢- إنشاء مستودع منوذجي مع 

التجهيز ملستشفى العمران 

مبحافظة األحساء

 ٠٤/٠٠٠٢

٣٦/٠٣٥/١/
١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٠٠٠

٣- إنشاء ثالجة املوتى مع 

التجهيز مبستشفى امللك فهد 

بالهفوف

 ٠٤/٠٠٠٣

٣٦/٠٣٥/١/
١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٠٠٠

مدينة الملك 
سعود 
الطبية 
بالرياض

١- استئجار مستودعات ملدينة 

امللك سعود الطبية
مجانا٥١ً / ٢٠١٤

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٢هـ
  Ovid ٢- توفير قاعدة بيانات

ملدة سنة واحدة
٥٢٥٠٠ / ٢٠١٤

٣- إنشاء مهبط مؤقت طائرات 

عمودية في املدينة
٥٣١٠,٠٠٠ / ٢٠١٤

٤- توريد وتركيب كاميرات 

مراقبة مبدينة امللك سعود 

الطبية

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٥٤٥٠٠٠ /٢٠١٤

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

١- متديد موعد منافسة 

مشروع تطوير وتأهيل قاعات 

احملاضرات 

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ ٢٠ع/٢٠١٤

٢- توريد وتركيب وتشغيل 

رخص وبرامج ومستلزمات 

املرحلة الثانية إلدارة تقنية 

املعلومات 

١٤٣٦/٣/٧هـ ١٤٣٦/٣/٦هـ ٢٩٢٠٠٠م/٢٠١٤

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة التجارة 
والصناعة

مشروع توريد وتركيب وتطوير 

البريد اإللكتروني في الوزارة.
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٢٠٠٠  ٠٢ ٠٢ ٣٦

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
طن

لو
س ا

حر
 ال

رة
وزا

ة ب
حي

ص
 ال

ن
ؤو

ش
ال

١- إنشاء مبنى إداري 

مبستشفى األمير محمد بن 

عبدالعزيز باملدينة املنورة التابع 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش ص 

 / ١١ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٢٠٠٠ 

٢- تقدمي خدمة اإلشتراك 

السنوي في اجملالت والنشرات 

الطبية ملكتبات العلوم 

الصحية بجامعة امللك سعود 

بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 

بالرياض وجدة واألحساء 

والدمام التابعني للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

 / ١٠ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ١٠٠٠ 

٣- تأمني وتوريد مستلزمات 

غسيل الكلى جلميع برامج 

الشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش ص 

 / ١٢ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٩هـ ١٤٣٦/٣/٨هـ١٠٠٠ 

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

احلراسات األمنية اخلاصة ملبنى وزارة ا�سكان

الوزارة بالرياض
١٤٣٦/٣/٨هـ ١٤٣٦/٣/٨هـ ٥٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف
جو

 ال
م

لي
تع

١- توفير قطع غيار وسائل 

السالمة ملدارس سكاكا 

وصوير

٥٠٠ ٤/م/٣٦

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
٢- توفير قطع غيار وسائل 

السالمة ملدارس دومة اجلندل 

وطبرجل

٥٠٠ ٥/م/٣٦

٣- توفير متطلبات السالمة 

لعدد ١٢ مبنى مدرسي
٥٠٠ ٦/م/٣٦

ي
دم

وا
لد

م ا
لي

تع

١- تأمني وتوريد مقاعد 

وطاوالت لرياض األطفال
٣٦/٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- تأمني وتوريد مقاعد 

وطاوالت تعليم عام
٣٦/٣٥٠٠

٣٣٦/٤٥٠٠- تأمني وتوريد آالت تصوير 

٤- تأمني وتوريد مكاتب 

مدرسية وكنب
٣٦/٥٥٠٠

٥- تأمني وتوريد جتهيزات 

الفصول التفاعلية املطورة
٣٦/٦٥٠٠

٦- تأمني وتوريد أجهزة عرض 

داتاشو
٣٦/٧٥٠٠

 TV ٧- تأمني وتوريد شاشات

تفاعلية
٣٦/٨٥٠٠

٨- تأمني وتوريد طاوالت قراءة 

ومقاعد ملراكز مصادر التعلم
٣٦/٩٥٠٠

٩- صيانة الفصول التفاعلية 

و اخملتبرات
٣٦/١٠٥٠٠

مع
 ال

ل
جا

م ر
لي

تع

١- عملية نظافة مدارس 

البنني بقطاعات احلريضة 

واحلبيل وحسوة ملدة ثالث 

سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٦/٢٧

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- عملية نظافة مدارس 

البنني بقطاع الشعبني ملدة 

ثالث سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٦/٢٨

٣- عملية نظافة مدارس 

البنات بقطاعات احلريضة 

واحلبيل وحسوة ملدة ثالث 

سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٦/٢٩

٤- عملية نظافة مدارس 

البنات بقطاع الشعبني ملدة 

ثالث سنوات ميالدية  

٢٠٠ ٣٦/٣٠

٥- صيانة وتشغيل آالت 

التصوير في مدارس البنني 

والبنات واملباني اإلدارية

٥٠٠ ٣٦/٣١

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لشؤون 
المسجد الحرام 

والمسجد 
النبوي

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة 

وتقنية التواصل السحابي 

للرئاسة  العامة لشؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

تأمني األجهزة واملعدات الطبية 

واملواصفات الفنية لنظام 

احلاسب اآللي والعالج الطبيي 

والصيدلية والطوارىء وقسم 

األسنان مبستشفى األمير 

فيصل بن فهد للطب الرياضي 

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٧٨٤٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
هرب

ك
وال

ه 
ميا

 ال
رة

وزا

١- تأمني املياه الصاحلة للشرب 

بواسطة الناقالت ألهالي قرى 

(الشقيق - الرديفة - الرافعية 

- أصفان) مبحافظة دومة 

اجلندل عقد رقم (٢) مبنطقة 

اجلوف

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥٦٦٥٠٠٠

٢- مشروع استكمال شبكات 

وتوصيالت منزلية حملافظة 

بلجرشي وقراها اجملاورة 

مبنطقة الباحة

١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٣هـ٥٦٨٢٠٠٠

٣- منافسة إنشاء خزانات 

استراتيجية وملحقاتها 

برفحاء مبنطقة احلدود 

الشمالية

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥٦٩٧٠٠٠

٤-  مشروع شبكات الصرف 

الصحي ألحياء جنران  (املرحلة 

الثالثة) عقد رقم ( ٥ )

٥٧٠١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ
٥- مشروع شبكات الصرف 

الصحي ألحياء جنران  (املرحلة 

الثالثة) عقد رقم ( ٦)

٥٧١١٠٫٠٠٠

٦-  نزح بيارات الصرف الصحي 

بإسكان األمير سلطان بن 

عبدالعزيز اخليري بالوديعة 

مبنطقة جنران

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٧٢٢٠٠٠

٧-  منافسة إنشاء مبنى فرع 

املياه مبحافظة املندق مبنطقة 

الباحة

١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٥٨٣٣٠٠٠

٨- تنفيذ توصيالت منزلية 

وتركيب عدادات املياه مبحافظة 

طريف مبنطقة احلدود 

الشمالية

١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٨٥٢٥٠٠

مياه الرياض

عقد تنظيف عدد (٢) بئر 

في محطة املياه مبحافظة 

الزلفي وتنظيف بئر في حقل 

مياه لبخة وحويته مبحافظة 

القويعية 

 ٨٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٠٠٠ 

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
اه

مي

١- شبكات مياه مبركز النخيل 

باحلناكية وبالصويدرة

 ١٠٨

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٢- توريد مستلزمات وأجهزة 

احلاسب اآللي للمديرية العامة 

مبنطقة املدينة املنورة

 ١٠٩

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٣- خطوط وتوصيالت مياه 

منزلية خلدمة قرى املدينة املنورة

 ١١٠

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ ٤- صيانة ونظافة فروع مياه 

( بدر / املهد / احلناكية / العال 

/ خيبر )

 ١١١

٤٣٦/٤٣٥/
١٠٠٠

٥- تشغيل وصيانة شبكات 

املياه مبراكز محافظة ينبع

 ١١٢

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ
٦- تركيب أدوات الترشيد في 

املدينة املنورة

 ١١٣

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٧- شبكات مياه مبراكز وقرى 

محافظة خيبر

 ١١٤

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ
٨- تشغيل وصيانة نظام 

التحكم اآللي واملراقبة 

وجلب البيانات لشبكات 

املياه واخلزانات واآلبار والصرف 

الصحي باملدينة املنورة

 ١١٥

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

٩- تأجيل موعد منافسة  

مشروع تنفيذ خطوط 

ومحطات الصرف الصحي 

في ينبع

 ٨١

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٠٫٠٠٠

تنفيذ توصيالت مياه منزلية مياه تبوك

بتيماء
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٤٥٠٨٦/٨٨٥٠٠

/ // /

٤UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ١٣ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

يز 
عز

دال
عب

ك 
مل

 ال
عة

ام
ج

١- أعمال تشغيل وصيانة 

ونظافة مباني وكليات برابغ 
١٠,٠٠٠ ٨١٤٢٧٠

١٤٣٦/٣/٨هـ ١٤٣٦/٣/٨هـ 

٢- أعمال صيانة ونظافة اإلدارة 

وكليات النبات 
١٠,٠٠٠ ٨١٤٢٨٠

٣- أعمــال حتديــث نظــام 

التحكــم اآللــي مببانــي 

اإلدارة العليــا – مرحلــة 

أولــى باجلامعـة بجــدة

١٤٣٦/٣/١٠هـ ١٤٣٦/٣/١٠هـ ٢٠٠٠ ٨١٤٢٦٠

 (SERVER) ٤- تأمني أجهزة

لعمادة التعليم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد بشطر 

الطالبات  

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ١٥٤٧٨٦٢٠٠٠/د

٥- تأمني مستهلكات كهربية 

القلب باملستشفى اجلامعي   
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٦٤٢٨٢٣٠٠٠/د

٦- تأمني وحدة التصوير 

بالصدى للقلب (أطفال / كبار)  

وأجهزة التصوير باملوجات 

الصوتية لقسم األشعة 

ووحدة طب األجنة بقسم 

النساء والوالدة باملستشفى 

اجلامعي  

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٦١٧٥٠٠٠/س 

٧- تأمني أجهزة طبية لوحدة 

زراعة األعضاء باملستشفى 

اجلامعي 

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٢٨٦٩٠٥٠٠٠/د

٨- مشروع مراقبة وإدارة 

محتوى اإلنترنت بعمادة تقنية 

املعلومات  

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٥٦٤٥٩٥٠٠٠/د

٩- جتهيز معامل ومختبرات 

كلية احلاسبات بفرع شمال 

جدة   

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٤١٣٨٣٠٠٠/د

١٠- تأمني احتياجات معمل 

كلية تصاميم البيئة  
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٨٢٥٣٧٣٠٠٠/د

١١- جتهيز معامل اإلختبارات 

اإللكترونية بشطر الطالبات 

 (VDI) بنظام األجهزة التخيلية

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ٢٧٩٧٥٠٠٠/د

١٢- حتديث معامل الدراسات 

العليا بكلية العلوم بشطر 

الطالبات 

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٠٢٢١٢٠٠٠/د

ن
اد

مع
وال

ل 
رو

بت
لل

هد 
ك ف

مل
 ال

عة
ام

ج

١- توريد أجهزة حاسبات 

مكتبية وحاسبات محمولة 

ومحطات عمل وطابعات 

وماسحات ضوئية وأجهزة 

كشك استعالمية باللمس 

ملركز سلطان بن عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية (سايتك)

 ٩٩

١٤١٠١٤٥٠/
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٠٠٠

٢- توريد أجهزة حاسبات 

مكتبية وشاشات وطابعات 

وماسحات ضوئية لكلية 

اجملتمع بالدمام

 ١٠٣

١٤١٠١٤٥٦/
١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٣- توريد وتركيب جهاز محلل 

حراري مع مطياف الكتلة

 ١٢٥

١٤١٠١٩٤٢/
٥٠٠

٤- توريد وتركيب مضخة حريق 

مبحرك يعمل بالديزل ملبنى 

رقم (١٥)

 ١٢٠

١٣١٠٢٤٢٣/
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٥٠٠

٥- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء مبنى كلية 

الدراسات التطبيقية املساندة 

وإنشاء الفصول الكبيرة 

وتوسعة املكتبة املركزية

 ١٢٠

١٤١٠٢٥١٦/
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٧٥٫٠٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
حم

لر
دا

عب
ت 

بن
ة 

ور
ة ن

ير
�م

ة ا
مع

١- توريد خزائن للطالبات جا

حلفظ احتياجاتهم بجامعة 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن

٣٦/٦١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ 

٢- تأمني احتياجات كلية 

الطب البشري من معامل 

وأجهزة ومستلزمات طبية

٣٦/٧٤٠٠٠

٣- تأمني احتياجات كلية 

التمريض من معامل وأجهزة 

ومستلزمات طبية

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٣٦/٨١٠٠٠

توريد معدات إلدارة التشغيل جامعة طيبة

والصيانة
١٤٣٦/٣/١٥هـ   ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٢٤٢٠٠٠/ش/٣٥

جامعة الباحة
إعادة طرح منافسة تشغيل 

وصيانة وتطوير األنظمة املالية 

واإلدارية

١٤٣٦/٣/١٠هـ ١٤٣٦/٣/٩هـ٣٦/٧٧٥٠٠٠

ن
ازا

 ج
عة

ام
ج

١- جتهيز عدد ثمانية معامل 

إفتراضية بكلية احلاسب اآللي
٢٠٠٠ ٣٢٧

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- مشروع املكتبات الفرعية 

لكليات البنات
٢٠٠٠ ٣٢٨

٣- تعديل قيمة املناقصة 

من (٢٠٠٠) إلى (١٠٠٠) ريال 

اخلاصة بإعادة طرح منافسة 

تأمني الكيماويات والزجاجيات 

للمستودع املركزي

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ١٠٠٠ ٣٢٥

٤- متديد موعد فتح مظاريف 

منافسة مشروع تطوير تدريس 

علم التشريح بإستعمال 

الوسائل احلديثة

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ٣١٩٢٠٠٠

جامعة 
الحدود 

الشمالية

صيانة املكيفات والبرادات 

والثالجات بكافة أنواعها 

بجميع مباني اجلامعة    

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٥/٢١٥٠٠٠

طلبية األدوية ملركز اخلدمات جامعة نجران

الصحية التعليمي
٦ /١٤٣٦/٣هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٥٠٠٠ ١٤٣٦/٢

اء
قر

ش
ة 

مع
جا

١- مشروع التشغيل والصيانة 

والنظافة حملطة معاجلة مياه 

الصرف الصحي ومحطة 

حتلية املياه

 -٣٥

١٤٣٦/١٤٣٥
١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٠٠٠ 

٢- جتهيز الصاالت الرياضية 

بكليات اجلامعة

 -٣٨ 

١٤٣٦/١٤٣٥
١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٩هـ١٥٠٠ 

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
اع

تم
الج

ن ا
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- عملية معاجلة الشروخ 

والهبوط احلاصل ملباني مركز 

التأهيل الشامل بتبوك 

(املرحلة األولى)

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٢٠٠٠ ٣٦/٢٢

٢- إنشاء مكتب مكافحة 

التسول ورعاية اخلادمات في 

الرياض

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٣٠٠٠ ٣٦/٢٣

٣- تطوير بوابة وزارة الشؤون 

االجتماعية واخلدمات 

اإللكترونية لوكالة الوزارة 

للرعاية االجتماعية واألسرة

١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٢٠٠٠ ٣٦/٢٤

/ /
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ال�سنة 92      العدد 4543           ٥إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA
اجلمعة ١٣ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف
جو

 ال
م

لي
تع

١- توفير قطع غيار وسائل 

السالمة ملدارس سكاكا 

وصوير

٥٠٠ ٤/م/٣٦

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
٢- توفير قطع غيار وسائل 

السالمة ملدارس دومة اجلندل 

وطبرجل

٥٠٠ ٥/م/٣٦

٣- توفير متطلبات السالمة 

لعدد ١٢ مبنى مدرسي
٥٠٠ ٦/م/٣٦

ي
دم

وا
لد

م ا
لي

تع

١- تأمني وتوريد مقاعد 

وطاوالت لرياض األطفال
٣٦/٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- تأمني وتوريد مقاعد 

وطاوالت تعليم عام
٣٦/٣٥٠٠

٣٣٦/٤٥٠٠- تأمني وتوريد آالت تصوير 

٤- تأمني وتوريد مكاتب 

مدرسية وكنب
٣٦/٥٥٠٠

٥- تأمني وتوريد جتهيزات 

الفصول التفاعلية املطورة
٣٦/٦٥٠٠

٦- تأمني وتوريد أجهزة عرض 

داتاشو
٣٦/٧٥٠٠

 TV ٧- تأمني وتوريد شاشات

تفاعلية
٣٦/٨٥٠٠

٨- تأمني وتوريد طاوالت قراءة 

ومقاعد ملراكز مصادر التعلم
٣٦/٩٥٠٠

٩- صيانة الفصول التفاعلية 

و اخملتبرات
٣٦/١٠٥٠٠

مع
 ال

ل
جا

م ر
لي

تع

١- عملية نظافة مدارس 

البنني بقطاعات احلريضة 

واحلبيل وحسوة ملدة ثالث 

سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٦/٢٧

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- عملية نظافة مدارس 

البنني بقطاع الشعبني ملدة 

ثالث سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٦/٢٨

٣- عملية نظافة مدارس 

البنات بقطاعات احلريضة 

واحلبيل وحسوة ملدة ثالث 

سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٦/٢٩

٤- عملية نظافة مدارس 

البنات بقطاع الشعبني ملدة 

ثالث سنوات ميالدية  

٢٠٠ ٣٦/٣٠

٥- صيانة وتشغيل آالت 

التصوير في مدارس البنني 

والبنات واملباني اإلدارية

٥٠٠ ٣٦/٣١

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لشؤون 
المسجد الحرام 

والمسجد 
النبوي

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة 

وتقنية التواصل السحابي 

للرئاسة  العامة لشؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

تأمني األجهزة واملعدات الطبية 

واملواصفات الفنية لنظام 

احلاسب اآللي والعالج الطبيي 

والصيدلية والطوارىء وقسم 

األسنان مبستشفى األمير 

فيصل بن فهد للطب الرياضي 

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٧٨٤٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
هرب

ك
وال

ه 
ميا

 ال
رة

وزا

١- تأمني املياه الصاحلة للشرب 

بواسطة الناقالت ألهالي قرى 

(الشقيق - الرديفة - الرافعية 

- أصفان) مبحافظة دومة 

اجلندل عقد رقم (٢) مبنطقة 

اجلوف

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥٦٦٥٠٠٠

٢- مشروع استكمال شبكات 

وتوصيالت منزلية حملافظة 

بلجرشي وقراها اجملاورة 

مبنطقة الباحة

١٤٣٦/٣/١٤هـ ١٤٣٦/٣/١٣هـ٥٦٨٢٠٠٠

٣- منافسة إنشاء خزانات 

استراتيجية وملحقاتها 

برفحاء مبنطقة احلدود 

الشمالية

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥٦٩٧٠٠٠

٤-  مشروع شبكات الصرف 

الصحي ألحياء جنران  (املرحلة 

الثالثة) عقد رقم ( ٥ )

٥٧٠١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/٣/١٤هـ
٥- مشروع شبكات الصرف 

الصحي ألحياء جنران  (املرحلة 

الثالثة) عقد رقم ( ٦)

٥٧١١٠٫٠٠٠

٦-  نزح بيارات الصرف الصحي 

بإسكان األمير سلطان بن 

عبدالعزيز اخليري بالوديعة 

مبنطقة جنران

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٧٢٢٠٠٠

٧-  منافسة إنشاء مبنى فرع 

املياه مبحافظة املندق مبنطقة 

الباحة

١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٥٨٣٣٠٠٠

٨- تنفيذ توصيالت منزلية 

وتركيب عدادات املياه مبحافظة 

طريف مبنطقة احلدود 

الشمالية

١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٨٥٢٥٠٠

مياه الرياض

عقد تنظيف عدد (٢) بئر 

في محطة املياه مبحافظة 

الزلفي وتنظيف بئر في حقل 

مياه لبخة وحويته مبحافظة 

القويعية 

 ٨٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٠٠٠ 

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
اه

مي

١- شبكات مياه مبركز النخيل 

باحلناكية وبالصويدرة

 ١٠٨

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٢- توريد مستلزمات وأجهزة 

احلاسب اآللي للمديرية العامة 

مبنطقة املدينة املنورة

 ١٠٩

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٣- خطوط وتوصيالت مياه 

منزلية خلدمة قرى املدينة املنورة

 ١١٠

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ ٤- صيانة ونظافة فروع مياه 

( بدر / املهد / احلناكية / العال 

/ خيبر )

 ١١١

٤٣٦/٤٣٥/
١٠٠٠

٥- تشغيل وصيانة شبكات 

املياه مبراكز محافظة ينبع

 ١١٢

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ
٦- تركيب أدوات الترشيد في 

املدينة املنورة

 ١١٣

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٧- شبكات مياه مبراكز وقرى 

محافظة خيبر

 ١١٤

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ
٨- تشغيل وصيانة نظام 

التحكم اآللي واملراقبة 

وجلب البيانات لشبكات 

املياه واخلزانات واآلبار والصرف 

الصحي باملدينة املنورة

 ١١٥

٤٣٦/٤٣٥/
٥٠٠٠

٩- تأجيل موعد منافسة  

مشروع تنفيذ خطوط 

ومحطات الصرف الصحي 

في ينبع

 ٨١

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٠٫٠٠٠

تنفيذ توصيالت مياه منزلية مياه تبوك

بتيماء
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٤٥٠٨٦/٨٨٥٠٠

/ // /
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اجلمعة ١٣ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
يو

فز
تل

وال
ة 

اع
�ذ

ة ا
يئ

ه

١- توريد رافعة للكاميرا مع 
 CAMERA كامل ملحقاتها

CRANE ملركز تلفزيون الرياض 
ومركز تلفزيون العاصمة 

املقدسة

 ٧٣
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ٢٠٠٠

٢- الدعم الفني ألنظمة 
اجلرافيكس VIZRT بالقناة 
السعودية األخبار والقناة 

الرياضية

 ٣٤
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ٢٠٠٠

 ٣- عملية تأمني سيارات للهيئة 
باألجر اليومي وموسم احلج 

 ٧٥
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٢٠٠٠

٤- حتديث املرسالت اإلذاعية 
إف . إم مبركزي تلفزيون الرياض 

(RDS) والدمام تعمل بنظام

 ٧٦
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٤٠٠٠

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

مشروع إدارات التشغيل 
والصيانة ومرافق الهيئة امللكية 

مبدينة رأس اخلير
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٤هـ٢٣٩٢٤٫٠٠٠-ع٠٢

ي
هن

لم
وا

ي 
قن

لت
ب ا

دري
لت

ة ل
ام

لع
ة ا

س
س

مؤ
ال

١- أعمال استبدال عدد (٢) 
محطة حتويل كهربائية مدمجة 

مع كابل التغذية بالكلية 
التقنية ببريدة

١٩٠١٥٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ
٢- إنشاء مبنى مستودع 
الوثائق واحملفوظات مبوقع 

املعهد الصناعي الثانوي الثالث 
بالرياض

١٩١٢٥٠٠

٣- تأسيس شبكة احلاسب 
١٩٢١٠٠٠اآللي بالكلية التقنية بالرس

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢هـ ٤- متديد موعد منافسة تقدمي 
خدمات استشارية للنظام 

التدريبي
١٣٦٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة تأمني 
احتياج تخصص الكهرباء 

للوحدات التدريبية ٣٥هـ
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٧١٢٠٠٠

٦- صيانة ونظافة منشآت 
ومباني الوحدات التدريبية 

مبنطقة عسير
١٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ
٧- تأمني احتياج الوحدات 

التدريبية من البرامج
٢١٠٠٠

٨- ترميم سور الكلية التقنية 
بخميس مشيط

٣١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٩- توريد وتركيب أجهزة تكييف 
الهواء مببنى مكتب الدعم 

وضبط اجلودة بنجران
٤١٠٠٠

١٠- توريد وتركيب أجهزة 
تكييف الهواء بكلية االتصاالت 

واملعلومات بالرياض
١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥١٠٠٠

١١- تأمني احتياج الوحدات 
التدريبية من األثاث املكتبي 

واملسرحي ٣٧/٣٦
٦١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ
١٢- تأمني احتياج الوحدات 

التدريبية من األجهزة التدريبية 
٣٧/٣٦

٧١٠٠٠

حة
مال

 ال
اه

مي
 ال

ية
حل

لت
ة 

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

ال

١- متديد موعد منافسة تأهيل 
وحتديث واختبار نظام إنذار احلريق 
املبكر للمرحلة الثانية ومحطة 

التناضح العكسي مبحطات 
حتلية ينبع املدينة املنورة

YM/R/I/127 ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٥٠٠

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 
مشروع محطات التحلية 

وأنظمة نقل املياه في كل من: 
حقل . املرحلة الثالثة. وضباء 

املرحلة الرابعة والوجه املرحلة 
الرابعة

١- حقل . املرحلة الثالثة
٢- ضباء . املرحلة الرابعة

٣- الوجه . املرحلة الرابعة
وذلك لغرض تغذية محافظات 

كل من حقل وضبا والوجه مبياه 
الشرب

١٤٣٦/٢/١٦هـ١٤٣٦/٢/١٥هـ٥٠٫٠٠٠ 

 Therma Chem) ٣- توريد مادة
FS١٢) لتنظيف الغاليات 
مبحطات التحلية (جدة ، 

الشعيبة ، ينبع ، الشقيق ) ملدة 
سنة أو ثالث سنوات

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٣/١هـ١٠٠٠ 

٤- حتديث وتطوير القواطع 
الكهربائية للجهد ٧٫٢ كيلو 

فولت باملرحلة الثانية_ أ 
مبحطات التحلية باجلبيل

JB/R/E/287 ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٥٠٠

٥- تأهيل وإعادة طالء عدد ستة 
محطات من احملطات الصغيرة

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٤هـ٥٠٠ 2700/573

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
مال

 ال
اه

مي
 ال

ية
حل

لت
ة 

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

٦- إعمار صوامع تخزين اجلير  ال
الرملي مبحطة التناضح 

العكسي األولى والثانية وذلك 
بالقيام بتوريد وجتهيز وتركيب 
أجهزة معدات حديثة متطورة 

لتشغيل النظام احلالي ورفع 
كفاءة نظام التحكم واملراقبة 

التابعة له وسهولة صيانة 
معداته مبحطات جدة

JD/RI/997 ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٥٠٠

٧- حتديث نظام حزمة 
الهيدروليكية لصمامات التدفق 

والضغط خلط أنابيب ينبع 
واملدينة املنورة (املرحلة الثانية)

Y-P-I-0044 ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٠٠٠

ي
ود

سع
 ال

يد
بر

 ال
سة

س
مؤ

 ١- مشروع جتهيز البنية 
التحتية للتطبيقات املالية 

واإلدارية وقواعد البيانات

( ٢ ) لعام 
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٥٫٠٠٠

٢- إنشاء مبنى البريد املركزي 
بسكاكا مبنطقة اجلوف

( ٣ ) لعام 
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٥٫٠٠٠

٣- مشروع مركز عمليات 
الشبكة

( ٤ ) لعام 
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٥٫٠٠٠

٤- مشروع حتديث ومعاجلة 
طلبات تسجيل العنوان في 

مدن ومحافظات اململكة

( ٥ ) لعام 
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٢٠٫٠٠٠

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
ميناء الملك 

عبدالعزيز

إعادة طرح منافسة مشروع 
إعادة تأهيل وحدات التكييف 

مبيناء امللك عبدالعزيز 
١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٠٣١٠٠٠

ميناء 
الملك فهد 
الصناعي 

بينبع

١- إعادة طرح منافسة تأهيل 
مستودعات وأسقف مباني 

ومظالت ميناء امللك فهد 
الصناعي بينبع

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٠٫٠٠٠ 

٢- منافسة تطوير وتأهيل 
شبكة الصرف الصحي وإنشاء 

شبكة للري مبيناء امللك فهد 
الصناعي بينبع

١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٥٫٠٠٠ 

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

١- تشغيل وصيانة مباني 
احملاكم وكتابات العدل التابعة 

لفرع وزارة العدل مبنطقة 
الرياض في كل من مدينة 
الرياض ومحافظة اجملمعة

١٤٠/٢٠١٤٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- صيانة آالت التصوير وأجهزة 
الفاكس لفرع وزارة العدل 

مبنطقة جازان واجلهات التابعة له 
١٤١/٢٠١٤٥٠٠

٣- صيانة ونظافة مبنى  
محكمة األحوال الشخصية 

ومكاتب الصلح ومبنى 
احملكمة التجارية وكتابة العدل 

وكتابة العدل الثانية بالدمام 

١٤٢/٢٠١٤٢٠٠٠

٤- نقل وتوريد وتركيب أنظمة 
السالمة مببنى فرع الوزارة 

مبنطقة الرياض 
١٤٣/٢٠١٤١٠٠

٥- توريد وتركيب مبنى البوفية 
من املباني اجلاهزة محكمة جازان 

١٤٤/٢٠١٤٢٠٠

٦- مشروع تأمني احلراسات 
املدنية اخلاصة لتنظيم 

اجللسات القضائية باحملكمة 
العامة مبحافظة جدة 

١٤٥/٢٠١٤٢٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٧- مشروع توريد وتركيب أنظمة 
السالمة باملبنى املستأجر 

لصالح دوائر احلجز والتنفيذ 
ودوائر األحوال الشخصية 
باحملكمة العامة بالرياض 

١٤٦/٢٠١٤٢٠٠

٨- عملية توريد وتركيب كاونتر 
لكتابة العدل برفحاء

١٤٧/٢٠١٤١٠٠

٩- تقدمي خدمة اإلنترنت لوزارة 
العدل                                                             

١٤٨/٢٠١٤١٠٠٠

/ /

٦UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ١٣ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اد
ش

�ر
وا

ة 
عو

لد
وا

ف 
قا

�و
وا

ة 
مي

سال
ا�

ن 
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- صيانة ونظافة وتشغيل 

مقر اللجنة العلمية ومقر 

هيئة التوعية ومراكز التوعية 

الفرعية مبكة املكرمة

٤٦٣٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ
٢- صيانة ونظافة وتشغيل 

مقر األمانة العامة للتوعية 

ومراكز التوعية اإلسالمية 

باملدينة املنورة

٤٦٤٢٥٠٠-١٤٣٤

٣- إنشاء مبنى إداري ومستودع 

لألمانة العامة للتوعية 

اإلسالمية مبكة املكرمة

٤٦٥٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ
٤- تطوير وإعادة تأهيل مركز 

التوعية اإلسالمية الرئيسي 

مبزدلفة

٤٦٦١٥٠٠-١٤٣٤

٥- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة األولى مبحافظة 

الدرب مبنطقة جازان

١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٤٦٧٣٠٠٠-١٤٣٤

٦- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الغزالة 

مبنطقة حائل

٤٥١٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٧- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة بلجرشي 

مبنطقة الباحة

٤٥٢٣٠٠٠-١٤٣٤

٨- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة قلوة 

مبنطقة الباحة

٤٥٣٣٠٠٠-١٤٣٤

٩- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة اخلبر 

باملنطقة الشرقية

٤٥٤٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

١٠- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة اخلفجي 

باملنطقة الشرقية

٤٥٥٣٠٠٠-١٤٣٤

١١- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة شرورة 

مبنطقة جنران

٤٥٦٣٠٠٠-١٤٣٤

١٢- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة ضباء 

مبنطقة تبوك

٤٥٧٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ
١٣- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الوجه 

مبنطقة تبوك

٤٥٨٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة املذنب 

مبنطقة القصيم

٤٥٩٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ
١٥- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة خيبر 

مبنطقة املدينة املنورة

٤٦٠٣٠٠٠-١٤٣٤

١٦- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الزلفي 

مبنطقة الرياض

١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٤٦٢٣٠٠٠-١٤٣٤

١٧- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثالثة مبحافظة 

خليص مبنطقة مكة املكرمة

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ٤٦٨٢٥٠٠-١٤٣٤

ير
س

 ع
رع

ف

١- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل جوامع اجملموعة 

السابعة بظهران اجلنوب 

مبنطقة عسير

١٤٣٦/١٠٢٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل جوامع اجملموعة 

السادسة بخميس مشيط 

ووادي بن هشبل وتندحة 

مبنطقة عسير

١٤٣٦/١١٣٠٠٠

٣- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل جوامع اجملموعة 

الثالثة الشعف مبنطقة عسير

١٤٣٦/١٢١٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
س

 ع
رع

ف

٤- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل جوامع اجملموعة 

اخلامسة بخميس مشيط 

مبنطقة عسير

١٤٣٦/١٣٣٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
٥- عملية صيانة ونظافة وتشغيل 

جوامع اجملموعة الرابعة بأحد 

رفيدة والواديني مبنطقة عسير

١٤٣٦/١٣٣٠٠٠

٦- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل جوامع اجملموعة الثانية 

عشر النماص مبنطقة عسير

١٤٣٦/١٣٣٠٠٠

ل
حائ

ع 
فر

١- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم ( ١٥) لعدد 

(٦٧) جامع ومسجد ومكتب 

األوقاف والدعوة واإلرشاد مبركز 

فيد  ملدة (٣٦) شهر

 ١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٨- أ) 

لعدد (٥٩) جامع ومسجد 

مبحافظة احلائط  ملدة (٣٦) شهر

 ١٥٠٠

٣- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٨- ب) 

لعدد (٥٩) جامع ومسجد 

مبحافظة احلائط  ملدة (٣٦) شهر

 ١٥٠٠

٤- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٩- أ) لعدد 

(٥٨) جامع ومسجد مبحافظة 

الشملي ملدة (٣٦) شهر

 ١٥٠٠

٥- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (١٩- ب) 

لعدد (٥٧) جامع ومسجد 

مبحافظة الشملي ملدة (٣٦) شهر

 ١٥٠٠

٦- عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة اجملموعة رقم (٢٠) 

لعدد (٤٦) جامع ومسجد مبركز 

جبة ملدة (٣٦) شهر

 ١٥٠٠

م
صي

لق
ع ا

فر

١- هدم وإعادة بناء مسجد 

علوة العباد مبحافظة املذنب
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٢- هدم وإعادة بناء مسجد 

العازمية مبحافظة النبهانية
١٠٠٠

٣- ترميم وتوسعة جامع 

األمير سلطان مبركز صعينني 

مبحافظة النبهانية

٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

عملية صيانة ونظافة اجملموعة 

(أ) مبحافظة عنيزة

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ

٥- متديد موعد منافسة 

عملية صيانة ونظافة اجملموعة 

(ب) مبحافظة عنيزة

٢٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

عملية صيانة ونظافة اجملموعة 

(ج) مبحافظة عنيزة

٢٠٠٠

٧- متديد موعد منافسة 

عملية صيانة ونظافة اجملموعة 

(أ) مبحافظة عقلة الصقور

٢٠٠٠

٨- متديد موعد منافسة 

عملية صيانة ونظافة اجملموعة 

(ب) مبحافظة عقلة الصقور

٢٠٠٠

٩- متديد موعد منافسة 

عملية صيانة ونظافة اجملموعة 

(ج) مبحافظة عقلة الصقور

٢٠٠٠

١٠- متديد موعد منافسة 

عملية صيانة ونظافة اجملموعة 

(أ) مبحافظة النبهانية

٢٠٠٠

١١- متديد موعد منافسة عملية 

صيانة ونظافة عدد (٩٨) مسجد 

وجامع مبحافظة الشماسية

٢٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
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١- توريد رافعة للكاميرا مع 
 CAMERA كامل ملحقاتها

CRANE ملركز تلفزيون الرياض 
ومركز تلفزيون العاصمة 

املقدسة

 ٧٣
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ٢٠٠٠

٢- الدعم الفني ألنظمة 
اجلرافيكس VIZRT بالقناة 
السعودية األخبار والقناة 

الرياضية

 ٣٤
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ٢٠٠٠

 ٣- عملية تأمني سيارات للهيئة 
باألجر اليومي وموسم احلج 

 ٧٥
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٢٠٠٠

٤- حتديث املرسالت اإلذاعية 
إف . إم مبركزي تلفزيون الرياض 

(RDS) والدمام تعمل بنظام

 ٧٦
١٤٣٦/١٤٣٥/

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٤٠٠٠

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

مشروع إدارات التشغيل 
والصيانة ومرافق الهيئة امللكية 

مبدينة رأس اخلير
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٤هـ٢٣٩٢٤٫٠٠٠-ع٠٢

ي
هن
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وا

ي 
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لت
ب ا
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ة ل
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ة ا
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١- أعمال استبدال عدد (٢) 
محطة حتويل كهربائية مدمجة 

مع كابل التغذية بالكلية 
التقنية ببريدة

١٩٠١٥٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ
٢- إنشاء مبنى مستودع 
الوثائق واحملفوظات مبوقع 

املعهد الصناعي الثانوي الثالث 
بالرياض

١٩١٢٥٠٠

٣- تأسيس شبكة احلاسب 
١٩٢١٠٠٠اآللي بالكلية التقنية بالرس

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢هـ ٤- متديد موعد منافسة تقدمي 
خدمات استشارية للنظام 

التدريبي
١٣٦٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة تأمني 
احتياج تخصص الكهرباء 

للوحدات التدريبية ٣٥هـ
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٧١٢٠٠٠

٦- صيانة ونظافة منشآت 
ومباني الوحدات التدريبية 

مبنطقة عسير
١٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ
٧- تأمني احتياج الوحدات 

التدريبية من البرامج
٢١٠٠٠

٨- ترميم سور الكلية التقنية 
بخميس مشيط

٣١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٩- توريد وتركيب أجهزة تكييف 
الهواء مببنى مكتب الدعم 

وضبط اجلودة بنجران
٤١٠٠٠

١٠- توريد وتركيب أجهزة 
تكييف الهواء بكلية االتصاالت 

واملعلومات بالرياض
١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥١٠٠٠

١١- تأمني احتياج الوحدات 
التدريبية من األثاث املكتبي 

واملسرحي ٣٧/٣٦
٦١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ
١٢- تأمني احتياج الوحدات 

التدريبية من األجهزة التدريبية 
٣٧/٣٦

٧١٠٠٠

حة
مال

 ال
اه

مي
 ال

ية
حل

لت
ة 

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

ال
١- متديد موعد منافسة تأهيل 

وحتديث واختبار نظام إنذار احلريق 
املبكر للمرحلة الثانية ومحطة 

التناضح العكسي مبحطات 
حتلية ينبع املدينة املنورة

YM/R/I/127 ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٥٠٠

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 
مشروع محطات التحلية 

وأنظمة نقل املياه في كل من: 
حقل . املرحلة الثالثة. وضباء 

املرحلة الرابعة والوجه املرحلة 
الرابعة

١- حقل . املرحلة الثالثة
٢- ضباء . املرحلة الرابعة

٣- الوجه . املرحلة الرابعة
وذلك لغرض تغذية محافظات 

كل من حقل وضبا والوجه مبياه 
الشرب

١٤٣٦/٢/١٦هـ١٤٣٦/٢/١٥هـ٥٠٫٠٠٠ 

 Therma Chem) ٣- توريد مادة
FS١٢) لتنظيف الغاليات 
مبحطات التحلية (جدة ، 

الشعيبة ، ينبع ، الشقيق ) ملدة 
سنة أو ثالث سنوات

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٣/١هـ١٠٠٠ 

٤- حتديث وتطوير القواطع 
الكهربائية للجهد ٧٫٢ كيلو 

فولت باملرحلة الثانية_ أ 
مبحطات التحلية باجلبيل

JB/R/E/287 ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٥٠٠

٥- تأهيل وإعادة طالء عدد ستة 
محطات من احملطات الصغيرة

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٤هـ٥٠٠ 2700/573

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
مال

 ال
اه

مي
 ال

ية
حل

لت
ة 

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

٦- إعمار صوامع تخزين اجلير  ال
الرملي مبحطة التناضح 

العكسي األولى والثانية وذلك 
بالقيام بتوريد وجتهيز وتركيب 
أجهزة معدات حديثة متطورة 

لتشغيل النظام احلالي ورفع 
كفاءة نظام التحكم واملراقبة 

التابعة له وسهولة صيانة 
معداته مبحطات جدة

JD/RI/997 ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٥٠٠

٧- حتديث نظام حزمة 
الهيدروليكية لصمامات التدفق 

والضغط خلط أنابيب ينبع 
واملدينة املنورة (املرحلة الثانية)

Y-P-I-0044 ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٠٠٠

ي
ود

سع
 ال

يد
بر

 ال
سة

س
مؤ

 ١- مشروع جتهيز البنية 
التحتية للتطبيقات املالية 

واإلدارية وقواعد البيانات

( ٢ ) لعام 
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٥٫٠٠٠

٢- إنشاء مبنى البريد املركزي 
بسكاكا مبنطقة اجلوف

( ٣ ) لعام 
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٥٫٠٠٠

٣- مشروع مركز عمليات 
الشبكة

( ٤ ) لعام 
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٥٫٠٠٠

٤- مشروع حتديث ومعاجلة 
طلبات تسجيل العنوان في 

مدن ومحافظات اململكة

( ٥ ) لعام 
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٢٠٫٠٠٠

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
ميناء الملك 

عبدالعزيز

إعادة طرح منافسة مشروع 
إعادة تأهيل وحدات التكييف 

مبيناء امللك عبدالعزيز 
١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٠٣١٠٠٠

ميناء 
الملك فهد 
الصناعي 

بينبع

١- إعادة طرح منافسة تأهيل 
مستودعات وأسقف مباني 

ومظالت ميناء امللك فهد 
الصناعي بينبع

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٠٫٠٠٠ 

٢- منافسة تطوير وتأهيل 
شبكة الصرف الصحي وإنشاء 

شبكة للري مبيناء امللك فهد 
الصناعي بينبع

١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٥٫٠٠٠ 

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

١- تشغيل وصيانة مباني 
احملاكم وكتابات العدل التابعة 

لفرع وزارة العدل مبنطقة 
الرياض في كل من مدينة 
الرياض ومحافظة اجملمعة

١٤٠/٢٠١٤٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- صيانة آالت التصوير وأجهزة 
الفاكس لفرع وزارة العدل 

مبنطقة جازان واجلهات التابعة له 
١٤١/٢٠١٤٥٠٠

٣- صيانة ونظافة مبنى  
محكمة األحوال الشخصية 

ومكاتب الصلح ومبنى 
احملكمة التجارية وكتابة العدل 

وكتابة العدل الثانية بالدمام 

١٤٢/٢٠١٤٢٠٠٠

٤- نقل وتوريد وتركيب أنظمة 
السالمة مببنى فرع الوزارة 

مبنطقة الرياض 
١٤٣/٢٠١٤١٠٠

٥- توريد وتركيب مبنى البوفية 
من املباني اجلاهزة محكمة جازان 

١٤٤/٢٠١٤٢٠٠

٦- مشروع تأمني احلراسات 
املدنية اخلاصة لتنظيم 

اجللسات القضائية باحملكمة 
العامة مبحافظة جدة 

١٤٥/٢٠١٤٢٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٧- مشروع توريد وتركيب أنظمة 
السالمة باملبنى املستأجر 

لصالح دوائر احلجز والتنفيذ 
ودوائر األحوال الشخصية 
باحملكمة العامة بالرياض 

١٤٦/٢٠١٤٢٠٠

٨- عملية توريد وتركيب كاونتر 
لكتابة العدل برفحاء

١٤٧/٢٠١٤١٠٠

٩- تقدمي خدمة اإلنترنت لوزارة 
العدل                                                             

١٤٨/٢٠١٤١٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ة ت
مان

أ

١- متديد مباني ومرافق بلدية 

بتبوك (إنشاء مبنى مختبر) 

١٩/١١/٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٠٤

١٥٥٤٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- حدائق وممرات 

مشاة وساحات بتبوك 

(إنشاء جسور مشاة) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٥٥٥٤٠٠٠

٣- تأمني واستبدال املعدات 

والسيارات املتهالكة 

(توريد معدات وآالت) بتبوك 

١٩/١١/٠٠١/٠٠٥٣/٠٠/٠٠/٤

١٥٥٦٥٠٠

٤- صيانة مباني ومرافق األمانة 

(صيانة وتأهيل مباني األمانة) 

١٩/١١/٠٠١/٠٠٠١/٠٢/٠٥/٠٣

١٥٥٧٤٠٠٠

٥- صيانة شبكات 

الري واآلبار بتبوك 

١٩/١١/٠٠١/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٠٣

١٥٥٨٣٠٠٠

أمانة تبوك 
(المنجور)

١- سفلتة مخططات املنح 

باملنجور ١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤
١٥٥٩١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ ٢- سفلتة وأرصفة 

وإنارة باملنجور 

١٩/١١/٧٠٥/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤

١٥٦٠١٠٠٠

ل)
حق

ك (
بو

ة ت
مان

أ

١- تأمني معدات وآليات 

وأجهزة وعدد ملواجهة 

كوارث الزالزل (تأمني قالب 

محرك ديزل ٦ سلندر عدد ١) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٦١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- تأمني معدات وآليات 

وأجهزة وعدد ملواجهة كوارث 

الزالزل (تأمني حفار محرك 

ديزل ١٨٠حصان عدد ١) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٦٢٥٠٠

٣- تأمني معدات وآليات 

وأجهزة وعدد ملواجهة 

كوارث الزالزل (تأمني 

كمبروسر هواء ٦٫٩بار عدد ٢) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٦٣٥٠٠

٤- تأمني معدات وآليات 

وأجهزة وعدد ملواجهة كوارث 

الزالزل (تأمني مدحلة ٣ 

سلندر ٩٠ سنتيمتر عدد ١) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٦٤٥٠٠

ن 
جرا

ة ن
مان

أ

١- حدائق وساحات وممرات 

مشاة - املرحلة الثانية 

٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠١٥٤/٠٠/٠٠/٤

 ٢٤٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠,٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ 
٢- تطوير األداء البلدي 

- املرحلة السابعة 

٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠١٥٧/٠٠/٠٠/٤

 ٢٤٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

بلدية بدر 
الجنوب 

صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة - املرحلة األولى 

٠١٩/٠١٥/٧٠٣/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

 ٢٤٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ١٠٠٠

بلدية شرورة 
إنشاء قرية سياحية وتطوير 

ميدان الهجن - املرحلة األولى 

٠١٩/٠١٥/٣٠١/٠٠٨١/٠٠/٠٠/٤

 ٢٥٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٣٠٠٠

ة 
ير

سع
 ال

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 

سوق خضار – أسواق 

ومسالخ ( مرحلة ثانية ) 

٠١٩/٠٠٦/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ

٢- متديد موعد منافسة 

سوق شعبي – أسواق 

ومسالخ (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٦/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة إنشاء 

ميدان احتفاالت ( مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٦/٧٠٦/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

بلديـة 
الرفيعـة

١- استكمال مباني بلدية 

ومرافق عامة
 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢٠٠٠ ٢- استكمال حاسب آلي

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مر
س

لل
ة ب

دي
بل

١- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية 

(مرحلة أولى )

 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية 

(مرحلة ثانية )

 ٢٠٠٠

٣- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية 

(مرحلة ثالثة )

 ٢٠٠٠

٤- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة   

(مرحلة أولى )

 ١٥٠٠

٥- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة   

(مرحلة ثانية)

 ١٥٠٠

٦- إنشاء جسور وعبارات   

(مرحلة أولى )
 ١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٧- إنشاء جسور وعبارات   

(مرحلة ثانية )
 ١٥٠٠

٨- تطوير املناطق السياحية   

(مرحلة أولى )
 ١٥٠٠

٩- تطوير املناطق السياحية   

(مرحلة ثانية )
 ١٥٠٠

١٠- تسوير املقابر وإنشاء 

مغاسل املوتى
 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ
١١- إنشاء مباني ومرافق عامة   

( مرحلة أولى )
 ١٥٠٠

١٢- إنشاء مباني ومرافق عامة   

( مرحلة ثانية )
 ١٥٠٠

١٥٠٠ ١٣- تطوير احلاسب اآللي والشبكات

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ١٠٠٠ ١٤- التخلص من النفايات وتدويرها

١٠٠٠ ١٥- مشروع تطوير األسواق

١٦- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٠٠٠ 

١٧- درء أخطار السيول وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

(مرحلة أولى )

 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
١٨- درء أخطار السيول وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

(مرحلة ثانية )

 ١٠٠٠

١٩- حتسني وجتميل وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة
 ١٠٠٠

س
لر

ة ا
دي

بل

١- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٦٢/٩٩/٠٠١/٤

٤٥٠٠

١٤٣٦/٢/١٨هـ١٤٣٦/٢/١٧هـ
٢- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (مرحلة ثالثة) 

٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٦٢/٩٩/٠٠١/٤

٤٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

تطوير األداء البلدي (نظم 

املعلومات اجلغرافية) 

٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٠٨٨/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٢/٢٦هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ٧٠٠٠

٤- إنشاء واستثمار جسر 

مشاة على طريق امللك 

عبدالعزيز يربط شركة بنده 

مع مطعم ماكدونالدز من 

الشمال للجنوب

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ
٥- إنشاء جسر يربط مركز 

الثواب التجاري مبشروع 

صحارى مول التجاري من 

الشمال للجنوب

١٠٠٠

٦- إنشاء جسر يربط مركز 

الديرة مول بالسوق التجاري 

من الشرق للغرب

١٠٠٠

/ /

٨UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ١٣ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
البلدية 

والقروية 
ا�دارة 

المركزية 
للمشروعات 

التطويرية

أعمال النظافة ملبنى وزارة 
الشؤون البلدية والقروية 

بشارع املعذر ملدة ثالث سنوات 
ميالدية

 ١٣
/١٤٣٦/١٤٣٥هـ

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٥٠٠٠

ض
ريا

 ال
نة

ما
١- تأجيل موعد منافسة أ

استكمال درء أخطار السيول 
متفرقات ( ٧ ) مبدينة الرياض

١٤٣٦/٢/١٩هـ١٤٣٦/٢/١٩هـ٢٠٩١٠,٠٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة 
استكمال مخططات منح 

شمال وشرق الرياض
١٤٣٦/٢/١٧هـ١٤٣٦/٢/١٧هـ٢٥٦٢٤,٠٠٠

سة
ـد

قـ
لم

ة ا
صم

عا
 ال

نة
ما

أ

١- صيانة طرق املشاعر 
املقدسة مبكة املكرمة 

ملدة ثالث سنوات ميالدية 
١٩/٢/١/٣٣٣/٠٠/٠٠/٣

٢٥٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ 
٢- الصيانة الدورية 

للطرق مبكة املكرمة 
 ١٩/٢/١/٣٣٣/٠٠/٠٠/٣

٢٦٣٠٠٠

٣- إنشاء محطة إنتقالية          
للنفايات مبدركة 

١٩/٢/٧٠٦/١/٠٠/٠٠/٤
٢٧١٠٠٠

٤- تأهيل وجتهيز املباني 
وملحقاتها لقطاع شرق 

مكة املكرمة والتابعة 
ألمانة العاصمة املقدسة 

١٩/٢/١/٨١٣/٠٠/٠٠/٤

٢٨٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ 
٥- تشغيل وصيانة املولدات 

ملبنى أمانة العاصمة املقدسة 
الرئيسي باملعابدة واملباني      

التابعة مبكة املكرمة 
١٩/٢/١/٣٣١/٠٠/٠٠/٣

٢٩١٠٠٠

٦- تشغيل وصيانة السنترال 
مببنى أمانة العاصمة املقدسة 

والبلديات الفرعية واإلدارات 
املركزية ملدة ثالث سنوات ميالدية

٣٠٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ 

٧- تأمني آالت تصوير ألمانة    
العاصمة املقدسة بنظام 

اإليجار (املرحلة الثالثة)
٣١٢٠٠٠

٨- تشغيل وصيانة ونظافة 
مبنى أمانة العاصمة 

املقدسة الرئيسي وملحقاته 
باملعابدة مبكة املكرمة   

ملدة ثالث سنوات ميالدية 
١٩/٢/١/٣٣١/٠٠/٠٠/٣

٣٢٣٥٠٠

٩- التدقيق األمني الثاني 
ملركز املعلومات بأمانة 

العاصمة املقدسة 
١٩/٢/١/٠٣٣٧/٠٠/٠٠/٣

٣٣١٠٠٠
ن

ازا
 ج

نة
ما

أ

١- متديد موعد منافسة  
صيانة املولدات الكهربائية 

ومتديداتها باألمانة 
١٩/٠٩/٠٠١/٢٢٤/٢

 ٥٠٠

١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٤هــ

٢- متديد موعد منافسة  
صيانة املسطحات اخلضراء 

وشبكات الري بالشوارع 
واحلدائق مبدينة جازان م٣

 ٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة  
تشغيل وصيانة الواجهات 

البحرية مبدينة جازان
 ٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة إنشاء 
مختبر األغذية بأمانة جازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠١٨٥/٠٠/٠٠/٤
 ٥٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة  
توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة مختبر األغذية 

املتنقل بأمانة جازان 
١٩/٠٩/٠٠١/٠١٨٥/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة  
تطوير اإلشراف والرقابة 

الصحية باألمانة والبلديات 
املرتبطة مبنطقة جازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠١١٦/١١/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
نة

ما
١- إنارة األعالم اخلاصة بحدود أ

احلرم بالطاقة الشمسية 

باملدينة املنورة 

 ١٤٨٨٧

/١٤٣٥هـ
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٢- تأمني سيارات صغيرة 

(سيدان) وجيوب دفع رباعي 

ملراكز خدمة املستفيدين 

ومشرفي املشاريع 

 ١٤٨٨٢

/١٤٣٥هـ
٢٣٫٠٠٠

دة
ــ

ــ
جـ

ة 
ــ

انـ
أم

١- إنشاء مبنى حركة 

وصيانة ومستودع وفر 

٢/٧٠٢/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- إنشاء مبنى بلدية 

العرضية اجلنوبي وفر 

٣/٧٠٢/٠٠١١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٣- إنشاء مبنى بلدية اضم 

وفر٢ ٩/٧٠١/٠٠١٧/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠

٤- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

بأضم (توريد معدات ) وفر 

٢/٧٠١/٠٠٤٨/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٥- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

بأضم (توريد معدات ) وفر 

٣/٧٠١/٠٠٤٨/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٦- إنشاء مزلقانات 

باألودية بأضم وفر ٢ 

٣/٧٠١/٠٠٤٤/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٧- حتسني وتأهيل 

املنطقة املركزية برابغ وفر 

٢/٢٠١/٠٠٨٦/٢٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٨- حتسني وتأهيل املنطقة 

املركزية بأضم وفر 

٥/٧٠١/٠٠٢٣/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٩- تسوية وتهذيب 

اخملططات املعتمدة برابغ وفر 

٢/٢٠١/٠٠٨٢/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٠- إنشاء ميدان احتفاالت 

برابغ  وفر ٣/٢٠١/٠٠٨١/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠

١١- تسمية وترقيم الشوارع 

برابغ وفر ٣/٢٠١/٠٠٧٨/٢٠/٠٠/٤
٥٠٠

١٢- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى برابغ وفر 

٣/٢٠١/٠٠٦٧/٢٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٣- دراسة ميكانيكية التربة 

برابغ  وفر ٤/٢٠١/٠٠٥٥/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

١٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

برابغ وفر ١/٢٠١/٠٠٥٠/٠١/٠٠/٤
٥٠٠

١٥- سفلتة طرق ورابط 

لقرى بلدية بأضم وفر 

٦/٧٠١/٥٠٠٢/٠٥/٠٣/٤

٥٠٠

١٦- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

بسبت اجلارة (توريد حاويات ) 

٦/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٤٠٠

٥٠٠

١٧- درء أخطار السيول 

بأضم والقرى التابعة لها وفر 

٢/٧٠١/٥٠٠٠/٠٢/٠٣/٤

٥٠٠

اء
س

�ح
ة ا

مان
أ

١- متديد موعد منافسة مشروع 

إنشاء محطات إنتقالية مبدينتي 

الهفوف واملبرز باألحساء  

١٧٥٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٢/١٧ هـ١٤٣٦/٢/١٦ هـ
٢- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء محطة إنتقالية 

مبدينة العيون باألحساء  

١٧٦٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٣- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء محطة إنتقالية 

مبدينة اجلفر باألحساء  

١٧٧٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ة ت
مان

أ

١- متديد مباني ومرافق بلدية 

بتبوك (إنشاء مبنى مختبر) 

١٩/١١/٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٠٤

١٥٥٤٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- حدائق وممرات 

مشاة وساحات بتبوك 

(إنشاء جسور مشاة) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٥٥٥٤٠٠٠

٣- تأمني واستبدال املعدات 

والسيارات املتهالكة 

(توريد معدات وآالت) بتبوك 

١٩/١١/٠٠١/٠٠٥٣/٠٠/٠٠/٤

١٥٥٦٥٠٠

٤- صيانة مباني ومرافق األمانة 

(صيانة وتأهيل مباني األمانة) 

١٩/١١/٠٠١/٠٠٠١/٠٢/٠٥/٠٣

١٥٥٧٤٠٠٠

٥- صيانة شبكات 

الري واآلبار بتبوك 

١٩/١١/٠٠١/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٠٣

١٥٥٨٣٠٠٠

أمانة تبوك 
(المنجور)

١- سفلتة مخططات املنح 

باملنجور ١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤
١٥٥٩١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ ٢- سفلتة وأرصفة 

وإنارة باملنجور 

١٩/١١/٧٠٥/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤

١٥٦٠١٠٠٠

ل)
حق

ك (
بو

ة ت
مان

أ

١- تأمني معدات وآليات 

وأجهزة وعدد ملواجهة 

كوارث الزالزل (تأمني قالب 

محرك ديزل ٦ سلندر عدد ١) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٦١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- تأمني معدات وآليات 

وأجهزة وعدد ملواجهة كوارث 

الزالزل (تأمني حفار محرك 

ديزل ١٨٠حصان عدد ١) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٦٢٥٠٠

٣- تأمني معدات وآليات 

وأجهزة وعدد ملواجهة 

كوارث الزالزل (تأمني 

كمبروسر هواء ٦٫٩بار عدد ٢) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٦٣٥٠٠

٤- تأمني معدات وآليات 

وأجهزة وعدد ملواجهة كوارث 

الزالزل (تأمني مدحلة ٣ 

سلندر ٩٠ سنتيمتر عدد ١) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٦٤٥٠٠

ن 
جرا

ة ن
مان

أ

١- حدائق وساحات وممرات 

مشاة - املرحلة الثانية 

٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠١٥٤/٠٠/٠٠/٤

 ٢٤٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠,٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ 
٢- تطوير األداء البلدي 

- املرحلة السابعة 

٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠١٥٧/٠٠/٠٠/٤

 ٢٤٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

بلدية بدر 
الجنوب 

صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة - املرحلة األولى 

٠١٩/٠١٥/٧٠٣/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

 ٢٤٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ١٠٠٠

بلدية شرورة 
إنشاء قرية سياحية وتطوير 

ميدان الهجن - املرحلة األولى 

٠١٩/٠١٥/٣٠١/٠٠٨١/٠٠/٠٠/٤

 ٢٥٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٣٠٠٠

ة 
ير

سع
 ال

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 

سوق خضار – أسواق 

ومسالخ ( مرحلة ثانية ) 

٠١٩/٠٠٦/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ

٢- متديد موعد منافسة 

سوق شعبي – أسواق 

ومسالخ (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٦/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة إنشاء 

ميدان احتفاالت ( مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٦/٧٠٦/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

بلديـة 
الرفيعـة

١- استكمال مباني بلدية 

ومرافق عامة
 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢٠٠٠ ٢- استكمال حاسب آلي

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مر
س

لل
ة ب

دي
بل

١- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية 

(مرحلة أولى )

 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية 

(مرحلة ثانية )

 ٢٠٠٠

٣- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية 

(مرحلة ثالثة )

 ٢٠٠٠

٤- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة   

(مرحلة أولى )

 ١٥٠٠

٥- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة   

(مرحلة ثانية)

 ١٥٠٠

٦- إنشاء جسور وعبارات   

(مرحلة أولى )
 ١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٧- إنشاء جسور وعبارات   

(مرحلة ثانية )
 ١٥٠٠

٨- تطوير املناطق السياحية   

(مرحلة أولى )
 ١٥٠٠

٩- تطوير املناطق السياحية   

(مرحلة ثانية )
 ١٥٠٠

١٠- تسوير املقابر وإنشاء 

مغاسل املوتى
 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ
١١- إنشاء مباني ومرافق عامة   

( مرحلة أولى )
 ١٥٠٠

١٢- إنشاء مباني ومرافق عامة   

( مرحلة ثانية )
 ١٥٠٠

١٥٠٠ ١٣- تطوير احلاسب اآللي والشبكات

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ١٠٠٠ ١٤- التخلص من النفايات وتدويرها

١٠٠٠ ١٥- مشروع تطوير األسواق

١٦- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٠٠٠ 

١٧- درء أخطار السيول وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

(مرحلة أولى )

 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
١٨- درء أخطار السيول وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

(مرحلة ثانية )

 ١٠٠٠

١٩- حتسني وجتميل وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة
 ١٠٠٠

س
لر

ة ا
دي

بل

١- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٦٢/٩٩/٠٠١/٤

٤٥٠٠

١٤٣٦/٢/١٨هـ١٤٣٦/٢/١٧هـ
٢- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (مرحلة ثالثة) 

٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٦٢/٩٩/٠٠١/٤

٤٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

تطوير األداء البلدي (نظم 

املعلومات اجلغرافية) 

٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٠٨٨/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٢/٢٦هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ٧٠٠٠

٤- إنشاء واستثمار جسر 

مشاة على طريق امللك 

عبدالعزيز يربط شركة بنده 

مع مطعم ماكدونالدز من 

الشمال للجنوب

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ
٥- إنشاء جسر يربط مركز 

الثواب التجاري مبشروع 

صحارى مول التجاري من 

الشمال للجنوب

١٠٠٠

٦- إنشاء جسر يربط مركز 

الديرة مول بالسوق التجاري 

من الشرق للغرب

١٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
زم

حا
 ال

ية
لد

ب

١- تطوير الطرق 

والشوارع وامليادين 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣٣/٠٠/٠٠/٤

٦٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات وممرات 

املشاة وحفر اآلبار وشبكات الري 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣٤/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠ 

٣- تطوير مرمى النفايات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣٥/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٤- تفتيت الصخور وحماية 

الطرق من اإلنهيارات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤

 ٢٥٠٠ 

٥- تطوير احلاسب اآللي 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٦- تطوير املناطق السياحية 

٠١٩/٠٠٧/٠٠/٧٠٩/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

٧- تسوير املقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

٠١٩/٠٠٧/٠٠/٧٠٩/٠٠٣٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

١٠٠٠

٩- درء أخطار السيول وتصريف 

املياه لألمانة والبلديات 

التابعة لها (مرحلة أولى) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

 ١٥٠٠

١٠- درء أخطار السيول 

وتصريف املياه لألمانة 

والبلديات التابعة 

لها (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

 ١٠٠٠

١١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة أولى) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة ثالثة) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة رابعة) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٥- صيانة احلدائق 

العامة بالبلدية 

١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ٥٠٠  

١٦- صيانة مباني 

سكن العمال وحراس 

البلدية واحلدائق 

١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ٥٠٠

١٧- أثاث مبنى البلدية 

١٩/٠٧/٧٠٩/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

جة
لي

 م
ية

لد
ب

١- متديد موعد منافسة حتديث 

اخملطط الهيكلي وإعداد 

اخملططات احمللية والتفصيلية

٣٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

أسواق جتارية مبليجة
٣٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

إعادة تأهيل املعدات واآلليات 

بالبلدية

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ

٤- متديد موعد منافسة معاجلة 

تطوير امليادين مبليجة والقرى
٥٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ـر

ــ
ــ

لق
ة ب

ــ
ــ

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة م ١ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة م ٢ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة م ٣ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة م ٤ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٥- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

م ١ ١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٦- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

م ٢ ١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

م ٣ ١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٨- إنشاء مباني 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٧/٩٩/٠٠/٤
٢٠٠٠

٩٢٢٤٥٠٠- استئجار سيارات ركوب

١٠- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

١١- إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة م ١ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٢- إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة م ٢ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٣- حاسب آلي ونظم 

املعلومات اجلغرافية (صيانة ) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٥٠٠

١٤- تطوير األسواق 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٣٠٠٠

١٥٢٠٣٥٠٠- التعاقد إلصدار تذاكر اإلركاب 

١٦- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٤٠٠٠

١٧- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين م١ (إنشاء جسور) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

١٨- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين م٢ (إنشاء جسور) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

١٩- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

٢٠٠٠

٢٠- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين (تطوير مداخل القرى ) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢١- حتسني وجتميل 

املداخل وامليادين م ١ 

(التقاطعات وامليادين) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٢- حتسني وجتميل 

املداخل وامليادين م ٢ 

(التقاطعات وامليادين) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٣- حتسني وجتميل 

املداخل وامليادين م ٣ 

(التقاطعات وامليادين) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
عال

 ال
ية

لد
ب

١- إنشاء جسور 

وعبارات على وادي بيش 

١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠١٩/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ

٢- املباني واملرافق البلدية (وفر) 

١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
٧٠٠

٣- تسوير املقابر وإنشاء 

مغاسل موتى (وفر) 

١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠٠٨/٠١/٠١/٤

٥٠٠

٤- حماية القرى من 

زحف الرمال (وفر) 

١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠٢/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠

٥- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠١٧/٠١/٠١/٤

٥٠٠

٦- تطوير الواجهة 

البحرية (وفر) 

١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠

٧- حدائق وممرات 

مشاة وساحات (وفر) 

١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠

٨- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

باألمانة والبلديات التابعة لها 

١٩/٠٠٩/٠١/٠٦٠٢/٠٣/٠٠/٤

١٥٠٠

٩- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

باألمانة والبلديات التابعة لها 

١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٦٠٠٠

١٠- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

١١- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

باألمانة والبلديات التابعة لها 

١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٦٠٠٠

١٢- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠

١٣- الصيانة والتشغيل 

لألنظمة والتطبيقات 

١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

بلدية 
البكيرية

إعادة طرح موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة  
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٠٠٠ ٣٦/٣٥/٣٦

مد
ض

ة 
دي

بل

١- متديد موعد منافسة  

إنشاء طرق وجسور 

١٩/٠٩/٧٠٢/٠٠٥٣/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٤هـ٣٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة  

إنشاء مركز حضاري بضمد 

١٩/٠٩/٧٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ
٣- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٢٢٤١٠٠٠تأمني سياراتبلدية فيفاء

ط
شي

 م
س

مي
 خ

ية
لد

ب

١-  متديد موعد منافسة 

تنفيذ تقاطعات  

وجسور ( مرحلة أولى ) 

١٩/٠٧/١٠١/٠١٥٢/٠٠/٠٠/٤

٦٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ
٢- متديد موعد منافسة 

تنفيذ تقاطعات 

وجسور (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٧/١٠١/٠١٥٢/٠٠/٠٠/٤

٦٠٫٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جة
حر

 ال
ية

لد
ب

١- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين م (١) ٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين م (٢) ٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
١٥٠٠

٣- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين م (٣) ٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

٤- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين م (٤) ٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
١٥٠٠

٥- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة م (١) 

٦٠٢/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

٦- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة م (٢) 

٦٠٢/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

٧- تطوير األسواق واملسالخ 

م (١) ٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٥٠٠

٨- تطوير األسواق واملسالخ 

م (٢) ٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٥٠٠

٩- تفتيت الصخور م (١) 

٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
٥٠٠

١٠- تفتيت الصخور م (٢) 

٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
٥٠٠

١١- تطوير املباني واملرافق 

العامة (١) ٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٢- تطوير املباني واملرافق 

العامة م (٢) ٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٣- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات 

٠١٩/٠٠٧/٥٠١/٠٠٠٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤- نظم املعلومات اجلغرافية 

وحصر الوثائق ٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٥- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة 

٠١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

١٥٠٠

١٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات 

٠١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٧- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

١٥٠٠

م
ياث

له
ة ا

دي
بل

١- تنفيذ أعمال 

السالمة املرورية للطرق 

والتقاطعات ( وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٠٠٢٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠ ١ /٤٣٧/٤٣٦

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة ( وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠ ٢ /٤٣٧/٤٣٦

٣- درء أخطار السيول ( وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤
٥٠٠ ٣ /٤٣٧/٤٣٦

٤- دراسات وإشراف ( وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٠٦٠٤/٩٩/٠١/٤
٥٠٠ ٤ /٤٣٧/٤٣٦

٥- حدائق وممرات 

مشاة وساحات ( وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠ ٥ /٤٣٧/٤٣٦

٦- أسواق ومسالخ ( وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠ ٦ /٤٣٧/٤٣٦

٧- مباني بلدية 

ومرافق عامة (وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٥٠٠ ٧ /٤٣٧/٤٣٦

٨- سفلتة وإنارة 

للهياثم وقراها ( وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٥٠٠٠/٠١/٠١/٤

١٠٠٠ ٨ /٤٣٧/٤٣٦

٩- درء أخطار سيول للهياثم 

والقرى التابعة لها ( وفر) 

١٩/٠٠٤/٤٠٤/٥٠٠٠/٠١/٠٢/٤

٥٠٠ ٩ /٤٣٧/٤٣٦

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
زم

حا
 ال

ية
لد

ب

١- تطوير الطرق 

والشوارع وامليادين 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣٣/٠٠/٠٠/٤

٦٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات وممرات 

املشاة وحفر اآلبار وشبكات الري 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣٤/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠ 

٣- تطوير مرمى النفايات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣٥/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٤- تفتيت الصخور وحماية 

الطرق من اإلنهيارات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤

 ٢٥٠٠ 

٥- تطوير احلاسب اآللي 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٦- تطوير املناطق السياحية 

٠١٩/٠٠٧/٠٠/٧٠٩/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

٧- تسوير املقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

٠١٩/٠٠٧/٠٠/٧٠٩/٠٠٣٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

١٠٠٠

٩- درء أخطار السيول وتصريف 

املياه لألمانة والبلديات 

التابعة لها (مرحلة أولى) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

 ١٥٠٠

١٠- درء أخطار السيول 

وتصريف املياه لألمانة 

والبلديات التابعة 

لها (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

 ١٠٠٠

١١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة أولى) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة ثالثة) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة رابعة) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٥- صيانة احلدائق 

العامة بالبلدية 

١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ٥٠٠  

١٦- صيانة مباني 

سكن العمال وحراس 

البلدية واحلدائق 

١٩/٠٠٧/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ٥٠٠

١٧- أثاث مبنى البلدية 

١٩/٠٧/٧٠٩/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

جة
لي

 م
ية

لد
ب

١- متديد موعد منافسة حتديث 

اخملطط الهيكلي وإعداد 

اخملططات احمللية والتفصيلية

٣٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٤هـ١٤٣٦/٢/٢٣هـ

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

أسواق جتارية مبليجة
٣٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

إعادة تأهيل املعدات واآلليات 

بالبلدية

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ

٤- متديد موعد منافسة معاجلة 

تطوير امليادين مبليجة والقرى
٥٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ـر

ــ
ــ

لق
ة ب

ــ
ــ

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة م ١ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة م ٢ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة م ٣ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة م ٤ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٥- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

م ١ ١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٦- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

م ٢ ١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

م ٣ ١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٣٠٠٠

٨- إنشاء مباني 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٧/٩٩/٠٠/٤
٢٠٠٠

٩٢٢٤٥٠٠- استئجار سيارات ركوب

١٠- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

١١- إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة م ١ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٢- إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة م ٢ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٣- حاسب آلي ونظم 

املعلومات اجلغرافية (صيانة ) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٥٠٠

١٤- تطوير األسواق 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٣٠٠٠

١٥٢٠٣٥٠٠- التعاقد إلصدار تذاكر اإلركاب 

١٦- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٤٠٠٠

١٧- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين م١ (إنشاء جسور) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

١٨- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين م٢ (إنشاء جسور) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

١٩- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

٢٠٠٠

٢٠- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين (تطوير مداخل القرى ) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢١- حتسني وجتميل 

املداخل وامليادين م ١ 

(التقاطعات وامليادين) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٢- حتسني وجتميل 

املداخل وامليادين م ٢ 

(التقاطعات وامليادين) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٣- حتسني وجتميل 

املداخل وامليادين م ٣ 

(التقاطعات وامليادين) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رق
ــا

ــ
 بـ

ـة
ــ

يـ
لد

ب

١- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٢٠٠/٠١/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- تنفيذ جسور 

وكباري وتقاطعات 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٢٠٧/٠١/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
١٥٫٠٠٠

٤- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

٥- إنشاء وتطوير 

األسواق واملسالخ 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

٦- حاسب آلي 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤
٣٠٠٠

٧- إنشاء مباني 

بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٧٠٦/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

٨- صيانة الطرق والشوارع 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

٩- صيانة اإلنارة 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٠- صيانة احلدائق 

واملنتزهات واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

١١- صيانة اإلنهيارات اجلبلية 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٧/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٢- صيانة اجلسور والعبارات 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٣- صيانة املباني 

واملرافق واملنشآت 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٩/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

لة
تبا

ة و
ني

لث
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات 

١٩/٠٠٧/٧١٤/٠٢٣٣/٠١/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٢/١٨هـ١٤٣٦/٢/١٧هـ
٢- متديد موعد 

منافسة مبنى البلدية 

١٩/٠٠٧/٧١٤/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

حتسني الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية 

١٩/٠٠٧/٧١٤/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

ية
يع

قو
 ال

ية
لد

ب

١- إنشاء جسور للمشاة 

بالقويعية 
٢٢٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ
٢- تطوير البيئة العمرانية 

احملاذية لألودية 
٢٣٣٠٠٠

٣- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء 
٢٤١٠٠٠

بلدية 
أبوعريش

متديد موعد منافسة 

إنشاء اجلسور واألنفاق  

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٦٦/٠١/٠١/٤

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٥٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مر
�ح

ة ا
دي

بل

١- إنشاء سوق 

للخضار واللحوم 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢٤١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢- استكمال سفلتة 

مخططات املنح 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢٣١٠٠٠

٣- إنشاء مركز حضاري 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠٢١/٠٠/٠٠/٤
٤٣٦/٤٣٥/٢١١٥٠٠

٤- ساحة احتفاالت 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤
٤٣٦/٤٣٥/١٩١٥٠٠

٥- إنشاء منطقة 

صناعية باألحمر 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢٠١٥٠٠

٦- إنشاء ساحات 

بلدية بالطوال 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠٧/٠٠/٠٠/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢٢١٥٠٠

ـة
ــ

شـ
فر

 ال
ـة

ــ
يـ

لد
ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٤- الصيانة والنظافة بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٥٠٠

٥- صيانة الطرق 

املسفلتة بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٠٢/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

٦- صيانة املسطحات 

اخلضراء بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٠٣/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

٧- إنشاء شبكة حاسب 

آلي لبلدية الفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- تطوير امليادين 

والتقاطعات بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٦٠٤/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

٩- إنشاء ساحات ومنتزهات 

وحدائق وممرات مشاة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

١٠- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٢٠٠/٠١/٠٠/٤

٢٠٠٠

١١- إنشاء ملحق مبنى البلدية 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

بلدية 
الصداوي

١- حتسني وجتميل املداخل 

بالصداوي ١٩/٦/١/٦٠٣/٧/٠٠/٤
    ٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ ٢- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالصداوي ١٩/١/٦٠١/٧/٠٠/٤

    ٦٠٠٠

بلدية الداير
متديد موعد منافسة 

تأمني مبيدات حشرية 

١٩/٠٩/٧٠٦/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٢٢٣

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
قر

بل
ة 

دي
بل

٢٤- إنشاء وتطوير  

األسواق واملسالخ 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢٥- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات 

(تطوير املناطق السياحية) 

١٩/٠٧/٤٠١/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

٢٦- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٧/٤٠١/٢٠٠/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٧- صيانة حدائق 

١٩/٠٧/٤٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٢٨- صيانة اإلنارة 

١٩/٠٧/٤٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٢٩- صيانة األرصفة 

١٩/٠٧/٤٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٣٠- صيانة العبارات والطرق 

١٩/٠٧/٤٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

ق
ري

لح
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

إعادة تأهيل الشوارع والطرق 

والتقاطعات  

 ٢٠

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠

١٤٣٦/٥/٢٥هـ١٤٣٦/٥/٢٤هـ

٢- متديد موعد منافسة تطوير 

الشارع بني املدخل الشرقي 

واملدخل الغربي باحلريق (وفر )  

 ٢١

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة سفلتة 

وأرصفة وإنارة للحريق ( وفر )  

 ٢٢

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة تطوير 

امليادين وعمل اجملسمات ( وفر )  

 ٢٣

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٣٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك مبحافظة احلريق  

 ٢٤

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٦- متديد موعد منافسة تطوير 

وسط املدينة ( وفر ) 

 ٢٥

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

ائر
ش

لب
ة ا

دي
بل

١- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- إنارة قرى البشائر 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

٣- فتح طرق 

اخملططات بالبشائر 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- تطوير الشوارع 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٥٦/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

٥- إنشاء حدائق وساحات 

بلدية وممرات للمشاة 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٥٩/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

٦- تطوير وحتسني الطرق 

والشوارع واملنطقة الصناعية 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٦٢/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين 
٣٥٠٠

٨- إنشاء املنتزهات واحلدائق 

وممرات املشاة 
٣٠٠٠

٩٢٠٠٠- حصر وتوثيق ممتلكات البلديات 

١٠٢٠٠٠- تسوير مقابر ومغاسل موتى 

١١- إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عامة 
٣٠٠٠

١٢- سفلتة مخططات 

املنح البلدية باململكة م ٢ 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٣- صيانة الشوارع 

(طرق اخملططات ) م ٢ 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٠١/٠٤/٠٢/٣

١٥٠٠

١٤- صيانة اإلنارة بالبشائر 

والقرى التابعة لها م ٢ 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٠٢/٠١/٠٠/٣

١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
بي

لج
ة ا

دي
بل

١- استكمال مشروع 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

للجبيل والقرى التابعة لها 

٠١٩/٠٠٦/١/٦٠١/٠٧/٠٠/٠٠/٤

٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ
٢- استكمال مشروع درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار باجلبيل والقرى التابعة 

لها ٠١٩/٠٠٦/١/٦٠٢/٧/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- استكمال مشروع 

حتسني وجتميل املداخل 

للجبيل والقرى التابعة لها 

٠١٩/٠٠٦/١/٦٠٣/٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٤- استكمال مشروع إعادة 

تأهيل وتطوير الشوارع باجلبيل 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/١٣٢/٠٠/٠٠/٤

٣٠٫٠٠٠

٥- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار للجبيل 

والقرى التابعة لها 

١٤٣٦/٥/٢٦هـ١٤٣٦/٥/٢٥هـ٣٥٫٠٠٠

نة
كي

س
و 

 أب
حر

ة ب
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة م ١ 

١٩/٠٠٧/٧٠٦/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
٢٠٠٠

 ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٢- إنشاء مباني البلدية 

ومرافق عامة م ٢ 

١٩/٠٠٧/٧٠٦/٠٦٠٧/٩٩/١٠/٤

٢٠٠٠

٣- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات وممرات 

مشاة م ١

٢٠٠٠

٤- تطوير وحتسني املناطق 

السياحية م ١
٢٠٠٠

٥- إنشاء عبارات وجدران 

إستنادية م ١
١٠٠٠

٦- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات وممرات 

مشاة م ١ 

١٠٠٠

٧- إنشاء وتطوير 

األسواق واملسالخ م ١ 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

٨- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين م ١
٢٠٠٠

٩- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات م ١ 

١٩/٠٧/٧٠٦/٠٠٠٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٠- صيانة شوارع بحر 

أبو سكينة م ١

١٩/٠٧/٧٠٦/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

١١- صيانة الطرق والشوارع م ١  

١٩/٠٧/٧٠٦/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

١٢- صيانة أعمدة اإلضاءة م ١ 

١٩/٠٧/٧٠٦/٠٠٣/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

١٣- صيانة املباني واملرافق م١ 

١٩/٠٧/٧٠٦/٠٠٦/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

١٤- صيانة احلدائق 

واملسطحات اخلضراء وشبكات 

الري م ١

١٩/٠٧/٧٠٦/٠٠٧/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٥- سفلتة وأرصفة وإنارة م ١ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٠٨/٠١/٤
٢٠٠٠

١٦- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار م ١ 

١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٠٨/٠٠/٤

١٥٠٠

١٧- مشروع حتسني 

وجتميل مداخل املدن م ١ 

١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٣/٠٠٨/٠٠/٤

١٠٠٠

١٨- صيانة قنوات 

تصريف مياه األمطار 

١٩/٠٧/٧٠٦/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠

/ /
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اجلمعة ١٣ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رق
ــا

ــ
 بـ

ـة
ــ

يـ
لد

ب

١- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٢٠٠/٠١/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- تنفيذ جسور 

وكباري وتقاطعات 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٢٠٧/٠١/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
١٥٫٠٠٠

٤- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

٥- إنشاء وتطوير 

األسواق واملسالخ 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

٦- حاسب آلي 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤
٣٠٠٠

٧- إنشاء مباني 

بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٧٠٦/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

٨- صيانة الطرق والشوارع 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

٩- صيانة اإلنارة 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٠- صيانة احلدائق 

واملنتزهات واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

١١- صيانة اإلنهيارات اجلبلية 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٧/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٢- صيانة اجلسور والعبارات 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٣- صيانة املباني 

واملرافق واملنشآت 

١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٩/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

لة
تبا

ة و
ني

لث
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات 

١٩/٠٠٧/٧١٤/٠٢٣٣/٠١/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٢/١٨هـ١٤٣٦/٢/١٧هـ
٢- متديد موعد 

منافسة مبنى البلدية 

١٩/٠٠٧/٧١٤/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

حتسني الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية 

١٩/٠٠٧/٧١٤/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

ية
يع

قو
 ال

ية
لد

ب

١- إنشاء جسور للمشاة 

بالقويعية 
٢٢٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ
٢- تطوير البيئة العمرانية 

احملاذية لألودية 
٢٣٣٠٠٠

٣- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء 
٢٤١٠٠٠

بلدية 
أبوعريش

متديد موعد منافسة 

إنشاء اجلسور واألنفاق  

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٦٦/٠١/٠١/٤

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٥٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مر
�ح

ة ا
دي

بل

١- إنشاء سوق 

للخضار واللحوم 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢٤١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢- استكمال سفلتة 

مخططات املنح 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢٣١٠٠٠

٣- إنشاء مركز حضاري 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠٢١/٠٠/٠٠/٤
٤٣٦/٤٣٥/٢١١٥٠٠

٤- ساحة احتفاالت 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤
٤٣٦/٤٣٥/١٩١٥٠٠

٥- إنشاء منطقة 

صناعية باألحمر 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢٠١٥٠٠

٦- إنشاء ساحات 

بلدية بالطوال 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٧/٠٠٧/٠٠/٠٠/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢٢١٥٠٠

ـة
ــ

شـ
فر

 ال
ـة

ــ
يـ

لد
ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٤- الصيانة والنظافة بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٥٠٠

٥- صيانة الطرق 

املسفلتة بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٠٢/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

٦- صيانة املسطحات 

اخلضراء بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٠٣/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

٧- إنشاء شبكة حاسب 

آلي لبلدية الفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- تطوير امليادين 

والتقاطعات بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٦٠٤/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

٩- إنشاء ساحات ومنتزهات 

وحدائق وممرات مشاة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

١٠- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى بالفرشة 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٢٠٠/٠١/٠٠/٤

٢٠٠٠

١١- إنشاء ملحق مبنى البلدية 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

بلدية 
الصداوي

١- حتسني وجتميل املداخل 

بالصداوي ١٩/٦/١/٦٠٣/٧/٠٠/٤
    ٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ ٢- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالصداوي ١٩/١/٦٠١/٧/٠٠/٤

    ٦٠٠٠

بلدية الداير
متديد موعد منافسة 

تأمني مبيدات حشرية 

١٩/٠٩/٧٠٦/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٢٢٣

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـع
ــ

قي
لن

ة ا
ــ

دي
ــ

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م (١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٠/٠٧/٤

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٠٠٠

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م (٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٠/٠٧/٤

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٤٠٠٠

٣- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م (١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٠/٠٧/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٤- درء أخطار السيول  لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م (٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٠/٠٧/٤

٣٠٠٠

٥- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٠/٠٧/٤

٢٠٠٠

٦- إنشاء جسور وعبارات 

وجدران استنادية 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٢/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- تطوير الشوارع 

والطرق والتقاطعات 

وامليادين واملداخل م (١) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٨- تطوير الشوارع 

والطرق والتقاطعات 

وامليادين واملداخل م (٢) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٩- إنشاء وتطوير 

احلدائق واملنتزهات 

والساحات وممرات املشاة 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٠- إنشاء وتطوير األسواق 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٧/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١١- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآلية التخلص 

من النفايات (تأمني معدات) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٢- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات وممرات 

املشاة (حفر بئر ارتوازية) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٣- صيانة اإلنارة 

بالنقيع واجلنينة 

٠١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٤- تأمني بردورات وبالط أرصفة 

٠١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

١٥- تأمني سيارات ركوب 

للخدمات
٢٢٤١٠٠٠

١٦- تأمني أدوات كهربائية 

٠١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١٧- إنشاء مبنى البلدية 

وملحقاتها م (١) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

يع
نق

 ال
ية

لد
ب

١٨- إنشاء مبنى البلدية 

وملحقاتها م (٢) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

١٩- إنشاء مبنى 

البلدية وملحقاتها 

(تأثيث مبنى البلدية) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٠- تأمني وتركيب 

أجهزة أمنية 

٠١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٢١- إنشاء شبكة حاسب 

آلي وملحقاتة ( نظم 

املعلومات اجلغرافية) 

١٩/٠٧/٧١٥/٠٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٢- مشروع عمل الرفوعات 

املساحية
١٠٠٠

ث
ـي

ثل
ة ت

ــ
يـ

لد
ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٠/٠٠/٤

٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- دراسات وإشراف 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٤/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٥- إنشاء وتطوير 

األسواق واملسالخ 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٦- درء أخطار السيول 

١٩/٠٧/٣٠٢/٥٠٠٠/٠٧/٠١/٤
٥٠٠

٧- سفلتة وأرصفة وإنارة  

١٩/٠٧/٣٠٢/٥٠٠٢/١٠/٠١/٤
٥٠٠

٨- إنشاء وتطوير اجلسور 

والكباري والتقاطعات 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٠٨٣/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٩- إنشاء مباني 

بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

١٠- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٠١٢/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١١- احلاسب اآللي ونظم 

املعلومات اجلغرافية 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٥٠٠

١٢- تطوير وحتسني الطرق 

والشوارع وامليادين واخملططات
٥٠٠٠

١٣- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملتنزهات والساحات وممرات 

املشاة

٣٠٠٠

١٤- إنشاء وتطوير األسواق 

واملسالخ
٢٠٠٠

١٥- إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عامة
٥٠٠٠

/ /

١٤UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ١٣ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ب
ــ

ص
لق

ة ا
دي

بل

١- تعديل موعد فتح مظاريف 
استكمال سوق جتاري بالقصب 

( مسحوب )

 /٧٠١/١٢
٤٣٦/٤٣٥

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٢- تعديل موعد فتح مظاريف 
استكمال ساحات بلدية 

القصب ( مسحوب )

 /٧٠١/١٣
٤٣٦/٤٣٥

١٥٠٠

٣- تعديل موعد فتح مظاريف 
سفلتة وأرصفة وإنارة 

 /٧٠١/١٤
٤٣٦/٤٣٥

٤٠٠٠

٤- تعديل موعد فتح مظاريف 
حدائق وممرات مشاة وساحات 

 /٧٠١/١٥
٤٣٦/٤٣٥

٣٠٠٠

٥- تعديل موعد فتح مظاريف 
مباني بلدية ومرافق عامة

 /٧٠١/١٦
٤٣٦/٤٣٥

٢٠٠٠

٦- تعديل موعد فتح مظاريف 
تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك بالقصب

 /٧٠١/١٧
٤٣٦/٤٣٥

١٥٠٠

٧- تعديل موعد فتح مظاريف 
درء مخاطر السيول

 /٧٠١/١٨
٤٣٦/٤٣٥

١٥٠٠

ضة
عار

 ال
ية

لد
ب

١- صيانة اجملسمات اجلمالية 
١٩/٠٩/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- صيانة املسطحات 
اخلضراء بالعارضة 

١٩/٠٩/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

٣- دراسة وإشراف 
لألمانة والبلديات (١) 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٤/٠٧/٠٠/٤
١٥٠٠

٤- دراسة وإشراف 
لألمانة والبلديات (٢) 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٤/٠٧/٠٠/٤
١٥٠٠

٥- حتسني وجتميل 
املداخل لألمانة والبلديات 
١٩/٠٩/٧٠٣/٠٦٠٣/٠٥/٠٠/٤

١٠٠٠

مخ
ص

ة 
دي

بل

١- تطوير وحتسني الطرق 

والشوارع وامليادين واملنطقة 

املركزية

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ

١٠٠٠ ٢- تطوير املناطق السياحية

١٠٠٠ ٣- إنشاء أسواق ومسالخ

٤١٠٠٠- إنشاء مدفن صحي بصمخ

١٥٠٠ ٥- إنشاء مركز حضاري 

٦١٠٠٠- إنشاء مجسمات جمالية

٧- تطوير حدائق وساحات 

وممرات مشاة وساحات ومالعب 

أطفال

 ١٥٠٠

١٥٠٠ ٨- إنشاء وتسوير مقابر موتى

٩٥٠٠- صيانة ساحات ومالعب

١٠٥٠٠- صيانة أعمدة إنارة

١١- إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عامة
١٥٠٠

١٢- تأمني احتياجات ملستودع 

البلدية
١٠٠٠

١٣- تأمني سيارة ركوب دفع 

رباعي عدد (٨) ركاب للمهام 

الشاقة

٢٠٠

١٤٢٠٠- تأمني ٣ سيارات جيب

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
في

د ر
أح

ة 
دي

بل

١- الصيانة والنظافة 

املباشرة مرحلة ( ١) 

١٩/٠٠٧/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

٢٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٢- الصيانة والنظافة 

املباشرة مرحلة ( ٢) 

١٩/٠٠٧/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

٢٥٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة مرحلة ( ١ ) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة مرحلة ( ٢ ) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٥- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة مرحلة ( ٣ ) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٦- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٧- حتسني وجتميل 

مداخل األمانة والبلديات 

والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٨- تسوير املقابر وإنشاء 

مغاسل املوتى ٠٢٠٠/٠١/٠٠/٤
٢٠٠٠

٩- إنشاء وتطوير التقاطعات 

٠٢٠٧/٠١/٠٠/٤
١٠٫٠٠٠

١٠- سفلتة وأرصفة وإنارة 

وفتح وربط وتطوير الطرق 

وسط املدينة ٠٦٠١/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

١١- إنشاء جسور وعبارات لدرء 

أخطار السيول ٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤
٨٠٠٠

١٢- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات ومنها منتزه 

الصحو وممرات املشاة 

والساحات وحفر آبار وشبكات 

ري ٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٥٠٠

١٣- إنشاء أسواق ومسالخ 

٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٢٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

١٤- مباني بلدية ومرافق عامة 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
٥٠٠٠

١٥- احلاسب اآللي ونظم 

املعلومات اجلغرافية 

٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٢٥٠٠

١٦- درء أخطار السيول 

٥٠٠٠/٠٨/٠١/٤
٢٠٠٠

١٧- سفلتة وأرصفة وإنارة 

٥٠٠٠/١٠/٠١/٤
٥٠٠٠

١٨- سفلتة وأرصفة وإنارة 

٥٠٠٢/١٠/٠١/٤
٥٠٠٠

/ /
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اجلمعة ١٣ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـع
ــ

قي
لن

ة ا
ــ

دي
ــ

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م (١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٠/٠٧/٤

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٠٠٠

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م (٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٠/٠٧/٤

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٤٠٠٠

٣- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م (١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٠/٠٧/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٤- درء أخطار السيول  لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة م (٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٠/٠٧/٤

٣٠٠٠

٥- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٠/٠٧/٤

٢٠٠٠

٦- إنشاء جسور وعبارات 

وجدران استنادية 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٢/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- تطوير الشوارع 

والطرق والتقاطعات 

وامليادين واملداخل م (١) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٨- تطوير الشوارع 

والطرق والتقاطعات 

وامليادين واملداخل م (٢) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٩- إنشاء وتطوير 

احلدائق واملنتزهات 

والساحات وممرات املشاة 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٠- إنشاء وتطوير األسواق 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٧/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١١- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآلية التخلص 

من النفايات (تأمني معدات) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٢- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات وممرات 

املشاة (حفر بئر ارتوازية) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٣- صيانة اإلنارة 

بالنقيع واجلنينة 

٠١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٤- تأمني بردورات وبالط أرصفة 

٠١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

١٥- تأمني سيارات ركوب 

للخدمات
٢٢٤١٠٠٠

١٦- تأمني أدوات كهربائية 

٠١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١٧- إنشاء مبنى البلدية 

وملحقاتها م (١) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

يع
نق

 ال
ية

لد
ب

١٨- إنشاء مبنى البلدية 

وملحقاتها م (٢) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

١٩- إنشاء مبنى 

البلدية وملحقاتها 

(تأثيث مبنى البلدية) 

١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٠- تأمني وتركيب 

أجهزة أمنية 

٠١٩/٠٠٧/٧١٥/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٢١- إنشاء شبكة حاسب 

آلي وملحقاتة ( نظم 

املعلومات اجلغرافية) 

١٩/٠٧/٧١٥/٠٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٢- مشروع عمل الرفوعات 

املساحية
١٠٠٠

ث
ـي

ثل
ة ت

ــ
يـ

لد
ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٠/٠٠/٤

٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- دراسات وإشراف 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٤/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٥- إنشاء وتطوير 

األسواق واملسالخ 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٦- درء أخطار السيول 

١٩/٠٧/٣٠٢/٥٠٠٠/٠٧/٠١/٤
٥٠٠

٧- سفلتة وأرصفة وإنارة  

١٩/٠٧/٣٠٢/٥٠٠٢/١٠/٠١/٤
٥٠٠

٨- إنشاء وتطوير اجلسور 

والكباري والتقاطعات 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٠٨٣/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٩- إنشاء مباني 

بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

١٠- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٠١٢/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١١- احلاسب اآللي ونظم 

املعلومات اجلغرافية 

١٩/٠٧/٣٠٢/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٥٠٠

١٢- تطوير وحتسني الطرق 

والشوارع وامليادين واخملططات
٥٠٠٠

١٣- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملتنزهات والساحات وممرات 

املشاة

٣٠٠٠

١٤- إنشاء وتطوير األسواق 

واملسالخ
٢٠٠٠

١٥- إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عامة
٥٠٠٠

/ /
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ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٤UM AL-QURA

Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ
          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW øY á«eÉµ◊G ájó∏H- ¿GRÉL á≤£æe áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1 IQÉfE’G IóªYCG ≈∏Y á≤∏©e IAÉ°†e â°SƒÑe’ áMƒd ( 20 ) OóY Ö«cÎd IóªYCG ( 10 ) OóY ÒLCÉJ4500

`g1436/3/14`g1436/3/15

2 ∫ƒH Êƒj ´ƒf øe á«fÓYEG áMƒd ( 2 ) OóY áeÉbE’ ™bƒe ( 2 ) OóY ÒLCÉJ51000

3 ∂°ûc π«¨°ûJh áeÉbE’ ™bƒe ( 1 ) OóY ÒLCÉJ6500

4 ‹BG ±Gô°U π«¨°ûJh áeÉbE’ ™bƒe ( 1 ) OóY ÒLCÉJ71000

: á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY πFÉM áHôJ áæjóe ájó∏H تعلن /

مالحظات تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة كراسة الشروطاسم المزايدة 

IQÉeE’G ≈æÑe ΩÉeCG ó∏ÑdG §°Sh  ( …QÉŒ ™ª› π«¨°ûJh IQGOEG) …QÉªãà°SG ™bƒe øY IójGõe 15^000
`g1436/4/1

kGô¡X ô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/1

Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

 äÉWÉ°ûædÉH ™ªéŸG Ωóîà°ùj

•hô°ûdÉH IOQGƒdG

فعلى الراغبين  في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى بلدية مدينة تربة حائل للحصول على كراسة الشروط و المواصفات و تقديم العطاءات  بقسم االستثمار .

 :(∑ƒÑJ) ‹Éª°ûdG ´É£≤dÉH ájƒ÷G π°ü«a ∂∏ŸG IóYÉ≤H á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b تعلن /

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريفسعر النسخةرقمهااسم المنافسةم

1¢ùHÓe á∏°ù¨e ÒLCÉJ3/17/4kÉfÉ›

`g1436/3/15 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
2√É«e á«∏– á£ ÒLCÉJ4/17/4kÉfÉ›

3äÉbhô á£ ÒLCÉJ5/17/4kÉfÉ›

يشترط لشراء المنافسة مايلي :
خطاب رسمي يتضمن طلب شراء الكراسة ومسمى المشروع ورقمه وتفويض المندوب السعودي ويكون مرفق به صورة سارية المفعول للوثائق والتراخيص التالية :(السجل التجاري .شهادة التصنيف . شهادة•  

تسديد الزكاة والدخل .شهادة التأمينات االجتماعية . شهادة إنتساب الغرفة التجارية . رخصة االستثمار للمستثمر ا�جنبي . أصل شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف مصدقة ) .
تسديد قيمة الكراسة نقدًا أو بشيك مصدق �مر القوات الجوية الملكية السعودية•  .

تسليم الوثائق من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي (تبوك) جناح ا�مدادات قسم العقود والمشتريات أيام الدوام الرسمي من (٨) صباحًا وحتى (١٢) ظهرًا .

ولالستفسار االتصال على : الهاتف رقم (٠١٤٤٢٢١٥٠١) تحويلة (٤٢٠٢٠ أو ٤٢٠١٤) فاكس (٠١٤٤٢٢٣٢١٦)

: ájQÉŒ ™bGƒeh äÉMGÎ°SEÓd á°ü°üîŸGh á«dÉàdG ™bGƒŸG ÒLCÉJ É¡àÑZQ øY ôYôY / á«dÉª°ûdG Ohó◊G á≤£æe áfÉeCG تعلن /

أرقام القطــعموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العروضقيمة الكراسةالنشاطم

1äÓFÉ©∏d ∞jôW ≥jôW ≈∏Y äÉMGÎ°SÓd á°ü°ü ™bGƒe50`g1436/4/7 ÚæKE’G`g1436/4/8 AÉKÓãdG
56-53-46-44-43-39-30-29-28-27-26-21-18-14-13-12-11-10-7-4-2-1

2
ÜGõ©∏d ∞jôW ≥jôW ≈∏Y äÉMGÎ°SÓd á°ü°ü ™bGƒe

(  …QÉŒ )
500`g1436/4/7 ÚæKE’G`g1436/4/8 AÉKÓãdG223 ` 230 ` 5 ` 197 ` 172 ` 112 ` 66 ` 65 ` 64

3ÜGõ©∏d ∞jôW ≥jôW ≈∏Y äÉMGÎ°SÓd á°ü°ü ™bGƒe50`g1436/4/9 AÉ©HQC’G`g1436/4/10 ¢ù«ªÿG

-109-108-107-106-105-104-101-100-99-98-97-96-89-87-` 76 ` 74 ` 73 ` 70

-134-133-132-131-130-129-128-127-126-125-124-122-120-116-115-114

-157-155-154-152-151-148-147-146-144-142-141-140-138-137-136-135

-210-209-208-207-206-204-202-201-199-198-168-165-164-162-161-159

215-214-213-212-211

بيع المستندات وتقديم العطاءات بمقر أمانة منطقة الحدود الشمالية / عرعر ( إدارة تنمية االستثمارات ) .
لالستفسار هاتف / ٠٤٦٦٢٤١١١ تحويلة ( ٤١٣ ) .

١٦UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ١٣ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ش
بي

ة 
دي

بل

١- صيانة أعمال اإلنارة باملدينة 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- صيانة أعمال 

اإلنارة بالقرى ببيش 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٣- توريد قطع غيار 

وكفرات وزيوت 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٤- تشغيل وصيانة 

معدات البلدية 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٥١٠٠٠- فندق ٤ جنوم

١٤٣٦/٤/١٦هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ ٦١٠٠٠- فندق ٥ جنوم

٧٢٠٠٠- مدفن نفايات

ن
سا

فر
ة 

دي
بل

١- حتسني وجتميل الشواطئ 

في اجلزر
٢٠٠٠

١٤٣٦/٢/١٩هـ١٤٣٦/٢/١٨هـ

٢- إنشاء حدائق ومالعب 

وشبكات ري وخزانات للشوارع
٢٠٠٠

٣- تطوير وتأهيل التراث 

العمراني
٢٠٠٠

٤- حتسني وجتميل مداخل 

فرسان
٢٠٠٠

٥- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بفرسان
٢٠٠٠

٦- صيانة وزراعة وري 

الشوارع واحلدائق بفرسان 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

خة
بي

ص
 ال

ية
لد

ب

١٢٠٠٠- درء أخطار السيول

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٢- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات وممرات 

املشاة

١٠٠٠

٣٥٠٠- حتسني وجتميل

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ٤- إنشاء جسور وعبارات 

(مرحلة ثانية)
١٠٠٠

٥- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملراكز
٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ
٦- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة
٣٠٠٠

٧٢٠٠٠- تطوير احلاسب اآللي 

٨- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ ٩٢٠٠٠- التسمية والترقيم

١٠٣٠٠٠- تطوير مرمى النفايات

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ١١٥٠٠- توريد بلدورات

١٢٥٠٠- تأمني بلدوزر

١٤٣٦/٤/١٦هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ

١٣٥٠٠- تأمني قريدر

١٤٥٠٠- تأمني بوكلني كفرات

١٥٢٠٠- تأمني سيارة ركوب

١٦٢٠٠- تأمني سيارة مجهزة

١٧٢٠٠- تأمني نقل سطحة

١٨٢٠٠- تأمني باص نقل ركوب

١٩٢٠٠- تأمني سيارة ركوب خدمية

المرة 
ا�ولى

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

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
ــ

ــ
ــ

نف
ة 

ــ
يـ

لد
ب

١- متديد موعد منافسة حدائق 

وممرات مشاة وساحات

 /٩ /٤٣٥

١٤٣٦
٣٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ

٢- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات بنفي

 /١٠ /٤٣٥

١٤٣٦
١٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

استكمال املنتزه العام بنفي 

(مرحلة رابعة)

 /١١ /٤٣٥

١٤٣٦
١٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة بنفي

 /١٢ /٤٣٥

١٤٣٦
١٥٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

سفلتة مخططات املنح

 /١٣ /٤٣٥

١٤٣٦
٧٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة تسوير 

مقابر بنفي

 /٤٣٥/١٤ 

١٤٣٦
١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

وا�دخار

١- مشروع تنفيذ أعمال 

الديكورات الداخلية لفرع 

البنك باملدينة املنورة 

١٤٣٦/٣/١هـ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ ٢٠٠٠ ٢٠١٤/١١

٢- مشروع تأسيس وتشغيل 

مركز أعمال الرياض برنامج 

أساسيات األعمال

١٤٣٦/٣/٣هـ ١٤٣٦/٣/٣هـ ٥٠٠٠ ٢٠١٤/١٧

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المركز 
السعودي 

�عتماد 
المنشآ ت 

الصحية

برامج وتطبيقات إدارة اإلعتماد 

للمركز السعودي إلعتماد 

املنشآت الصحية

١٥/AAD/T١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٠٠١٢٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز ا�بحاث  

الرياض 
مؤسسة 

عامة

١- أداء معاجلة مكونات الدم 

اآللي باخملتبر
١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٣٦/١٢٥٠٠٠

٢- توريد األلبان ومشتقاتها 

لعامي ١٤٣٦-١٤٣٨
١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٣٦/١١٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

توريد مستلزمات طبية 

للمستشفى
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٠١٤/٣/٢٦٢١٠٠٠

/ /



45 UM AL-QURA
اجلمعة 13 �سفر  1436 هـ     5  دي�سمرب 2014 م

ال�سنة 92      العدد 4543           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٤UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW øY á«eÉµ◊G ájó∏H- ¿GRÉL á≤£æe áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1 IQÉfE’G IóªYCG ≈∏Y á≤∏©e IAÉ°†e â°SƒÑe’ áMƒd ( 20 ) OóY Ö«cÎd IóªYCG ( 10 ) OóY ÒLCÉJ4500

`g1436/3/14`g1436/3/15

2 ∫ƒH Êƒj ´ƒf øe á«fÓYEG áMƒd ( 2 ) OóY áeÉbE’ ™bƒe ( 2 ) OóY ÒLCÉJ51000

3 ∂°ûc π«¨°ûJh áeÉbE’ ™bƒe ( 1 ) OóY ÒLCÉJ6500

4 ‹BG ±Gô°U π«¨°ûJh áeÉbE’ ™bƒe ( 1 ) OóY ÒLCÉJ71000

: á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY πFÉM áHôJ áæjóe ájó∏H تعلن /

مالحظات تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة كراسة الشروطاسم المزايدة 

IQÉeE’G ≈æÑe ΩÉeCG ó∏ÑdG §°Sh  ( …QÉŒ ™ª› π«¨°ûJh IQGOEG) …QÉªãà°SG ™bƒe øY IójGõe 15^000
`g1436/4/1

kGô¡X ô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/1

Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

 äÉWÉ°ûædÉH ™ªéŸG Ωóîà°ùj

•hô°ûdÉH IOQGƒdG

فعلى الراغبين  في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى بلدية مدينة تربة حائل للحصول على كراسة الشروط و المواصفات و تقديم العطاءات  بقسم االستثمار .

 :(∑ƒÑJ) ‹Éª°ûdG ´É£≤dÉH ájƒ÷G π°ü«a ∂∏ŸG IóYÉ≤H á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b تعلن /

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريفسعر النسخةرقمهااسم المنافسةم

1¢ùHÓe á∏°ù¨e ÒLCÉJ3/17/4kÉfÉ›

`g1436/3/15 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
2√É«e á«∏– á£ ÒLCÉJ4/17/4kÉfÉ›

3äÉbhô á£ ÒLCÉJ5/17/4kÉfÉ›

يشترط لشراء المنافسة مايلي :
خطاب رسمي يتضمن طلب شراء الكراسة ومسمى المشروع ورقمه وتفويض المندوب السعودي ويكون مرفق به صورة سارية المفعول للوثائق والتراخيص التالية :(السجل التجاري .شهادة التصنيف . شهادة•  

تسديد الزكاة والدخل .شهادة التأمينات االجتماعية . شهادة إنتساب الغرفة التجارية . رخصة االستثمار للمستثمر ا�جنبي . أصل شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف مصدقة ) .
تسديد قيمة الكراسة نقدًا أو بشيك مصدق �مر القوات الجوية الملكية السعودية•  .

تسليم الوثائق من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي (تبوك) جناح ا�مدادات قسم العقود والمشتريات أيام الدوام الرسمي من (٨) صباحًا وحتى (١٢) ظهرًا .

ولالستفسار االتصال على : الهاتف رقم (٠١٤٤٢٢١٥٠١) تحويلة (٤٢٠٢٠ أو ٤٢٠١٤) فاكس (٠١٤٤٢٢٣٢١٦)

: ájQÉŒ ™bGƒeh äÉMGÎ°SEÓd á°ü°üîŸGh á«dÉàdG ™bGƒŸG ÒLCÉJ É¡àÑZQ øY ôYôY / á«dÉª°ûdG Ohó◊G á≤£æe áfÉeCG تعلن /

أرقام القطــعموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العروضقيمة الكراسةالنشاطم

1äÓFÉ©∏d ∞jôW ≥jôW ≈∏Y äÉMGÎ°SÓd á°ü°ü ™bGƒe50`g1436/4/7 ÚæKE’G`g1436/4/8 AÉKÓãdG
56-53-46-44-43-39-30-29-28-27-26-21-18-14-13-12-11-10-7-4-2-1

2
ÜGõ©∏d ∞jôW ≥jôW ≈∏Y äÉMGÎ°SÓd á°ü°ü ™bGƒe

(  …QÉŒ )
500`g1436/4/7 ÚæKE’G`g1436/4/8 AÉKÓãdG223 ` 230 ` 5 ` 197 ` 172 ` 112 ` 66 ` 65 ` 64

3ÜGõ©∏d ∞jôW ≥jôW ≈∏Y äÉMGÎ°SÓd á°ü°ü ™bGƒe50`g1436/4/9 AÉ©HQC’G`g1436/4/10 ¢ù«ªÿG

-109-108-107-106-105-104-101-100-99-98-97-96-89-87-` 76 ` 74 ` 73 ` 70

-134-133-132-131-130-129-128-127-126-125-124-122-120-116-115-114

-157-155-154-152-151-148-147-146-144-142-141-140-138-137-136-135

-210-209-208-207-206-204-202-201-199-198-168-165-164-162-161-159

215-214-213-212-211

بيع المستندات وتقديم العطاءات بمقر أمانة منطقة الحدود الشمالية / عرعر ( إدارة تنمية االستثمارات ) .
لالستفسار هاتف / ٠٤٦٦٢٤١١١ تحويلة ( ٤١٣ ) .
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ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٥إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /

:»∏j Éªc á°ùaÉæŸG ≥jô£H `g1427/9/24 ‘ 38313/Ü/3 ºbQ ËôµdG »eÉ°ùdG ôeC’G ÖLƒÃ IQOÉ°üdG ájó∏ÑdG äGQÉ≤©dÉH ±ô°üàdG áëF’ ≥ah á«dÉàdG ™bGƒŸG QÉªãà°SG É¡àÑZQ øY ôYôY / á«dÉª°ûdG Ohó◊G á≤£æe áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العروضقيمة الشروط والمواصفاتالنشاط

  â°SƒH ¿’ á«fÓYEG äÉMƒd500
AÉKÓãdG Ωƒj

`g1436/4/21 ≥aGƒŸG

AÉ©HQC’G Ωƒj

   `g1436/4/22 ≥aGƒŸG

بيع المستندات وتقديم العطاءات بمقر أمانة منطقة الحدود الشمالية / عرعر ( إدارة تنمية االستثمارات ) .
لالستفسار هاتف / ٠٤٦٦٢٤١١١ تحويلة ( ٤١٣ ) .

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™£≤dG ìôW øY äÉjô≤dG á¶aÉ ájó∏H تعلن /
 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةنوعهارقم المزايدة

1

äGQÉ«°S ä’Éch

ájQÉŒ áeÓY äGP äGQÉ«°S ádÉch áeÉbE’ ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y (2Ω 6730^64) áMÉ°ùÃ (657) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG10^000

 ÚæKE’G

`g1436/3/28 

 AÉKÓãdG

`g1436/3/29 

2ájQÉŒ áeÓY äGP äGQÉ«°S ádÉch áeÉbE’ ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y (2Ω 6600^54) áMÉ°ùÃ (658) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG10^000

3ájQÉŒ áeÓY äGP äGQÉ«°S ádÉch áeÉbE’ ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y (2Ω 6872^83) áMÉ°ùÃ (659) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG10^000

4ájQÉŒ áeÓY äGP äGQÉ«°S ádÉch áeÉbE’ ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y (2Ω6872^83) áMÉ°ùÃ (660) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG10^000

5≈Ø°ûà°ùe ¢UÉN ≈Ø°ûà°ùe  áeÉbE’ ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y (2Ω 6155^30) áMÉ°ùÃ ¢VQCG QÉªãà°SG 10^000

6

…QÉŒ õcôe  

 …QÉŒ õcôe áeÉbE’ AÉæÑdG OGƒe §£îÃ (2Ω 840) áMÉ°ùÃ (7) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG1000

7 …QÉŒ õcôe áeÉbE’ AÉæÑdG OGƒe §£îÃ (2Ω 840) áMÉ°ùÃ (56) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG1000

8 …QÉŒ õcôe áeÉbE’ êhôŸG §£îÃ (2Ω 1329^83) áMÉ°ùÃ (1) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG1000

9…QÉŒ õcôe áeÉbE’ êhôŸG §£îÃ (2Ω 1910^54) áMÉ°ùÃ (2) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG1000

10
õcôe

»¡«aôJ

 QÉ£e πHÉ≤e (áãjó◊G – äÉjô≤dG) ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y OhQƒdG »ëH »¡«aôJ õcôe áeÉbE’ (2Ω 142460) áMÉ°ùÃ ¢VQCG QÉªãà°SG

äÉjô≤dG
10^000

11

 áeÓY äGP ºYÉ£e

ájQÉŒ

á«æ≤àdG á«∏c πHÉ≤e ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y ájQÉŒ áeÓY äGP ºYÉ£e áeÉbE’ (2Ω 1227^27) áMÉ°ùÃ ¢VQCG QÉªãà°SG1000

12á«æ≤àdG á«∏c πHÉ≤e ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y ájQÉŒ áeÓY äGP ºYÉ£e áeÉbE’ (2Ω 1378^67) áMÉ°ùÃ ¢VQCG QÉªãà°SG1000

13á«æ≤àdG á«∏c πHÉ≤e ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y ájQÉŒ áeÓY äGP ºYÉ£e áeÉbE’ (2Ω 1485^49) áMÉ°ùÃ ¢VQCG QÉªãà°SG1000

14‘ôg º©£e QGƒL ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y ájQÉŒ áeÓY äGhP ºYÉ£e áeÉbE’ (2Ω 5625) áMÉ°ùÃ Ü 8 ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG1000

15‘ôg º©£e QGƒL ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y ájQÉŒ áeÓY hP º©£e áeÉbE’ (2Ω 5625) áMÉ°ùÃ ê 8 ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG1000

16‘ôg º©£e QGƒL ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y ájQÉŒ áeÓY hP º©£e áeÉbE’ (2Ω 5625) áMÉ°ùÃ O 8 ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG1000

17™jRƒJh ™«H õcôeâæª°S’G ™jRƒJh ™«H õcôe áeÉbE’ (2Ω4449^76) áMÉ°ùÃ AÉæÑdG OGƒe §£îÃ (651) ºbQ á©£≤dG QÉªãà°SG 10^000

إعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b تعلن /

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف سـعر النسخةرقمهااسم المنافسة

 ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b ‘ Iƒ¡b Ú©bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG36/ 1 R2000 
`g1436/3/16 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

يشترط لشراء المنافسة ما يلي :  
 خطاب رسمي يتضمن طلب شراء الكراسة ومسمى المشروع ورقمة وتفويض المندوب السعودي ويكون مرفق به صورة•  سارية المفعول للوثائق والتراخيص التالية : ( السجل التجاري ـ 

شهادة التصنيف ـ شهادة تسديد الزكاة والدخل ـ شهادة التأمينات االجتماعية ـ شهادة انتساب الغرفة التجارية ـ رخصة االستثمار للمستثمر ا�جنبي ـ ( أصل شهادة تحقيق النسبة النظامية 
لتوطين الوظائف مصدقة ) . 

السعودية .  تسدد قيمة الكراسة نقدًا أو بشيك مصدق �مر القوات الجوية الملكية • 

تستلم الوثائق من هئية إمدادات وتموين القوات الجوية إدارة المشتريات قسم الشروط والمواصفات أيام الدوام الرسمي 
من الساعة (٨) صباحًا وحتى الساعة (١٢) ظهرًا وتسلم العروض للجنة فتح المظاريف بالقوات الجوية في اليوم والوقت المحدد.       

ول�ستفسار االتصال على : الهاتف رقم ( ٠١١/٤٧٦٩٧٧٧ ) تحويلة ( ٤٢٦٠٢ ) فالكس ( ٤٢٦٠١ ) .       

/    /
: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY ¿É°Sôa á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتالموقعاسم المشروعم

1ÜQGƒ≤∏d ≈°Sôeh »MÉ«°S ™éàæe π«¨°ûJh AÉ°ûfEGá©jR ÅWÉ°T

`g1436/3/27`g1436/3/28

2 …QÉŒ »æµ°S ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJ á«∏µdG ´QÉ°T

3…QÉŒ »æµ°S ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJ á«YÉæ°üdG ÜƒæL

4ìGôaCG ô°üb áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJá«YÉæ°üdG ÜƒæL

5äÉ¡«dÉ°T áeÉbE’ ¢ü«°üM ™bƒÃ ¢VQCG ÒLCÉJ¢ü«°üM ÅWÉ°T

6áWÓN áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJó«≤°ùdG ™WÉ≤J

7 …QÉŒ »æµ°S ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJ(2) ºbQ §£ ÜƒæL

`g1436/3/29`g1436/4/1

8è∏K ™æ°üe áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJá«YÉæ°üdG §£

9øjõîJ äÉLÓK ™æ°üe áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJá«YÉæ°üdG §£

10…ôëH ∞ëàeh √õàæe áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJAÉæ«ŸG ´QÉ°T

11 »LPƒªædG ï∏°ùŸG π«¨°ûJh áfÉ«°U(2) ºbQ §£ ∫Éª°T

 :Úà«dÉàdG ÚJójGõŸG øY á°VQÉ©dG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1áÑ°ü≤dÉH Ωób Iôc Ö©∏e ÒLCÉJ IójGõe1000

``g1436/3/ 21 ÚæKE’G`g1436/3/22 AÉKÓãdG

2áÑ°ü≤dÉH ¥Gƒ°SCG ™ª› ÒLCÉJ1500

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY á«ª«dódG ájó∏H  تعلن /

قيمة النسخةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسة

 ∂∏ŸG ≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y ™≤J ( äÉbhô á£ ) ≥jôW äÉeóN õcôe AÉ°ûfE’ ™bƒe QÉªãà°SG

IQƒæŸG áæjóŸG  - º«°ü≤dG ™jô°ùdG ≥jô£dG ™e ˆGóÑY

`g1436/2/18  AÉ©HQC’G Ωƒj

Ω2014/12/10  ≥aGƒŸG

`g1436/2/19  ¢ù«ªÿG Ωƒj

Ω2014/12/11  ≥aGƒŸG
   5000

äGQÉªãà°S’G á«ªæJ :á«ª«dódG ájó∏H:äGAÉ£©dG Ëó≤J ¿ÉµekÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG:áYÉ°ùdG

تأجير عدد  ٢٠  ورشة 
بأنشطة متنوعة 

بمنفذ سلوى 
الحدودي

 á«dÉŸG IQGRh تعلن  /     

 (  20  )  OóY ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY

 á£°ûfC’ á°ü°ü á°TQh ¿hô°ûY

 …Ohó◊G  iƒ∏°S  òØæÃ  áYƒæàe

 IójGõŸÉH  ∂dPh  ô£b  ádhO  ™e

 ≈∏Yh .. á°TQh πc ™bƒÃ á«æ∏©dG

 IójGõŸG  √ò¡H  ∫ƒNódG  ÖZôj  øe

 Ió©ŸG  •hô°ûdG  ≈∏Y  ´ÓWE’G

 CGõéàj  ’  AõL Èà©J  »àdGh  ∂dòd

 ¬dƒNO  Èà©jh  QÉéjE’G  ó≤Y  øe

 OQh  Ée  ≈∏Y  ¬æe  á≤aGƒe  OGõŸG

 áî°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁh É¡«a

 hCG  iƒ∏°S  ∑ôªL  IQGOEG  øe  É¡æe

 áfÉ«°üdG ≈∏Y ±Gô°TE’G Öàµe øe

 ΩÉ≤«°Sh  iƒ∏°S  òØæÃ  π«¨°ûàdGh

 ≥aGƒŸG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  OGõŸG

 áYÉ°ùdG  óæY  `g1436/4/15

 ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

 ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Yh .. iô≤dG

 Ëó≤àH  ΩGõàdE’G  IójGõŸG  √ò¡H

 á«dÉŸG  IQGRh º°SEÉH  ¥ó°üe ∂«°T

 (20^000)  √QGó≤e  ≠∏Ñe  πãÁ

 ∫ƒNO ¬d ∫ƒîJ ∫ÉjQ ∞dG ¿hô°ûY

 ó©H  ≠∏ÑŸG  ¬«dEG  OÉ©jh  IójGõŸG

 øe  Ωõà∏j  Éªc  ..  IójGõŸG  AÉ¡àfG

 ¿Éª°V Ëó≤J IójGõŸG á«∏Y »°SôJ

 áª«b  øe  (  %15  )  áÑ°ùæH  ‹Ée

.É¡H Ωó≤àŸG ájƒæ°ùdG IôLC’G

 ™bGƒŸG  IQÉjR  hCG  QÉ°ùØà°SÓdh

 Öàµe  ™e  ≥«°ùæàdG  øµÁ

 π«¨°ûàdGh áfÉ«°üdG ≈∏Y ±Gô°TE’G

 ∞JÉ¡dG  ≈∏Y  iƒ∏°S  òØæÃ

                                       013 - 5470451:ºbQ

                                        



47 UM AL-QURA
اجلمعة 13 �سفر  1436 هـ     5  دي�سمرب 2014 م

ال�سنة 92      العدد 4543           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b تعلن /

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف سـعر النسخةرقمهااسم المنافسة

 ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b ‘ Iƒ¡b Ú©bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG36/ 1 R2000 
`g1436/3/16 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

يشترط لشراء المنافسة ما يلي :  
 خطاب رسمي يتضمن طلب شراء الكراسة ومسمى المشروع ورقمة وتفويض المندوب السعودي ويكون مرفق به صورة•  سارية المفعول للوثائق والتراخيص التالية : ( السجل التجاري ـ 

شهادة التصنيف ـ شهادة تسديد الزكاة والدخل ـ شهادة التأمينات االجتماعية ـ شهادة انتساب الغرفة التجارية ـ رخصة االستثمار للمستثمر ا�جنبي ـ ( أصل شهادة تحقيق النسبة النظامية 
لتوطين الوظائف مصدقة ) . 

السعودية .  تسدد قيمة الكراسة نقدًا أو بشيك مصدق �مر القوات الجوية الملكية • 

تستلم الوثائق من هئية إمدادات وتموين القوات الجوية إدارة المشتريات قسم الشروط والمواصفات أيام الدوام الرسمي 
من الساعة (٨) صباحًا وحتى الساعة (١٢) ظهرًا وتسلم العروض للجنة فتح المظاريف بالقوات الجوية في اليوم والوقت المحدد.       

ول�ستفسار االتصال على : الهاتف رقم ( ٠١١/٤٧٦٩٧٧٧ ) تحويلة ( ٤٢٦٠٢ ) فالكس ( ٤٢٦٠١ ) .       

/    /
: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY ¿É°Sôa á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتالموقعاسم المشروعم

1ÜQGƒ≤∏d ≈°Sôeh »MÉ«°S ™éàæe π«¨°ûJh AÉ°ûfEGá©jR ÅWÉ°T

`g1436/3/27`g1436/3/28

2 …QÉŒ »æµ°S ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJ á«∏µdG ´QÉ°T

3…QÉŒ »æµ°S ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJ á«YÉæ°üdG ÜƒæL

4ìGôaCG ô°üb áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJá«YÉæ°üdG ÜƒæL

5äÉ¡«dÉ°T áeÉbE’ ¢ü«°üM ™bƒÃ ¢VQCG ÒLCÉJ¢ü«°üM ÅWÉ°T

6áWÓN áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJó«≤°ùdG ™WÉ≤J

7 …QÉŒ »æµ°S ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJ(2) ºbQ §£ ÜƒæL

`g1436/3/29`g1436/4/1

8è∏K ™æ°üe áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJá«YÉæ°üdG §£

9øjõîJ äÉLÓK ™æ°üe áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJá«YÉæ°üdG §£

10…ôëH ∞ëàeh √õàæe áeÉbE’ ¢VQCG ÒLCÉJAÉæ«ŸG ´QÉ°T

11 »LPƒªædG ï∏°ùŸG π«¨°ûJh áfÉ«°U(2) ºbQ §£ ∫Éª°T

 :Úà«dÉàdG ÚJójGõŸG øY á°VQÉ©dG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1áÑ°ü≤dÉH Ωób Iôc Ö©∏e ÒLCÉJ IójGõe1000

``g1436/3/ 21 ÚæKE’G`g1436/3/22 AÉKÓãdG

2áÑ°ü≤dÉH ¥Gƒ°SCG ™ª› ÒLCÉJ1500

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY á«ª«dódG ájó∏H  تعلن /

قيمة النسخةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسة

 ∂∏ŸG ≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y ™≤J ( äÉbhô á£ ) ≥jôW äÉeóN õcôe AÉ°ûfE’ ™bƒe QÉªãà°SG

IQƒæŸG áæjóŸG  - º«°ü≤dG ™jô°ùdG ≥jô£dG ™e ˆGóÑY

`g1436/2/18  AÉ©HQC’G Ωƒj

Ω2014/12/10  ≥aGƒŸG

`g1436/2/19  ¢ù«ªÿG Ωƒj

Ω2014/12/11  ≥aGƒŸG
   5000

äGQÉªãà°S’G á«ªæJ :á«ª«dódG ájó∏H:äGAÉ£©dG Ëó≤J ¿ÉµekÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG:áYÉ°ùdG

تأجير عدد  ٢٠  ورشة 
بأنشطة متنوعة 

بمنفذ سلوى 
الحدودي

 á«dÉŸG IQGRh تعلن  /     

 (  20  )  OóY ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY

 á£°ûfC’ á°ü°ü á°TQh ¿hô°ûY

 …Ohó◊G  iƒ∏°S  òØæÃ  áYƒæàe

 IójGõŸÉH  ∂dPh  ô£b  ádhO  ™e

 ≈∏Yh .. á°TQh πc ™bƒÃ á«æ∏©dG

 IójGõŸG  √ò¡H  ∫ƒNódG  ÖZôj  øe

 Ió©ŸG  •hô°ûdG  ≈∏Y  ´ÓWE’G

 CGõéàj  ’  AõL Èà©J  »àdGh  ∂dòd

 ¬dƒNO  Èà©jh  QÉéjE’G  ó≤Y  øe

 OQh  Ée  ≈∏Y  ¬æe  á≤aGƒe  OGõŸG

 áî°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁh É¡«a

 hCG  iƒ∏°S  ∑ôªL  IQGOEG  øe  É¡æe

 áfÉ«°üdG ≈∏Y ±Gô°TE’G Öàµe øe

 ΩÉ≤«°Sh  iƒ∏°S  òØæÃ  π«¨°ûàdGh

 ≥aGƒŸG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  OGõŸG

 áYÉ°ùdG  óæY  `g1436/4/15

 ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

 ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Yh .. iô≤dG

 Ëó≤àH  ΩGõàdE’G  IójGõŸG  √ò¡H

 á«dÉŸG  IQGRh º°SEÉH  ¥ó°üe ∂«°T

 (20^000)  √QGó≤e  ≠∏Ñe  πãÁ

 ∫ƒNO ¬d ∫ƒîJ ∫ÉjQ ∞dG ¿hô°ûY

 ó©H  ≠∏ÑŸG  ¬«dEG  OÉ©jh  IójGõŸG

 øe  Ωõà∏j  Éªc  ..  IójGõŸG  AÉ¡àfG

 ¿Éª°V Ëó≤J IójGõŸG á«∏Y »°SôJ

 áª«b  øe  (  %15  )  áÑ°ùæH  ‹Ée

.É¡H Ωó≤àŸG ájƒæ°ùdG IôLC’G

 ™bGƒŸG  IQÉjR  hCG  QÉ°ùØà°SÓdh

 Öàµe  ™e  ≥«°ùæàdG  øµÁ

 π«¨°ûàdGh áfÉ«°üdG ≈∏Y ±Gô°TE’G

 ∞JÉ¡dG  ≈∏Y  iƒ∏°S  òØæÃ

                                       013 - 5470451:ºbQ

                                        



اجلمعة 13 �سفر  1436 هـ     5  دي�سمرب 2014 م48

ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٧إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

 øµ°ùd  kGô≤e  ¿ƒµ«d  åjóM ≈æÑe  QÉéÄà°SEÉH  É¡àÑZQ  øY IQƒæŸG  áæjóŸG  á≤£æÃ á«ë°üdG  ¿hDƒ°û∏d  áeÉ©dG  ájôjóŸG تعلن   /
`:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM Ó©dG á¶aÉëÃ ΩÉ©dG ácGQ ƒHCG ≈Ø°ûà°ùŸ ÚHóàæŸGh øjôFGõdG AÉÑWC’G

                                                                 . ™aÉæŸG ±ÓN áaôZ (12) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG -1

 IQGOEG  äÉª«∏©J  Ö°ùM áeÓ°ùdGh  øeC’G  πFÉ°Sh  ôaƒJ  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  áeÉ©dG  äÉeóÿG ™«ªLh AÉHô¡µdGh  AÉŸÉH  Ohõe  ≈æÑŸG  ¿ƒµj  ¿CG  -2

.ÊóŸG ´ÉaódG

 áÑdÉ£ŸG ¿hO òaGƒæ∏d ôFÉà°ùdG πªYh ≈æÑŸG πeÉc ∞««µJ ™e ¬æe Ö∏£J »àdG äÉaÉ°VE’Gh äÓjó©àdG ™«ªL πª©H ≈æÑŸG ÖMÉ°U ó¡©àj ¿CG -3

.á«dÉe äÉ°†jƒ©J …CÉH

. ( Qƒ°S ) §FÉM QGóL ≈æÑŸG ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG -4

. øµeCG GPEG »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Yh ácGQ ƒHCG ≈Ø°ûà°ùe øe Öjôb ≈æÑŸG ™bƒe ¿ƒµj ¿CG π°†Øj -5

 á«dÉŸG IQGOE’G IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG á©LGôe á«dÉ©H ôcP ÉŸ √ÒLCÉàH ÖZôjh ≈æÑe ájód øe ≈∏©a

 áHƒ∏£ŸG IôLC’G ójó–h AÉ°ûfE’G á°üNQ IQƒ°Uh á«µ∏ŸG ∂°U øe ábó°üe IQƒ°U ¬Ñ∏£H kÉ≤aôe ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN (QƒLC’G º°ùb)

 . kÓeÉc ¿Gƒæ©dG áHÉàch

 áHÉbôdG IQGOE’ kGô≤e ¿ƒµ«d åjóM ≈æÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM  áæjóŸG áë°üH á«∏NGódG á©LGôŸGh

  . ™aÉæŸG ±ÓN ¬aôZ (18) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG  `1

                                                          . ( Qƒ°S ) §FÉM QGóL ≈æÑŸG ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG  `2

 áÑdÉ£ŸG ¿hO òaGƒæ∏d ôFÉà°ùdG πªYh ≈æÑŸG πeÉc ∞««µJ ™e ¬æe Ö∏£J »àdG äÉaÉ°VE’Gh äÓjó©àdG ™«ªL πª©H ≈æÑŸG ÖMÉ°U ó¡©àj ¿CG `3

.á«dÉe äÉ°†jƒ©J …CÉH

.ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG äÉª«∏©J Ö°ùM áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ôaƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH AÉHô¡µdGh AÉŸÉH Ohõe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  `4

 º°ùb) á«dÉŸG IQGOE’G IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG á©LGôe ¬«dÉ©H ôcP ÉŸ √ÒLCÉàH ÖZôjh ≈æÑe ¬jód øe ≈∏©a

 áHÉàch áHƒ∏£ŸG  IôLC’G  ójó–h AÉ°ûfE’G  á°üNQ IQƒ°Uh á«µ∏ŸG  ∂°U øe ábó°üe IQƒ°U ¬Ñ∏£H  kÉ≤aôe ¬îjQÉJ  øe ô¡°T  ∫ÓN (QƒLC’G

    . kÓeÉc ¿Gƒæ©dG

 á≤£æÃ ájƒ°ùf ÖjQóJ IQGOEGh áeÉY IQGOE’ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY …Oƒ©°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g تعلن /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM ∂dPh ,πFÉM

.¬«∏Y  ∫’óà°S’G  π¡°ùjh  á«°ù«FQ  ´QGƒ°T  ≈∏Y  ≈æÑŸG  ¿ƒµj  ¿CG  Öéj

.IRÉà‡  IQƒ°üH  ¬ª«eôJ  ó«Y oCGh  äGƒæ°S  ¢ùªN  øY  `gôªY  ójõj  ’  hCG  kÉ≤HÉ°S  πª©à°ùj  ⁄h  AÉæÑdG  åjóMh  kÉë∏°ùe  ≈æÑŸG  ¿ƒµj  ¿CG

.É¡«∏Y  ≥ØàŸG  QÉéjE’G  Ióe  AÉ¡àfEG  ó©H  É¡àdGREÉH  áÑdÉ£ŸG  ¿hóHh  áHƒ∏£ŸG  äÉaÉ°VE’Gh  äÓjó©àdG  AGôLEÉH  ∂dÉŸG  ó¡©àj  ¿CG

.øjQhÉéª∏d  kÉ≤jÉ°†e  ¿ƒµj  ’CG

.ÇQGƒ£dG êQÉ ôaƒJ  

.(áµÑ°T)  ä’É°üJ’G  áeóNh  ∞JÉgh  AÉHô¡ch  AÉe  øe  áeÉ©dG  äÉeóÿÉH  k’ƒª°ûe  ¿ƒµj  ¿CG

.QÉ«¨dG  ™£b  ™e  AÉHô¡µdGh  ácÉÑ°ùdG  áfÉ«°üH  ó¡©àdG  ∂dÉŸG  ≈∏Y

.(2Ω700)  øY  ≈æÑŸG  É¡«∏Y  ΩÉ≤ŸG  ¢VQC’G  áMÉ°ùe  π≤J  ’

.ÌcCÉa  IQÉ«°S  (20)  Oó©d  ™°ùàJ  ≈æÑŸG  ∫ƒM  ∞bGƒe  ôaƒJ

.ábÓ©dG  äGP  äÉ¡÷G  øe  Ióªà©ŸG  áeÓ°ùdGh  øeC’G  πFÉ°Sh  ôaGƒJ

.(ÈcCG  hCG  4x6)  áMÉ°ùÃ  ±ôZ  áà°S  øY  óMGƒdG  Qhó∏d  ±ô¨dG  OóY  π≤j  ’  ¿CG

.ÖJÉµe  Iô°û©d  ™°ùàJ  (™Hôe  Îe  70)  øY  É¡àMÉ°ùe  π≤J  ’  IÒÑc  ádÉ°U  (2)  OóY

.(Ω30)  øY  áYÉb  πc  áMÉ°ùe  π≤J  ’  ÖjQóà∏d  äÉYÉb  (10)  OóY  ôaƒJ

.  √É«e  äGQhO  (8)  OóY  ≈∏Y  πbC’G  ≈∏Y  ≈æÑŸG  …ƒàëj  ¿CG  Öéj

.á«°VQCGh  ájƒ∏Y  ≥MÓe

.(IQÉ«°S  ∞bGƒe  ,¢SQÉMh  πeÉY  áaôZ  ,`gÉ«e  äGQhO)  áeóN  äÉ≤ë∏e

 Ëó≤J ºàj ¿CG ≈∏Y ,iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM `g1436/03/15 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj ¢Vhô©dG ΩÓà°SGh äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y

 .1400- 1448 :á∏jƒ–  2805555 :ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ QÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh ,πFÉM á≤£æÃ áeÉ©dG IQGOE’ÉH ¢Vhô©dG

. (www.srca.org.sa) :…Oƒ©°ùdG ô``ªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ™bƒe IQÉjR hCG ,2807777 :ºbQ ¢ùcÉa äÉ¶MÓŸGh …hÉµ°û∏dh

  äÉæÑ∏d  ¢ûbôJ á£°SƒàŸ kGô≤e ¿ƒµj ≈æÑe QÉéÄà°SG ¤EG  É¡àLÉM øY Ò°ùY πjÉ á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن   /
. ( á°SOÉ°ùdG Iôª∏d)

  . •hô°ûdG ΩÓà°SE’ QƒLC’G º°ùb IQGOE’G á©LGôe √ÒLCÉJ ÖZôjh ≈æÑe ¬jód óLƒj øe ≈∏©a

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y á«aÉ©°SEG õcGôŸ kGQÉ≤e ¿ƒµàd m¿ÉÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY …Oƒ©°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g تعلن /

Ωá```````≤£æŸG™````bƒŸG º````°SCG

1

¢VÉ````jôdG

êôÿG á¶aÉëÃ á«ë«°VƒàdG

2»eOGhódG á¶aÉëÃ ¢ûª÷G

3»eOGhódG á¶aÉëÃ ¢üØŸG á°†«a

4¢VÉjôdG áæjóÃ á©jóÑdG »M

5¢VÉjôdG áæjóÃ Qò©ŸG »M

6¢VÉjôdG áæjóÃ á«fÉãdG á«YÉæ°üdG

7¢VÉjôdG áæjóÃ IOÉ©°ùdG »M

8¢VÉjôdG áæjóÃ ájQOÉæ÷G »M

9¢VÉjôdG áæjóÃ »Hô¨dG º«°ùædG »M

10¢VÉjôdG áæjóÃ ≥«≤©dG »M

11

áeôµŸG áµe

º``°VCG á¶aÉ

12≠```HGQ á¶aÉëÃ ôéM õcôe

13IóL áæjóÃ …OGƒÑdG »M

14á°Só≤ŸG áª°UÉ©dÉH á«µ©µdG »M

15IóL áæjóÃ ¢ùdófC’G »M

16º«°ü≤dGá`````Ñb

17¿GRÉ`````LÜhô````g

18áMÉÑdGOÉfõdG óeÉZ

19

¿Gô````‚

ô````é``K

20¬`````eój

21

á«bô°ûdG á≤£æŸG

ò«æM

22á©«aôdG

23πFÉMAGÒª°S

24±ƒ÷G´ƒ≤«e

:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM ∂dPh 

.(Ω30) øY π≤j ’ ¢VôYh ±É©°SE’G äGQÉ«°S êhôNh ∫ƒNód ácô◊G ádƒ¡°S πØµj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ÊÉÑª∏d á«°ù«FôdG á¡LGƒdG ™≤J ¿CG Öéj 

.±ôZ (5) øY õcôe πµd ≈æÑŸG ±ôZ OóY π≤J ’

.( OQÉH – QÉM) ∞««µàdG ΩÉ¶æH IOhõe ±ô¨dG ™«ªL ¿ƒµJ ¿CGh 2Ω (20) øY áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’

.ÊÉÑŸG ≥aGôe πNGO ácô◊G ádƒ¡°S

.ÊÉÑŸG QÉéÄà°SG øe ¢Vô¨∏d áªFÓe á«∏NGódG ≥aGôŸG áaÉc ¿ƒµJ ¿CG

.ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G øe Ióªà©ŸG áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ôaGƒJ

.±É©°SE’G äGQÉ«°S Ωhõd á∏∏¶eh ¬æeBG á«∏NGO ∞bGƒe ôaGƒJ

.õcGôŸG »Hƒ°ùæe äGQÉ«°ùd á∏∏¶e ∞bGƒe ôaGƒJ

.( äÉØ«µŸG – ïÑ£ŸG äGóMh ) πª°ûjh ≈æÑŸG ≥aGôŸ »°SÉ°SC’G ¢TôØdG ôaGƒJ

.äÓjó©àdG πªY ≈∏Y ∂dÉŸG á≤aGƒe

.»◊G º°SG kÉæª°†àe QÉ≤©∏d §£ ™e ™bƒŸÉH ¢UÉN »chôc º°SQ ¥ÉaQEG

 Ëó≤J ºàj ¿CG ≈∏Y ,iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM `g1436/03/22 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj ¢Vhô©dG ΩÓà°SGh äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y

 1400 :á∏jƒ–  2805555 :ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ QÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh ,`gÓYCG IOQGh á≤£æe πµd áeÉ©dG äGQGOE’ÉH ¢Vhô©dG

.1448-

,(www.srca.org.sa) :áÄ«¡∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG ,2807777 :ºbQ ¢ùcÉa äÉ¶MÓŸGh …hÉµ°û∏dh

 ,Ò°ùY á≤£æÃ »Ñ£dG øjƒªàdG äÉYOƒà°ùŸ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY …Oƒ©°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g تعلن /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM ∂dPh

 ô°ùjh ádƒ¡°ùH á∏«≤ãdG π≤ædG πFÉ°Sh êhôNh ∫ƒNóH íª°ùj »ë°U á«æjõîàdG äÉMÉ°ùdGh äÉYOƒà°ùª∏d  ¢ü°üîŸG  ™bƒŸG  ¿ƒµj  ¿CG

.á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG ôWÉîŸG QOÉ°üe øY kGó«©Hh

 äGô°û◊G ó°V á÷É©eh áæ«àeh áÑ∏°Uh ¥GÎMEÓd á∏HÉb ÒZ ´Oƒà°ùŸG äÉ«°VQCGh ∞≤°SCGh ¿GQóL á«£¨Jh AÉ°ûfEG ‘  áeóîà°ùŸG  OGƒŸG

.ájOƒ©°ùdG ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒŸG áÄ«gh ÊóŸG ´ÉaódG äÉØ°UGƒe ™e á≤aGƒàeh

.QÉÑ¨∏d òaÉf ÒZh ¥ÓZE’G  ºµ  ´Oƒà°ùŸG  ¿ƒµj  ¿CG  Öéj

.ÊóŸG ´ÉaódG äÉØ°UGƒe ≥ah  ÇQGƒ£dG  êQÉh  ≥jô◊G  áëaÉµe  ΩÉ¶f  OƒLh

 á≤jô£H ádÉØbEG ΩÉµMEG øµÁ ÜÉH ´Oƒà°ùª∏d ¿ƒµj ¿CGh AÉŸGh IQGôë∏d ádRÉY OGƒÃ áaƒ≤°ùeh  á«æÑe  äÉYOƒà°ùŸG  ¿ƒµJ  ¿CG  •Î°ûj

.ÚØXƒŸG ∫ƒNód Ò¨°U ÜÉHh π«ªëàdGh πjõæà∏d áª«∏°S

.´Oƒà°ùŸG ‘ πª©dG π«¡°ùàd  É¡aô°üd  á«fÉãdGh  ΩRGƒ∏dG  ΩÓà°SE’  ¤hC’G  :´Oƒà°ùŸG  ‘  ¿Éà≤£æe  ÒaƒJ  π°†Øj

.´Oƒà°ùŸG áMÉ°ùe øe %5 øY É¡àMÉ°ùe π≤J ’ á«Ñ£dG Iõ¡LC’G  øjõîàd  ´Oƒà°ùŸG  πNGO  áaôZ  õ«¡Œ

.´Oƒà°ùª∏d Ò¨°U  ïÑ£e  ™e  IóMGh  `gÉ«e  IQhOh  ÚàaôZ  OóY  ájQGOEG  ÖJÉµe  ÒaƒJ

.2Ω (1000) øY  øjõîàdÉH  á°UÉÿG  ´Oƒà°ùŸG  áMÉ°ùe  π≤J  ’G  Öéj

.`gÉ«eh  AÉHô¡ch  ∞JÉg  §N  ôaƒJ

.ÒÑeCG (100) øY π≤j ’ π≤à°ùe AÉHô¡c OGóY  ôaƒJ

.»◊G º°SG kÉæª°†àe QÉ≤©∏d §£ ™e ™bƒŸÉH ¢UÉN »chôc  º°SQ  ¥ÉaQEG

 ºàj ¿CG ≈∏Y ,iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM `g1436/03/17 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ¢Vhô©dG ΩÓà°SGh äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y

 1400 :á∏jƒ– 2805555 :ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ QÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh ,Ò°ùY á≤£æÃ áeÉ©dG IQGOE’ÉH ¢Vhô©dG Ëó≤J

.(www.srca.org.sa) :áÄ«¡∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG ,2807777 :ºbQ ¢ùcÉa äÉ¶MÓŸGh …hÉµ°û∏dh ,1448-

 á¶aÉ ‘ äÉæÑ∏d  á«æ≤àdG  á«∏µd  ô≤ªc ≈æÑe QÉéÄà°SG  ¤EG  É¡àLÉM øY »æ¡ŸGh »æ≤àdG  ÖjQóà∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  تعلن  /
: á«dÉàdG •hô°û∏d kÉ≤ah êôÿG

. áë∏°ùŸG áfÉ°SôÿG øe ¿ƒµj ¿CGh (Ω15) øY π≤j ’ »Yôa hCG ΩÉY ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑŸG ™≤j ¿CG -1

.»æ¡ŸGh »æ≤àdG ÖjQóà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG »Hƒ°ùæe óMCG ∂dÉŸG ¿ƒµj ’CG -2

 OGó©à°SG ≈∏Y ∂dÉŸG ¿ƒµjh ≈æÑŸÉH á∏eÉµàe á«ØJÉg áµÑ°T OƒLh ™e (∞JÉg +AÉHô¡c +AÉe) áeÉ©dG äÉeóÿÉH k’ƒª°ûe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -3

. á«∏µdG πªY Ωóîj ÉÃ É¡∏jó©àd ΩÉJ

.QÉ≤©dGh ™bƒŸG áªFÓeh ≈æÑŸG áeÓ°ùH ó«Øj »°Sóæg Öàµe ôjô≤J h ÊóŸG ´ÉaódG øe ICÉ°ûæe áeÓ°S IOÉ¡°T QÉ°†MEG -4

.á«∏µdG áLÉM »Ñ∏J »àdG äÉaÉ°VE’Gh äÓjó©àdG AGôLEÉH ∂dÉŸG ó¡©àj ¿CG -5

.∂dÉŸG Ö∏W ≈∏Y kAÉæH á«eƒµM á¡L øe √DhÓNEG ≥Ñ°S ≈æÑŸG ¿ƒµj ’CG -6

. êôÿÉH ÚæÑ∏d á«æ≤àdG á«∏µdG øe √QÉéÄà°SG OGôŸG ≈æÑª∏d áHƒ∏£ŸG äÉØ°UGƒŸG øe áî°ùf ΩÓà°SG ºàj -7

 . IOóëŸG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG ≥ah É¡d kÉÑ°SÉæe √GôJÉe QÉ«àNG ‘ ≥◊G á°ù°SDƒª∏d -8

: »JB’G ≈∏Y …ƒàëjh ,`g1436/2/22 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ¢Vhô©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG -9

.¬FÓNEGh QÉ≤©∏d ádhódG QÉéÄà°SG ΩÉ¶æH ΩGõàdE’Gh kÉjƒæ°S IôLC’G áª«b ójó– -

.á«µ∏ŸG ∂°U IQƒ°U -

 .≈æÑª∏d »chôc -

(ïdG ...-ä’É°üJ’G -á«µ«fÉµ«ŸG-á«FÉHô¡µdG-ájQÉª©ŸG-á«FÉ°ûfE’G) ≈æÑŸG äÉ££ IQƒ°U -

 IQGOEG-∫hC’G QhódG - º°TƒdG ´QÉ°T ™e ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ™WÉ≤J – ¢VÉjôdG– »æ¡ŸGh »æ≤àdG ÖjQóà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ô≤e Ëó≤àdG ¿Éµe -

.äÉ°ùaÉæŸG – äÉjÎ°ûŸG

إعالنات حكومية ١٨UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

 IQGOE’G ô≤Ã á∏ª©à°ùe äGQÉ«°S ™«H »æ∏Y OGõe áeÉbEG É¡eõY áeôµŸG áµe á≤£æÃ áYGQõdG ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG IQGOE’G تعلن /
.`g1436/3/20 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj 10∑ IóéH Ëó≤dG áµe ≥jôW áeôµŸG áµe á≤£æÃ áYGQõdG ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG

.(»Ñ£dG) ™«LôdG á«°ùØædG áë°üdG ≈Ø°ûà°ùe ™«LQ ™«H øY IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe تعلن /

موعد فتح المظاريف آخر موعد للشراءقيمة المزايدةرقم المنافسة

IójGõe%2`g1436/3/15`g1436/3/17

. IóL áë°üH »Ñ£dG øjƒªàdG IQGOEG : IójGõŸG ¿Éµe

. kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG ΩÉ“ ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàa

. äÉjÎ°ûŸG IQGOEG – IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG  : ájôjóŸG ¿GƒæY

mohj2012@gmail.com  ÊhÎµdE’G ójÈdG . 21176 IóL 12493 Ü ¢U

 øÃ É¡∏¨°ûH ÖZôJh (CG) áÄa QƒLC’G óæH ≈∏Y IôZÉ°T áØ«Xh (100) OóY ôaƒJ øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG تعلن   /
:»JB’Éc »gh á∏°VÉØŸG ≥jôW øY ájó∏ÑdG ∫ÉªYC’G ‘ ∞FÉXƒdG ∂∏àd áÑ°SÉæe á«ª∏Y äÓgDƒe ¿ƒ∏ªëj

- (٦٥) وظيفة مراقب ميداني (رجال).
- (٣٥) وظيفة مراقب ميداني (نساء).

 •hô°T ≈∏Y ´ÓWEÓdh http://www.alriyadh.gov.sa  áfÉeCÓd á«fhÎµdE’G áHGƒÑdG ÈY ¿ƒµj ±ƒ°S Ëó≤àdG ¿CÉH kÉª∏Y

: IÎØdG ∫ÓN kÉMÉàe Ëó≤àdG ¿ƒµj ±ƒ°Sh áfÉeC’G ™bƒe IQÉjR øµÁ ∞FÉXƒdG ∂∏àd Ëó≤àdG

`g1436/03/06 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ájÉ¡f ≈àMh ,`g1436/02/29 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ájGóH øe

ملحوظة هامة: من سبق له التقدم ل�مانة فعليه تحديث بيانات التقديم من خالل البوابة ا�لكترونية حيث 
لن يتم إدخال طلبهم السابق في المفاضلة إال في حال تحديثها.

 

 ≥jô£H ÚjOƒ©°ùdG óMCÉH É¡∏¨°T Üƒ∏£e , …ôëH ¢Sóæ¡e áØ«Xh OƒLh øY ™Ñæ«H »YÉæ°üdG ó¡a ∂∏ŸG AÉæ«e  يعلن /
 : ‹ÉàdÉc áØ«XƒdG •hô°T ¿É«Hh , π«¨°ûàdG óæH ≈∏Y ô°TÉÑŸG óbÉ©àdG

مهندس بحري.

 äÉæ«cÉŸG  ìÓ°UEGh  áfÉ«°U ‘ äGƒæ°S  (10)  øY π≤J  ’ IÈN ™e ájôëÑdG  hCG  á«µ«fÉµ«ŸG  á°Sóæ¡dG  ‘ á«©eÉL IOÉ¡°T  ¬jód  - 

.áHÉàch kÉKó– ájõ«∏‚E’G á¨∏dG IOÉLEG ™e , kÉ«ŸÉY É¡H ±Î©ŸG øØ°ùdG ìÓ°UEG ¢VGƒMCG hCG ÅfGƒŸG óMCG ‘ ájôëÑdG äÉcôëŸGh

.∫ÉjQ (1^140) √Qób á°û«©e AÓZ ∫óHh ,∫ÉjQ (400) π≤ædG ∫óH ¤EG áaÉ°VEG ∫ÉjQ (7^600) …ô¡°ûdG »°SÉ°SC’G ÖJGôdG ¿CÉH Éª∏Y

من  الفترة  خالل  بالميناء   الموظفين  شؤون  إدارة  مراجعة  المطلوبة  الشروط  لديه  تتوافر  من  فعلى 
١٤٣٦/٢/٩ هـ إلى ١٤٣٦/٢/٢٣ هـ.

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة 
ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

 kGô≤e ¿ƒµ«d åjóM ≈æÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM IQƒæŸG áæjóŸÉH QÉ°üfC’G ≈Ø°ûà°ùŸ ‹É◊G ≈æÑª∏d kÓ````jóH

  . áaôZ (250) ¤EG (200) øe ±ô¨dG OóY ¿ƒµj ¿CG -1

                                                          . ájõcôŸG á≤£æŸG øe Öjôb hCG §°ShC’G …ôFGódG πNGO ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  -2

.¬æe êhôÿGh ∫ƒ°Uƒ∏d ácô◊G ádƒ¡°Sh ∞bGƒª∏d á«dÉN äÉMÉ°ùe ¬dƒM ¿ƒµj ¿CG π°†Øjh á«°ù«FQ ´QGƒ°T ≈∏Y ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -3

.ÇQGƒ£dGh á©°TC’Gh äÉ«∏ª©dÉc äÉeóÿG ™«ªL ÖYƒà°ùJ å«ëH á©°SGh ±ô¨dG äÉMÉ°ùe ¿ƒµJ ¿CG -4

. ó©°üe øe ÌcCG ≈∏Y ≈æÑŸG πªà°ûj ¿CG -5

.ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG äÉª«∏©J Ö°ùM áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°SƒH Ohõe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  -6

. ≈Ø°ûà°ùŸG ≈æÑŸ á«∏«¨°ûJ IQó≤Hh AÉHô¡µdG ´É£≤fG ádÉM ‘ á«WÉ«àMG äGódƒe ≈∏Y ≈æÑŸG πªà°ûj ¿CG -7

. ≈æÑŸG πeÉc ∞««µJ ™e ¬æe Ö∏£J »àdG äÉaÉ°VE’Gh äÓjó©àdG ™«ªL πª©H ≈æÑŸG ÖMÉ°U ó¡©àj ¿CG  -8

 IQGOE’G IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG á©LGôe ¬«dÉ©H ôcP ÉŸ √ÒLCÉàH ÖZôjh ≈æÑe ¬jód øe ≈∏©a

 ójó–h  AÉ°ûfE’G  á°üNQ  IQƒ°Uh  á«µ∏ŸG  ∂°U  øe  ábó°üe  IQƒ°U  ¬Ñ∏£H  kÉ≤aôe  ¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  (QƒLC’G  º°ùb)  á«dÉŸG

       . kÓeÉc ¿Gƒæ©dG áHÉàch áHƒ∏£ŸG IôLC’G

 kGô≤e ¿ƒµ«d åjóM ≈æÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /
`:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM »ë°üdG ™Ñæj ´É£≤H »∏©≤ØdG »ë°U õcôŸ ‹É◊G ≈æÑª∏d kÓjóH

. ™aÉæŸG ±ÓN áaôZ (20 ¤EG 14) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG  -1

  .äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒe óLƒjh ÊGôª©dG ¥É£ædG πNGO ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -2

   . ( Qƒ°S ) §FÉM QGóL ≈æÑŸG ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG -3

                                                     .ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG äÉª«∏©J Ö°ùM áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ôaƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH AÉHô¡µdGh AÉŸÉH Ohõe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -4

 ¿hO òaGƒæ∏d ôFÉà°ùdG πªYh ≈æÑŸG πeÉc ∞««µJ ™e ¬æe Ö∏£J »àdG äÉaÉ°VE’Gh äÓjó©àdG ™«ªL πª©H ≈æÑŸG ÖMÉ°U ó¡©àj ¿CG -5

.á«dÉe äÉ°†jƒ©J …CÉH áÑdÉ£ŸG

 IQGOE’G IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG á©LGôe á«dÉ©H ôcP ÉŸ √ÒLCÉàH ÖZôjh ≈æÑe ¬jód øe ≈∏©a

 ójó–h  AÉ°ûfE’G  á°üNQ  IQƒ°Uh  á«µ∏ŸG  ∂°U  øe  ábó°üe  IQƒ°U  ¬Ñ∏£H  kÉ≤aôe  ¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  (QƒLC’G  º°ùb)  á«dÉŸG

                              0 kÓeÉc ¿Gƒæ©dG áHÉàch áHƒ∏£ŸG IôLC’G

: á«dÉàdG ¢SQGóª∏d kGô≤e ¿ƒµàd ÊÉÑe ( 6 ) OóY QÉéÄà°SG øY ∑ƒÑJ á≤£æÃ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’G تعلن /
.∑ƒÑJ á≤£æÃ AÉÑ°V á¶aÉëÃ ( äÉæH ) êÉé©dG ƒHCG á«FGóàHG -1

.∑ƒÑJ áæjóÃ º«¶ædG »ëH äÉæH áKóëŸG á«FGóàH’G -2

.∑ƒÑJ á≤£æÃ è∏eCG á¶aÉëÃ äÉæH áKóëŸG ñôe ájôb  á«FGóàHG -3

.∑ƒÑJ áæjóÃ ô°ûY á©HÉ°ùdG á£°SƒàŸG á°SQóª∏d πjóH ≈æÑe QÉéÄà°SG -4

.∑ƒÑJ áæjóÃ ¿ÉjôdG »ëH äÉæH áKóëŸG á£°SƒàŸG -5

.∑ƒÑJ á≤£æÃ è∏eCG á¶aÉëÃ  äÉæH ¢Uô≤dG ájôb ájƒfÉK -6

.iô≤dG ΩCG IójôéH ¿ÓYEG ∫hCG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK »°†e ó©H äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

 : ≈æÑŸG äÉØ°UGƒe

. øjQhÉéàe Ú«æÑe ÉfÉc GPEG ™fÉe ’h , Ió«L ájQÉª©ŸG ¬àdÉMh kÉë∏°ùe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG `` 1

. Îe (6×4) øY π≤j ’ É¡æe πc ¢SÉ≤e ( 20) ±ô¨dG OóY π≤j ’  ¿CG `` 2

. áaôZ πc ‘ ∞«µàdG Iõ¡LCGh ìhGôŸGh ∞JÉ¡dGh AÉHô¡µdGh AÉŸÉH kGOhõe ¿ƒµj ¿CG `` 3

. ÚæÑdG ¢SQGóeh ¥Gƒ°SC’Gh äÉ©ªéàdG øY kGó«©H ¿ƒµj ¿CG `` 4

. á∏¶e ¬Hh äÉÑdÉ£dG í°ùØàd AÉæa ¬H ¿ƒµj ¿CG `` 5

   º°ùb) º«∏©àdGh á«HÎ∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¤EG  ¬Ñ∏£H Ωó≤àdG  ¬«∏©a ,ÒLCÉJ  ‘ ÖZôjh √ÓYCG  É¡«dEG  QÉ°ûŸG  •hô°ûdÉH  ≈æÑe ¬jód  øªa

                        . Ö∏£dG ≈∏Y QƒLC’G ójó– ™e á«µ∏ŸG ∂°U IQƒ°Uh AÉæÑdG á°üNQ IQƒ°Uh ≈æÑª∏d »chôc kÉ≤aôe ( QƒLC’G

     ≥ah  áæjóŸG  ∫Éª°T  ™bGƒdG  É¡HCG  Éª°S  ´hô°ûŸ  á«æa  äÉ°SGQO  OGóYEG  ‘  ´hô°ûdG  ≈∏Y  É¡eõY  Ò°ùY  á≤£æe  áfÉeCG تعلن   /
.äÉª«∏©àdGh áª¶fC’G ≥ah QÉÑàYE’G ‘ ÉgòNC’ äÉ«µ∏ŸG ≈∏Y ±ô©àdG ‘ áfÉeC’G áÑZQh óªà©ŸG §£îŸG

. áfÉeC’G á©LGôe á«Yô°T äÉµ°ùªà°ùe …CG ¬jód øe ≈∏©a 

 á«µ∏ŸG ´õf AGôLEG AóH ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ,`g1436/1/25  ‘ 2344  ºbQ ôjRƒdG QGôb Qhó°üH ¢û«H á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
.¢û«H á¶aÉëÃ »Hƒæ÷G ΩGõ◊Gh ‹Éª°ûdG ΩGõ◊G ÚH §HGôdG ΩGõ◊G QÉ°ùe ≈∏Y á©bGƒdG äGQÉ≤©∏d

لذا على الموطنين الواقعة عقاراتهم على المسار المذكور أعاله مراجعة بلدية محافظة بيش �نهاء إجراءات 
تعويضهم مصطحبين معهم ا�تي:

.á≤HÉ£ª∏d ∂°üdG π°UCG QÉ°†MEG ™e á«µ∏ŸG ∂°U øe IQƒ°U -1

.á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H øe IQƒ°U -2

.∂«à°SÓH ¿ƒ∏e ∞∏e  -3

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG øY á«°SÉª°ûdG á¶aÉ ájó∏H  تعلن /

العددالنوع

´QGƒ°T á°SÉæc1

øW 5 á«cƒ°T ¬©aGQ1

øW 8 ÜÓb2

øW 3 Ò¨°U ÜÓb4

g1436/3/16````آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية ظهرًا

g1436/3/17````موعد فتح المظاريف بأمانة منطقة القصيم

          .∫ÉjQ (1500) •hô°ûdG áª«b :á¶MÓe
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ال�سنة 92      العدد 4543           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٨UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

 IQGOE’G ô≤Ã á∏ª©à°ùe äGQÉ«°S ™«H »æ∏Y OGõe áeÉbEG É¡eõY áeôµŸG áµe á≤£æÃ áYGQõdG ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG IQGOE’G تعلن /
.`g1436/3/20 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj 10∑ IóéH Ëó≤dG áµe ≥jôW áeôµŸG áµe á≤£æÃ áYGQõdG ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG

.(»Ñ£dG) ™«LôdG á«°ùØædG áë°üdG ≈Ø°ûà°ùe ™«LQ ™«H øY IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe تعلن /

موعد فتح المظاريف آخر موعد للشراءقيمة المزايدةرقم المنافسة

IójGõe%2`g1436/3/15`g1436/3/17

. IóL áë°üH »Ñ£dG øjƒªàdG IQGOEG : IójGõŸG ¿Éµe

. kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG ΩÉ“ ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàa

. äÉjÎ°ûŸG IQGOEG – IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG  : ájôjóŸG ¿GƒæY

mohj2012@gmail.com  ÊhÎµdE’G ójÈdG . 21176 IóL 12493 Ü ¢U

 øÃ É¡∏¨°ûH ÖZôJh (CG) áÄa QƒLC’G óæH ≈∏Y IôZÉ°T áØ«Xh (100) OóY ôaƒJ øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG تعلن   /
:»JB’Éc »gh á∏°VÉØŸG ≥jôW øY ájó∏ÑdG ∫ÉªYC’G ‘ ∞FÉXƒdG ∂∏àd áÑ°SÉæe á«ª∏Y äÓgDƒe ¿ƒ∏ªëj

- (٦٥) وظيفة مراقب ميداني (رجال).
- (٣٥) وظيفة مراقب ميداني (نساء).

 •hô°T ≈∏Y ´ÓWEÓdh http://www.alriyadh.gov.sa  áfÉeCÓd á«fhÎµdE’G áHGƒÑdG ÈY ¿ƒµj ±ƒ°S Ëó≤àdG ¿CÉH kÉª∏Y

: IÎØdG ∫ÓN kÉMÉàe Ëó≤àdG ¿ƒµj ±ƒ°Sh áfÉeC’G ™bƒe IQÉjR øµÁ ∞FÉXƒdG ∂∏àd Ëó≤àdG

`g1436/03/06 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ájÉ¡f ≈àMh ,`g1436/02/29 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ájGóH øe

ملحوظة هامة: من سبق له التقدم ل�مانة فعليه تحديث بيانات التقديم من خالل البوابة ا�لكترونية حيث 
لن يتم إدخال طلبهم السابق في المفاضلة إال في حال تحديثها.

 

 ≥jô£H ÚjOƒ©°ùdG óMCÉH É¡∏¨°T Üƒ∏£e , …ôëH ¢Sóæ¡e áØ«Xh OƒLh øY ™Ñæ«H »YÉæ°üdG ó¡a ∂∏ŸG AÉæ«e  يعلن /
 : ‹ÉàdÉc áØ«XƒdG •hô°T ¿É«Hh , π«¨°ûàdG óæH ≈∏Y ô°TÉÑŸG óbÉ©àdG

مهندس بحري.

 äÉæ«cÉŸG  ìÓ°UEGh  áfÉ«°U ‘ äGƒæ°S  (10)  øY π≤J  ’ IÈN ™e ájôëÑdG  hCG  á«µ«fÉµ«ŸG  á°Sóæ¡dG  ‘ á«©eÉL IOÉ¡°T  ¬jód  - 

.áHÉàch kÉKó– ájõ«∏‚E’G á¨∏dG IOÉLEG ™e , kÉ«ŸÉY É¡H ±Î©ŸG øØ°ùdG ìÓ°UEG ¢VGƒMCG hCG ÅfGƒŸG óMCG ‘ ájôëÑdG äÉcôëŸGh

.∫ÉjQ (1^140) √Qób á°û«©e AÓZ ∫óHh ,∫ÉjQ (400) π≤ædG ∫óH ¤EG áaÉ°VEG ∫ÉjQ (7^600) …ô¡°ûdG »°SÉ°SC’G ÖJGôdG ¿CÉH Éª∏Y

من  الفترة  خالل  بالميناء   الموظفين  شؤون  إدارة  مراجعة  المطلوبة  الشروط  لديه  تتوافر  من  فعلى 
١٤٣٦/٢/٩ هـ إلى ١٤٣٦/٢/٢٣ هـ.

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة 
ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

 kGô≤e ¿ƒµ«d åjóM ≈æÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM IQƒæŸG áæjóŸÉH QÉ°üfC’G ≈Ø°ûà°ùŸ ‹É◊G ≈æÑª∏d kÓ````jóH

  . áaôZ (250) ¤EG (200) øe ±ô¨dG OóY ¿ƒµj ¿CG -1

                                                          . ájõcôŸG á≤£æŸG øe Öjôb hCG §°ShC’G …ôFGódG πNGO ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  -2

.¬æe êhôÿGh ∫ƒ°Uƒ∏d ácô◊G ádƒ¡°Sh ∞bGƒª∏d á«dÉN äÉMÉ°ùe ¬dƒM ¿ƒµj ¿CG π°†Øjh á«°ù«FQ ´QGƒ°T ≈∏Y ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -3

.ÇQGƒ£dGh á©°TC’Gh äÉ«∏ª©dÉc äÉeóÿG ™«ªL ÖYƒà°ùJ å«ëH á©°SGh ±ô¨dG äÉMÉ°ùe ¿ƒµJ ¿CG -4

. ó©°üe øe ÌcCG ≈∏Y ≈æÑŸG πªà°ûj ¿CG -5

.ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG äÉª«∏©J Ö°ùM áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°SƒH Ohõe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  -6

. ≈Ø°ûà°ùŸG ≈æÑŸ á«∏«¨°ûJ IQó≤Hh AÉHô¡µdG ´É£≤fG ádÉM ‘ á«WÉ«àMG äGódƒe ≈∏Y ≈æÑŸG πªà°ûj ¿CG -7

. ≈æÑŸG πeÉc ∞««µJ ™e ¬æe Ö∏£J »àdG äÉaÉ°VE’Gh äÓjó©àdG ™«ªL πª©H ≈æÑŸG ÖMÉ°U ó¡©àj ¿CG  -8

 IQGOE’G IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG á©LGôe ¬«dÉ©H ôcP ÉŸ √ÒLCÉàH ÖZôjh ≈æÑe ¬jód øe ≈∏©a

 ójó–h  AÉ°ûfE’G  á°üNQ  IQƒ°Uh  á«µ∏ŸG  ∂°U  øe  ábó°üe  IQƒ°U  ¬Ñ∏£H  kÉ≤aôe  ¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  (QƒLC’G  º°ùb)  á«dÉŸG

       . kÓeÉc ¿Gƒæ©dG áHÉàch áHƒ∏£ŸG IôLC’G

 kGô≤e ¿ƒµ«d åjóM ≈æÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /
`:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM »ë°üdG ™Ñæj ´É£≤H »∏©≤ØdG »ë°U õcôŸ ‹É◊G ≈æÑª∏d kÓjóH

. ™aÉæŸG ±ÓN áaôZ (20 ¤EG 14) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG  -1

  .äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒe óLƒjh ÊGôª©dG ¥É£ædG πNGO ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -2

   . ( Qƒ°S ) §FÉM QGóL ≈æÑŸG ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG -3

                                                     .ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG äÉª«∏©J Ö°ùM áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ôaƒJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH AÉHô¡µdGh AÉŸÉH Ohõe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -4

 ¿hO òaGƒæ∏d ôFÉà°ùdG πªYh ≈æÑŸG πeÉc ∞««µJ ™e ¬æe Ö∏£J »àdG äÉaÉ°VE’Gh äÓjó©àdG ™«ªL πª©H ≈æÑŸG ÖMÉ°U ó¡©àj ¿CG -5

.á«dÉe äÉ°†jƒ©J …CÉH áÑdÉ£ŸG

 IQGOE’G IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG á©LGôe á«dÉ©H ôcP ÉŸ √ÒLCÉàH ÖZôjh ≈æÑe ¬jód øe ≈∏©a

 ójó–h  AÉ°ûfE’G  á°üNQ  IQƒ°Uh  á«µ∏ŸG  ∂°U  øe  ábó°üe  IQƒ°U  ¬Ñ∏£H  kÉ≤aôe  ¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  (QƒLC’G  º°ùb)  á«dÉŸG

                              0 kÓeÉc ¿Gƒæ©dG áHÉàch áHƒ∏£ŸG IôLC’G

: á«dÉàdG ¢SQGóª∏d kGô≤e ¿ƒµàd ÊÉÑe ( 6 ) OóY QÉéÄà°SG øY ∑ƒÑJ á≤£æÃ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’G تعلن /
.∑ƒÑJ á≤£æÃ AÉÑ°V á¶aÉëÃ ( äÉæH ) êÉé©dG ƒHCG á«FGóàHG -1

.∑ƒÑJ áæjóÃ º«¶ædG »ëH äÉæH áKóëŸG á«FGóàH’G -2

.∑ƒÑJ á≤£æÃ è∏eCG á¶aÉëÃ äÉæH áKóëŸG ñôe ájôb  á«FGóàHG -3

.∑ƒÑJ áæjóÃ ô°ûY á©HÉ°ùdG á£°SƒàŸG á°SQóª∏d πjóH ≈æÑe QÉéÄà°SG -4

.∑ƒÑJ áæjóÃ ¿ÉjôdG »ëH äÉæH áKóëŸG á£°SƒàŸG -5

.∑ƒÑJ á≤£æÃ è∏eCG á¶aÉëÃ  äÉæH ¢Uô≤dG ájôb ájƒfÉK -6

.iô≤dG ΩCG IójôéH ¿ÓYEG ∫hCG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK »°†e ó©H äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

 : ≈æÑŸG äÉØ°UGƒe

. øjQhÉéàe Ú«æÑe ÉfÉc GPEG ™fÉe ’h , Ió«L ájQÉª©ŸG ¬àdÉMh kÉë∏°ùe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG `` 1

. Îe (6×4) øY π≤j ’ É¡æe πc ¢SÉ≤e ( 20) ±ô¨dG OóY π≤j ’  ¿CG `` 2

. áaôZ πc ‘ ∞«µàdG Iõ¡LCGh ìhGôŸGh ∞JÉ¡dGh AÉHô¡µdGh AÉŸÉH kGOhõe ¿ƒµj ¿CG `` 3

. ÚæÑdG ¢SQGóeh ¥Gƒ°SC’Gh äÉ©ªéàdG øY kGó«©H ¿ƒµj ¿CG `` 4

. á∏¶e ¬Hh äÉÑdÉ£dG í°ùØàd AÉæa ¬H ¿ƒµj ¿CG `` 5

   º°ùb) º«∏©àdGh á«HÎ∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¤EG  ¬Ñ∏£H Ωó≤àdG  ¬«∏©a ,ÒLCÉJ  ‘ ÖZôjh √ÓYCG  É¡«dEG  QÉ°ûŸG  •hô°ûdÉH  ≈æÑe ¬jód  øªa

                        . Ö∏£dG ≈∏Y QƒLC’G ójó– ™e á«µ∏ŸG ∂°U IQƒ°Uh AÉæÑdG á°üNQ IQƒ°Uh ≈æÑª∏d »chôc kÉ≤aôe ( QƒLC’G

     ≥ah  áæjóŸG  ∫Éª°T  ™bGƒdG  É¡HCG  Éª°S  ´hô°ûŸ  á«æa  äÉ°SGQO  OGóYEG  ‘  ´hô°ûdG  ≈∏Y  É¡eõY  Ò°ùY  á≤£æe  áfÉeCG تعلن   /
.äÉª«∏©àdGh áª¶fC’G ≥ah QÉÑàYE’G ‘ ÉgòNC’ äÉ«µ∏ŸG ≈∏Y ±ô©àdG ‘ áfÉeC’G áÑZQh óªà©ŸG §£îŸG

. áfÉeC’G á©LGôe á«Yô°T äÉµ°ùªà°ùe …CG ¬jód øe ≈∏©a 

 á«µ∏ŸG ´õf AGôLEG AóH ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ,`g1436/1/25  ‘ 2344  ºbQ ôjRƒdG QGôb Qhó°üH ¢û«H á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
.¢û«H á¶aÉëÃ »Hƒæ÷G ΩGõ◊Gh ‹Éª°ûdG ΩGõ◊G ÚH §HGôdG ΩGõ◊G QÉ°ùe ≈∏Y á©bGƒdG äGQÉ≤©∏d

لذا على الموطنين الواقعة عقاراتهم على المسار المذكور أعاله مراجعة بلدية محافظة بيش �نهاء إجراءات 
تعويضهم مصطحبين معهم ا�تي:

.á≤HÉ£ª∏d ∂°üdG π°UCG QÉ°†MEG ™e á«µ∏ŸG ∂°U øe IQƒ°U -1

.á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H øe IQƒ°U -2

.∂«à°SÓH ¿ƒ∏e ∞∏e  -3

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG øY á«°SÉª°ûdG á¶aÉ ájó∏H  تعلن /

العددالنوع

´QGƒ°T á°SÉæc1

øW 5 á«cƒ°T ¬©aGQ1

øW 8 ÜÓb2

øW 3 Ò¨°U ÜÓb4

g1436/3/16````آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية ظهرًا

g1436/3/17````موعد فتح المظاريف بأمانة منطقة القصيم

          .∫ÉjQ (1500) •hô°ûdG áª«b :á¶MÓe
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ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٩إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

هاتف ا�دارة المسؤولة عن العقدتاريخ ا�برامالقيمةالمقاول وعنوانهوصف المشروع

∫hC’G Aõ÷G – á«æµ°ùdG ôFÉª©dG AÉ°ûfEG

ä’hÉ≤ª∏d π«eRCG ácô°T

31961 π«Ñ÷G 11662 :Ü.¢U

013-347-3777 :∞JÉ¡dG

750^343^490/00`g1435/11/23
äGAÉ°ûfE’G IQGOEG

0133414508

äÉÑdÉ£∏d á«ÁOÉcC’G ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG

Òª©à∏d ∫RÉæe ácô°T

11496 ¢VÉjôdG 26989 :Ü.¢U

011-208-8885 :∞JÉ¡dG

309^000^000/00`g1435/11/23
äGAÉ°ûfE’G IQGOEG

0133414508

á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G áæjóe á©°Sƒàd á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG

»c ¬jG ácô°T ™e øeÉ°†àdÉH á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd º«©ædG ˆGóÑY øªMôdGóÑY Öàµe 

RÒæ«‚G èæà∏°ùfƒc

31982 AÉ°ùMC’G 1181 :Ü.¢U

013-587-7278 :∞JÉ¡dG

31^874^895/00`g1435/11/23
á«°Sóæ¡dG IQGOE’G

0133413085

»æ≤àdG π«Ñ÷G ó¡©e áfÉ«°Uh π«¨°ûJ

ájQÉª©ŸG ä’hÉ≤ŸGh øjƒªà∏d á«Hô©dG ácô°ûdG

31961 π«Ñ÷G 10042 :Ü.¢U

013-341-8660 :∞JÉ¡dG

30^000^000/00`g1435/11/23

ÊÉÑŸG IQGOEG

0133423000

6100 á∏jƒ–

áæjóŸG õcôŸ ≥aGôe

á°†HÉ≤dG ìÉØµdG ácô°T

31472 ΩÉeódG 7973 :Ü.¢U

013-845-9546 :∞JÉ¡dG

259^891^486/73`g1435/12/18
 äGAÉ°ûfE’G IQGOEG

0133414508

áeÉ©dG ≥aGôŸGh ÊÉÑª∏d á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG

¿Éa ácô°Th √Écô°Th ƒ«∏HO ¬jG ¬jG ¿ƒjQÉ°ûà°S’G ¿ƒ°Sóæ¡ŸG :øe áfƒµŸG áæeÉ°†àŸG äÉcô°ûdG 

¿ƒjQÉª©ŸG OƒJ ácô°T h IOhóëŸG ¿ƒjQÉª©ŸG ∂jGO 

11491 ¢VÉjôdG 4338 :Ü.¢U

011-416-1955 :∞JÉ¡dG

49^777^700/00`g1435/12/25
á«°Sóæ¡dG IQGOE’G

0133413085

ÊÉãdG Aõ÷G – á«æeC’G ≥aGôŸG AÉ°ûfEGh ójQƒJh á°Sóæg

á«dhódG ä’É°üJÓd á«fhÎµdE’G ácô°ûdG

11576 ¢VÉjôdG 66121 :Ü.¢U

011-445-0668 :∞JÉ¡dG 

26^945^100/00`g1435/12/28
äGAÉ°ûfE’G IQGOEG 

0133414508

á«YÉæ°üdG á≤£æŸG ‘ ÖJÉµŸGh ÊÉÑŸG áaÉ¶f äÉeóN

á°†HÉ≤dG ´ƒ£ŸG Ú°ùM ˆGóÑY AÉæHCG ácô°T

31413 ΩÉeódG 9278 :Ü.¢U

013-850-0803 :∞JÉ¡dG

10^800^000/00`g1436/1/3

áaÉ¶ædG IQGOEG

0133423000

6400 á∏jƒ–

á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH áeÉ©dG ≥aGôŸG áfÉ«°Uh π«¨°ûJ

ájQÉª©ŸG ä’hÉ≤ŸGh øjƒªà∏d á«Hô©dG ácô°ûdG

31961 π«Ñ÷G 10042 :Ü.¢U

013-341-8660 :∞JÉ¡dG

7^880^526/84`g1436/1/4

ÊÉÑŸG IQGOEG

0133423000

6100 á∏jƒ–

Iõ¡LC’G ºYOh äÉ«›ÈdG ójóŒh AGô°T

IOhóëŸG á«fhÎµdE’G äÉÑ°SÉë∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ´ôa

31952 ÈÿG 476 :Ü.¢U

013-349-3925 :∞JÉ¡dG

4^988^410/00`g1435/11/7
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG

0133414301

á∏eÉµàe ÖJÉµeh ÚØXƒª∏d »°SGôc Ö«côJh ójQƒJ

áeÉ©dG ä’hÉ≤ª∏d á«æØdG ≥aCG á°ù°SDƒe

31951 π«Ñ÷G 533 :Ü.¢U

013-362-2267 :∞JÉ¡dG

2^999^940/00`g1435/11/8
ájQGOE’G äÉeóÿG IQGOEG

0133414437

áeÓ°ùdGh »YÉæ°üdG øeC’G IQGOEG »ØXƒŸ á«ª°SQ ¢ùHÓe

óMƒŸG …õ∏d ËôµdGóÑ©dG ∫OÉY á°ù°SDƒe

31451 ΩÉeódG 2142 :Ü.¢U

013-822-0000 :∞JÉ¡dG

110^000/00`g1435/11/9
»YÉæ°üdG øeC’G IQGOEG

0133469280

äÉjhÉª«chÎÑdG ™fÉ°üe π«¨°ûJ IQÉ¡e ‘ ójóL ¢ü°üîJ çGóëà°SEG

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÊÉ£ë≤dG ËôµdGóÑY ø°ùM AÉæHCG) √Écô°Th ÊÉ£ë≤dG ø°ùM ódÉN ácô°T

31952 ÈÿG 195 :Ü.¢U

013-882-0222 :∞JÉ¡dG

149^334/00`g1435/11/14
»æ≤àdG π«Ñ÷G ó¡©e

0133402627

áYÉÑ£dG ∫ÉªYCG ò«Øæàd áeRÓdG OGƒŸGh äÉYƒÑ£ŸG Òaƒàd ìƒàØe ó≤Y

áeÉ©dG ä’hÉ≤ª∏d á«æØdG ≥aCG á°ù°SDƒe

31951 π«Ñ÷G 533 :Ü.¢U

013-362-2267 :∞JÉ¡dG

975^142/00`g1435/11/15
ájQGOE’G äÉeóÿG IQGOEG

0133414437

äÉjhÉª«chÎÑdG ™fÉ°üe π«¨°ûJ IQÉ¡e ‘ ójóL ¢ü°üîJ çGóëà°SEG

IOhóëŸG IQÉéà∏d Üô©dG ¿ƒ°Sóæ¡ŸG ácô°T ´ôa

31952 ÈÿG 4136 :Ü.¢U

013-899-0220 :∞JÉ¡dG

692^282/00`g1435/11/15
»æ≤àdG π«Ñ÷G ó¡©e

0133402627

á«FÉ«ª«µdG á°Sóæ¡dG º°ù≤d á«FÉ«ª«ch á«LÉLR á«cÓ¡à°SG OGƒe ójQƒJ

IOhóëŸG á«ŸÉ©dG ábódG ácô°T

31481 ΩÉeódG 3762 :Ü.¢U

013-834-6837 :∞JÉ¡dG

137^750/00`g1435/11/15
á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G á«∏c

0133402120

…ôdG √É«e äÉµÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ÉªYCG áeóÿ IÒÑc äGó©e ójQƒJ 

áæjóŸÉH Òé°ûàdGh

IQÉéà∏d RÉcQ ∫ÉªYCG á°ù°SDƒe

31521 ΩÉeódG 29092 :Ü.¢U

013-291-1136 :∞JÉ¡dG

1^533^000/00`g1435/11/15
…ôdGh Òé°ûàdG IQGOEG

0133404988

…ôdG √É«e äÉµÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ÉªYCG áeóÿ IÒÑc äGó©e ójQƒJ 

áæjóŸÉH Òé°ûàdGh

IOhóëŸG äGó©ŸGh äÉ«dBÓd º«£ØdG ácô°T ´ôa

31952 ÈÿG 3766 :Ü.¢U

013-859-8484 :∞JÉ¡dG

1^260^000/00`g1435/11/15
…ôdGh Òé°ûàdG IQGOEG

0133404988

إعالنات حكومية ٢٠UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

هاتف ا�دارة المسؤولة عن العقدتاريخ ا�برامالقيمةالمقاول وعنوانهوصف المشروع

π«Ñ÷ÉH á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d äGó©e ójQƒJ

IOhóëŸG º°TÉg ˆGóÑY ácô°T ´ôa

11383 ¢VÉjôdG 198 :Ü.¢U

011-265-2066 :∞JÉ¡dG

314^000/00`g1435/11/16

ÊÉÑŸG IQGOEG

0133423000

6100 á∏jƒ–

…ôdG √É«e äÉµÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ÉªYCG áeóÿ IÒÑc äGó©e ójQƒJ 

áæjóŸÉH Òé°ûàdGh

á°†HÉ≤dG áaÉ¶ædG äÉ«dBG ™æ°üe ácô°T

11383 ¢VÉjôdG 198 :Ü.¢U

011-265-2066 :∞JÉ¡dG

2^656^602/00`g1435/11/16
…ôdGh Òé°ûàdG IQGOEG

0133404988

π«Ñ÷ÉH á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d äGó©e ójQƒJ

IQÉéà∏d »FÉ°ù«©dG á°ù°SDƒe ácô°T ´ôa

31451 ΩÉeódG 2454 :Ü.¢U

013-857-1807 :∞JÉ¡dG

139^500/00`g1435/11/19

ÊÉÑŸG IQGOEG

0133423000

6100 á∏jƒ–

π«Ñ÷ÉH á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d äGó©e ójQƒJ

IQÉéà∏d ó«©°ùdG â«ÑdG áHGƒH á°ù°SDƒe

31952 ÈÿG 20228 :Ü.¢U

013-847-7719 :∞JÉ¡dG

531^000/00`g1435/11/19

ÊÉÑŸG IQGOEG

0133423000

6100 á∏jƒ–

á«FÉHô¡c äGódƒe ójQƒJ

áeÉ©dG ä’hÉ≤ŸG ácô°T

31952 ÈÿG 345 :Ü.¢U

013-882-0888 :∞JÉ¡dG

110^000/00`g1435/11/20

áeÉ©dG ≥aGôŸG IQGOEG

0133423000

6300 á∏jƒ–

π«Ñ÷ÉH á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d âfÎfE’G áeóN ÒaƒJ

ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉeóÿ á«Hô©dG ácô°ûdG

31952 ÈÿG 2769 :Ü.¢U

013-887-0151 :∞JÉ¡dG

4^100^016/00`g1435/11/21
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG

0133414301

äÉjhÉª«chÎÑdG ™fÉ°üe π«¨°ûJ IQÉ¡e ‘ ójóL ¢ü°üîJ çGóëà°SG

ájQÉéàdG IôµàÑŸG á«YÉæ°üdG ∫ƒ∏◊G ácô°T

31961 π«Ñ÷G 10791 :Ü.¢U

013-348-4889 :∞JÉ¡dG

1^500^381/00`g1435/11/22
»æ≤àdG π«Ñ÷G ó¡©e

0133402627

¢SQGóŸG ‘ âfÎfE’G äÉeóN ÚeCÉàd ìƒàØe …ƒæ°S ó≤Y

IOhóëŸG iQÉë°U áµÑ°T ácô°T

31422 ΩÉeódG 5480 :Ü.¢U

013-834-0788 :∞JÉ¡dG

449^640/00`g1435/11/26
á«ª«∏©àdG äÉeóÿG IQGOEG

0133469280

…ôdG √É«e äÉµÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ÉªYCG áeóÿ IÒÑc äGó©e ójQƒJ 

áæjóŸÉH Òé°ûàdGh

äGQÉ«°ù∏d ÉcÉg ácô°T

31952 ÈÿG 195 :Ü.¢U

013-857-0096 :∞JÉ¡dG

1^421^150/00`g1435/11/26
ájQGOE’G äÉeóÿG IQGOEG

0133414437

…ôdG √É«e äÉµÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ÉªYCG áeóÿ IÒÑc äGó©e ójQƒJ 

áæjóŸÉH Òé°ûàdGh

äGó¡©àdGh IQÉéà∏d ƒc’hQ

31491 ΩÉeódG 4439 :Ü.¢U

013-857-2110 :∞JÉ¡dG

2^843^000/00`g1435/11/29
áÄ«ÑdG áÑbGôeh ájÉªM IQGOEG

0133411050

Iõ¡LCG ÒaƒJh á«YÉæ°üdG ÒÿG ¢SCGQ áæjóe ‘ áÄ«ÑdG Èà õ«¡Œ 

AGó°üdG IOƒL áÑbGôe

á«ª∏©dGh á«Ñ£dG äGõ«¡éà∏d áKÉëÑdG á°ù°SDƒe

11472 ¢VÉjôdG 7770 :Ü.¢U 

011-465-3484 :∞JÉ¡dG

129^636/00`g1435/12/4
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG

0133414301

≥jôM QGòfEG RÉ¡L Ö«côJh ójQƒJ

ä’hÉ≤ª∏d áeó≤àŸG ô°UÉæ©dG ácô°T

11312 ¢VÉjôdG 4788 :Ü.¢U

011-472-2799 :∞JÉ¡dG

2^483^133/00`g1435/12/7
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG

0133414301

™«æ°üàdGh á«µ«fÉµ«ŸG á°Sóæ¡dG º°ù≤d äGó©e Ö«côJh ójQƒJ

ájQÉéàdG IôµàÑŸG á«YÉæ°üdG ∫ƒ∏◊G á°ù°SDƒe

31961 π«Ñ÷G 10791 :Ü.¢U

013-348-4889 :∞JÉ¡dG

475^254/00`g1435/12/19
á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G á«∏c

0133402120

™«æ°üàdGh á«µ«fÉµ«ŸG á°Sóæ¡dG º°ù≤d äGó©e Ö«côJh ójQƒJ

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »bôdG ácô°T ´ôa / ¢TQƒdG ä’B’ »bôdG ácô°T

31952 ÈÿG 3657 :Ü.¢U

013-847-0449 :∞JÉ¡dG

884^500/00`g1435/12/21
á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G á«∏c

0133402120

á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d ó©°üe Ö«côJh ójQƒJ

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d º«MódG ˆGóÑY ¿Éª∏°S AÉæHCG ácô°T

31952 ÈÿG 202 :Ü.¢U

013-864-1341 :∞JÉ¡dG

650^000/00`g1435/1/2
ájQGOE’G äÉeóÿG IQGOEG

0133414437

áaÉ«°†dG äƒ«H å«KCÉJ

ájQÉéàdG »Hô◊G ¿GóªM ó¡a á°ù°SDƒe

11432 ¢VÉjôdG 5750 :Ü.¢U

011-477-5252 :∞JÉ¡dG

198^600/00`g1435/1/3
á«©eÉ÷G π«Ñ÷G á«∏c

0133429000

ÒÿG ¢SCGQ áæjóÃ IóMGh áæ°S IóŸ (ƒaGôH ) Iõ¡LCG ∑GÎ°TEG ójóŒ

áeÉ©dG ä’É°üJ’G ¬cô°T

11492 ¢VÉjôdG 294 :Ü.¢U

011-474-1854 :∞JÉ¡dG

184^080/00`g1435/1/4

áeÉ©dG ≥aGôŸG IQGOEG

0133423000

6300 á∏jƒ–
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هاتف ا�دارة المسؤولة عن العقدتاريخ ا�برامالقيمةالمقاول وعنوانهوصف المشروع

π«Ñ÷ÉH á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d äGó©e ójQƒJ

IOhóëŸG º°TÉg ˆGóÑY ácô°T ´ôa

11383 ¢VÉjôdG 198 :Ü.¢U

011-265-2066 :∞JÉ¡dG

314^000/00`g1435/11/16

ÊÉÑŸG IQGOEG

0133423000

6100 á∏jƒ–

…ôdG √É«e äÉµÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ÉªYCG áeóÿ IÒÑc äGó©e ójQƒJ 

áæjóŸÉH Òé°ûàdGh

á°†HÉ≤dG áaÉ¶ædG äÉ«dBG ™æ°üe ácô°T

11383 ¢VÉjôdG 198 :Ü.¢U

011-265-2066 :∞JÉ¡dG

2^656^602/00`g1435/11/16
…ôdGh Òé°ûàdG IQGOEG

0133404988

π«Ñ÷ÉH á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d äGó©e ójQƒJ

IQÉéà∏d »FÉ°ù«©dG á°ù°SDƒe ácô°T ´ôa

31451 ΩÉeódG 2454 :Ü.¢U

013-857-1807 :∞JÉ¡dG

139^500/00`g1435/11/19

ÊÉÑŸG IQGOEG

0133423000

6100 á∏jƒ–

π«Ñ÷ÉH á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d äGó©e ójQƒJ

IQÉéà∏d ó«©°ùdG â«ÑdG áHGƒH á°ù°SDƒe

31952 ÈÿG 20228 :Ü.¢U

013-847-7719 :∞JÉ¡dG

531^000/00`g1435/11/19

ÊÉÑŸG IQGOEG

0133423000

6100 á∏jƒ–

á«FÉHô¡c äGódƒe ójQƒJ

áeÉ©dG ä’hÉ≤ŸG ácô°T

31952 ÈÿG 345 :Ü.¢U

013-882-0888 :∞JÉ¡dG

110^000/00`g1435/11/20

áeÉ©dG ≥aGôŸG IQGOEG

0133423000

6300 á∏jƒ–

π«Ñ÷ÉH á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d âfÎfE’G áeóN ÒaƒJ

ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉeóÿ á«Hô©dG ácô°ûdG

31952 ÈÿG 2769 :Ü.¢U

013-887-0151 :∞JÉ¡dG

4^100^016/00`g1435/11/21
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG

0133414301

äÉjhÉª«chÎÑdG ™fÉ°üe π«¨°ûJ IQÉ¡e ‘ ójóL ¢ü°üîJ çGóëà°SG

ájQÉéàdG IôµàÑŸG á«YÉæ°üdG ∫ƒ∏◊G ácô°T

31961 π«Ñ÷G 10791 :Ü.¢U

013-348-4889 :∞JÉ¡dG

1^500^381/00`g1435/11/22
»æ≤àdG π«Ñ÷G ó¡©e

0133402627

¢SQGóŸG ‘ âfÎfE’G äÉeóN ÚeCÉàd ìƒàØe …ƒæ°S ó≤Y

IOhóëŸG iQÉë°U áµÑ°T ácô°T

31422 ΩÉeódG 5480 :Ü.¢U

013-834-0788 :∞JÉ¡dG

449^640/00`g1435/11/26
á«ª«∏©àdG äÉeóÿG IQGOEG

0133469280

…ôdG √É«e äÉµÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ÉªYCG áeóÿ IÒÑc äGó©e ójQƒJ 

áæjóŸÉH Òé°ûàdGh

äGQÉ«°ù∏d ÉcÉg ácô°T

31952 ÈÿG 195 :Ü.¢U

013-857-0096 :∞JÉ¡dG

1^421^150/00`g1435/11/26
ájQGOE’G äÉeóÿG IQGOEG

0133414437

…ôdG √É«e äÉµÑ°T áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ∫ÉªYCG áeóÿ IÒÑc äGó©e ójQƒJ 

áæjóŸÉH Òé°ûàdGh

äGó¡©àdGh IQÉéà∏d ƒc’hQ

31491 ΩÉeódG 4439 :Ü.¢U

013-857-2110 :∞JÉ¡dG

2^843^000/00`g1435/11/29
áÄ«ÑdG áÑbGôeh ájÉªM IQGOEG

0133411050

Iõ¡LCG ÒaƒJh á«YÉæ°üdG ÒÿG ¢SCGQ áæjóe ‘ áÄ«ÑdG Èà õ«¡Œ 

AGó°üdG IOƒL áÑbGôe

á«ª∏©dGh á«Ñ£dG äGõ«¡éà∏d áKÉëÑdG á°ù°SDƒe

11472 ¢VÉjôdG 7770 :Ü.¢U 

011-465-3484 :∞JÉ¡dG

129^636/00`g1435/12/4
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG

0133414301

≥jôM QGòfEG RÉ¡L Ö«côJh ójQƒJ

ä’hÉ≤ª∏d áeó≤àŸG ô°UÉæ©dG ácô°T

11312 ¢VÉjôdG 4788 :Ü.¢U

011-472-2799 :∞JÉ¡dG

2^483^133/00`g1435/12/7
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J IQGOEG

0133414301

™«æ°üàdGh á«µ«fÉµ«ŸG á°Sóæ¡dG º°ù≤d äGó©e Ö«côJh ójQƒJ

ájQÉéàdG IôµàÑŸG á«YÉæ°üdG ∫ƒ∏◊G á°ù°SDƒe

31961 π«Ñ÷G 10791 :Ü.¢U

013-348-4889 :∞JÉ¡dG

475^254/00`g1435/12/19
á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G á«∏c

0133402120

™«æ°üàdGh á«µ«fÉµ«ŸG á°Sóæ¡dG º°ù≤d äGó©e Ö«côJh ójQƒJ

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »bôdG ácô°T ´ôa / ¢TQƒdG ä’B’ »bôdG ácô°T

31952 ÈÿG 3657 :Ü.¢U

013-847-0449 :∞JÉ¡dG

884^500/00`g1435/12/21
á«YÉæ°üdG π«Ñ÷G á«∏c

0133402120

á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d ó©°üe Ö«côJh ójQƒJ

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d º«MódG ˆGóÑY ¿Éª∏°S AÉæHCG ácô°T

31952 ÈÿG 202 :Ü.¢U

013-864-1341 :∞JÉ¡dG

650^000/00`g1435/1/2
ájQGOE’G äÉeóÿG IQGOEG

0133414437

áaÉ«°†dG äƒ«H å«KCÉJ

ájQÉéàdG »Hô◊G ¿GóªM ó¡a á°ù°SDƒe

11432 ¢VÉjôdG 5750 :Ü.¢U

011-477-5252 :∞JÉ¡dG

198^600/00`g1435/1/3
á«©eÉ÷G π«Ñ÷G á«∏c

0133429000

ÒÿG ¢SCGQ áæjóÃ IóMGh áæ°S IóŸ (ƒaGôH ) Iõ¡LCG ∑GÎ°TEG ójóŒ

áeÉ©dG ä’É°üJ’G ¬cô°T

11492 ¢VÉjôdG 294 :Ü.¢U

011-474-1854 :∞JÉ¡dG

184^080/00`g1435/1/4

áeÉ©dG ≥aGôŸG IQGOEG

0133423000

6300 á∏jƒ–
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ي�ضر جمل�س اإدارة �ضركة الباحة لال�ضتثمار والتنمية ) �ضركة م�ضاهمة عامة ( دعوة ال�ضادة م�ضاهمي ال�ضركة حل�ضور 

اجتماع اجلمعية العمومية الغري العادية ) االجتماع الثاين ( والذي �ضيعقد باإذن اهلل يف متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاءًا 

2014/11/18 م وذلك يف الباحة بلجر�ضي املنطقة ال�ضناعية مقر ال�ضركة   1436/01/25 هـ املوافق  يوم الثالثاء 

للت�ضويت على جدول االأعمال التايل :-

1- تعديل املادة رقم ) 16 ( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وهي قبل التعديل ) يتوىل اإدارة ال�ضركة جمل�س اإدارة موؤلف 

من ت�ضعة اأع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �ضنوات وتبداأ مدة ع�ضوية اأول جمل�س اإدارة من تاريخ 

القرار الوزاري ال�ضادر باإعالن تاأ�ضي�س ال�ضركة ( لت�ضبح - املادة رقم ) 16 ( بعد التعديل كما يلي : ) يتوىل اإدارة 

ال�ضركة جمل�س اإدارة موؤلف من ثمانية اأع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �ضنوات وتبداأ مدة ع�ضوية 

اأول جمل�س اإدارة من تاريخ القرار الوزاري ال�ضادر باإعالن تاأ�ضي�س ال�ضركة ( .

2- اإ�ضافة اأن�ضطة جديدة على املادة ) 2 ( لن�ضاط ال�ضركة االأ�ضا�ضي كاالآتي : 

واملطاعم  املفرو�ضة  وال�ضقق  وال�ضكنية  التجارية  واملجمعات  املركزية  االأ�ضواق  و�ضيانة  وت�ضغيل  واإدارة  اإقامة 

والفنادق وحمطات الوقود واملقاهي والبوفيهات واملخابز واحللويات وخدمات االإعا�ضة املطهية وغري املطهية وجتارة 

اجلملة والتجزئة للمواد الغذائية وجتارة اجلملة والتجزئة ملواد البناء واحلديد واملقاوالت العامة للمباين واالأعمال 

الكهربائية واالإلكرتونية وامليكانيكية واإدارة و�ضيانة وتطوير العقار ومقاوالت ال�ضيانة والت�ضغيل والنظافة و�ضراء 

وا�ضتئجار االأرا�ضي الإقامة املباين عليها وا�ضتثمارها بالبيع اأو االإيجار ل�ضالح ال�ضركة . 

علماً بان ال�ضركة �ضتقوم بالتن�ضيق مع اإدارة ال�ضوق )تداول ( على فتح جمال الت�ضويت عن بعد ، و�ضيتم االإعالن عن 

ذلك على موقع تداول وموقع ال�ضركة بعد موافقة اجلهات املخت�ضة0

ويهيب جمل�س اإدارة ال�ضركة بال�ضادة امل�ضاهمني الذين ميلكون 20�ضهما فاأكرث طبقا للمادة )25( من النظام االأ�ضا�ضي 

املوكل  يكون  اأن  ب�ضرط  عنهم  نيابة  توكيل غريهم يف احل�ضور  اأو  اجتماع اجلمعية  بنود  على  بالت�ضويت  لل�ضركات 

التجارية  الغرفة  من  امل�ضدق  بالتوكيل  ال�ضركة  ال�ضركة وموافاة  االإدارة وموظفي  اأع�ضاء جمل�س  م�ضاهما من غري 

اأو اأحد البنوك قبل انعقاد اجلمعية العامة بثالث اأيام ، مع مراعاة احل�ضور قبل االجتماع ب�ضاعة الإمتام اإجراءات 

الت�ضجيل مع اأهمية اإح�ضار الهوية الوطنية علما بان الن�ضاب القانوين النعقاد اجلمعية هو ح�ضور من ميثل 25% من 

راأ�س املال على االأقل عن اجلمعية 0

-------

منوذج توكيل

ال�ضادة / �ضركة الباحة لال�ضتثمار والتنمية                                                  املحرتمني

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

�ضجلها  كما هو يف  املوؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  ا�ضم  اأو  رباعيا/  )اال�ضم  اأدناه  املوقع   ..........................  / امل�ضاهم  اأنا 

التجاري / املدين ( مبوجب )...........( رقم )...............( وتاريخ ../ ../ .....هـ وب�ضفتي اأحد امل�ضاهمني ب�ضركة 

الباحة لال�ضتثمار والتنمية واملالك لعدد ).......( �ضهم ، قد وكلت :-

امل�ضاهم / .......................... )اال�ضم رباعيا( ال�ضجل املدين رقم )..............(وهو / وهما من غري اأع�ضاء 

جمل�س االإدارة اأو موظفي ال�ضركة اأو املكلفني بالقيام ب�ضفة دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�ضابها( لينوب / لينوبا 

عقدها  واملقرر  لل�ضركة  العادية  وغري  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  ح�ضور  يف  جمتمعني(  اأو  )منفردين  عني 

اأعمال  بنود جدول  على  والت�ضويت  ....../......../..........هـ  املوافق  ...../...../..........م   .......... يوم  يف 

اأي  اأو  االجتماع  الإجراءات  والالزمة  وال�ضرورية  املطلوبة  امل�ضتندات  كل  على  والتوقيع  عني  نيابة  اجلمعية 

اجتماع يوؤجل .

                   حرر يف   /          /         

                   اال�ضــــم /                                                   التوقيـــع/

                   الـ�ضـفــة /                                                  الت�ضديق /

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الأولى لل�شركة 
الوطنية لتاأمني

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة املدرج 
للمقاولت القاب�شة

اتخاذ  القاب�ضة و مت  للمقاوالت  املدرج  ل�ضركة  العادية  العامة غري  انعقدت اجلمعية  هـ   1436/01/17 يف  انه 

القرار التايل:

- املوافقة على تعديل املادة )3( من النظام اال�ضا�ضي لل�ضركة و اخلا�ضة باأغرا�س ال�ضركة .

و قد متت موافقة احلا�ضرون على جميع بنود جدول االعمال باالجماع . و باهلل التوفيق

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 
)الجتماع الثاين( ل�شركة الباحة للإ�شتثمار والتنمية

بناًء على املوافقة من قبل م�ضاهمي ال�ضركة الوطنية للتاأمني يف اإجتماع اجلمعية العمومية الغري العادية االأوىل لل�ضركة 

2012/05/12م مبدينة جده مت تعديل املادة رقم  1433/06/21هـ املوافق  الوطنية لتاأمني واملنعقدة يوم ال�ضبت 

)34( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة لت�ضبح »حت�ضب االأ�ضوات يف اجلمعية التاأ�ضي�ضة واجلمعية العادية وغري العادية 

على اأ�ضا�س �ضوت لكل �ضهم، ويتم اإتباع اإ�ضلوب الت�ضويت الرتاكمي يف الت�ضويت على اإختيار اأع�ضاء جمل�س االإدارة 

يف اجلمعية العامة للم�ضاهمني«.

اإ�شهار ت�شفية  �شركة رفاه املتطورة لتقنية املعلومات واحلا�شبات املحدودة

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة اأمان للجودة والتجارة

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة تعزيز 
للتطوير العقاري

اأنه بناء على قرار ال�ضركاء يف �ضركة رفاه املتطورة لتقنية املعلومات واحلا�ضبات ) ذات م�ضوؤلية حمدودة ( واملقيدة بال�ضجل التجاري 

رقم ) 4030182076( وتاريخ 1429/8/18هـ مبدينة جدة ال�ضادر بتاريخ 1435/5/30هـ واملوافق 2014/3/31م   القا�ضي 

بحل وت�ضفية ال�ضركاء وتعييني م�ضفي لها ومنحي كافة ال�ضالحيات وال�ضلطات الجناز اأعمال الت�ضفية .

وعليه اأ�ضهر قرار تعييني وادعو كل من له حقوق على ال�ضركة او عليه التزامات لها ان يتقدم لنا بذلك على العنوان التايل : 

�س.ب 10559   جدة 21443  ، هاتف رقم 6534455 - 012 الدور الثالث – بناية الزقزوق –  �ضارع املعادي – حي الروي�س – جده 

وذلك خالل �ضهر من تاريخه. 

م�ضفى ال�ضركة

�ضليمان بن حممد بن �ضالح ال�ضندي

التاريخ 1435/05/19هـ املوافق 2014/03/20م 

اأمان للجودة والتجارة وهي �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة وم�ضجلة بال�ضجل التجاري مبدينة  يقر ال�ضركاء ب�ضركة 

جدة حتت الرقم 4030155293 تاريخ 1426/3/17هـ باأن ال�ضركة لي�س لها اأي ن�ضاط وال تقم باأي عمل حالياً، كما يقر 

ال�ضركاء باأنه ال يوجد لل�ضركة اأ�ضول اأو ممتلكات اأو ايداعات يف البنوك وامل�ضارف ومل يرتتب عليها ديون اأو التزامات 

اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري ، ولي�س م�ضتحقاأ عليها اأي زكاة اأو �ضرائب اأو ر�ضوم للدولة اأو اجلهات  حالياً 

املخت�ضة.. وقد قام ال�ضركاء ب�ضحب راأ�س مال ال�ضركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�ضب ح�ضته يف راأ�س املال وبهذا يكون 

ال�ضركاء قد قاموا بت�ضفية ال�ضركة.. ويتعهد ال�ضركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�ضركة 

من ديون اأو التزامات للغري وذلك من اأموالهم اخلا�ضة.. ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�ضفية وح�ضاب ختامي واإقرار 

بانتهاء ال�ضركة تطبيقاً حلكم املادة )223( من نظام ال�ضركات كما يعترب طلباً ب�ضطب ال�ضجل التجاري لل�ضركة. 

ال�ضركاء

                     �ضركة االإبراهيمية للتطوير العقاري                              قي�س اإبراهيم عبد الفتاح جليدان 

)�ضركة م�ضاهمة مقفلة ( بتاريخ 1436/1/17هـ املوافق 2014/11/10م 

1- تعديل املادة )3( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وذلك باإ�ضافة اأغرا�س جديدة لل�ضركة 

2- تعديل املادة )12( من النظام االأ�ضا�ضي واملتعلقة بتداول اأ�ضهم ال�ضركة )وذلك باإ�ضافة �ضوابط منظمة لتداول 

االأ�ضهم بني امل�ضاهمني( . 

3- تعديل املادة )22( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وذلك باإ�ضافة �ضالحيات لرئي�س جمل�س االإدارة . 

4- املوافقة على تقرير جمل�س االإدارة عن الفرتة املالية من 1 يونيو 2012م حتى 31 دي�ضمرب 2013م 

5- الت�ضديق على القوائم املالية وح�ضاب االأرباح واخل�ضائر لل�ضركة عن الفرتة املالية من 1 يونيو 2012م حتى 

31 دي�ضمرب 2013م 

6- املوافقة على تقرير مراقب احل�ضابات عن الفرتة املالية من 1 يونيو 2012م حتى 31 دي�ضمرب 2013م . 

7- املوافقة على االأعمال والعقود التي متت بني ال�ضركة وال�ضركات والوكاالت اخلارجية ال�ضقيقة ذات العالقة خارج 

اململكة والرتخي�س بها لعام قادم . 

املايل  للعام  ال�ضركة  املراجعة ملراجعة ح�ضابات  قبل جلنة  املر�ضح من  اختيار مراجع احل�ضابات  املوافقة على   -8

2014م والبيانات املالية ال�ضنوية وحتديد اأتعابه .  

قرار ال�شركاء يف �شركة كومنك�س العربية ال�شعودية 
املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة عارف بابكر النور 
اأبوقمزة للمقاولت

املقيدة  املحدودة  ال�ضعـــودية  العــــربية  كومنكـــ�س  ب�ضركة/  ال�ضركاء  اإجتمع  1435/11/18هــ  بتاريخ  اإنه 

ال�ضنة  عن  ال�ضركة  خ�ضائر  لبحث  جده  مبـــدينة   1432/3/10 وتاريخ   4030209145 رقم  التجاري  بال�ضجل 

املنتهية يف 2013/12/31م التي قـد جتـاوزت )8.809.452( . 

وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالجمــــــاع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .

واهلل املوفق،،،،،،،،،،،،،

                            �ضركة كومنك�س املحدودة                         �ضركة م�ضروعات الطاقة الدولية املحدودة

                           ميثلها :  نايجل دونالد بو�س                      ميثلها: عمرو عبداهلل ثنيان ال�ضبيعي

اأنه يف يوم ال�ضبت التاريخ :1436/1/1هـ اجتمع ال�ضركاء التالية اأ�ضمائهم :

عارف بابكر النور ابوقمزة 

عبداهلل ح�ضن خليفة حممد 

حيث قرروا ت�ضفية �ضركة عارف بابكر النور ابوقمزة للمقاوالت املوثق عقد تاأ�ضي�ضها لدى كاتب عدل بال�ضحيفة رقم )44( 

وتاريخ   4030194380 رقم  بال�ضجل  وامل�ضجلة  جدة  مبدينة  1430/07/14هـ  وتاريخ  2/�س  رقم  جملد   )014( رقم  عدد 

:1434/4/17هـ ومبوجب ترخي�س الهيئة العامة لال�ضتثمار رقم 112030085028 وتاريخ :1430/2/20هـ وفقاً ملا يلي :

اأواًل : يعترب التمهيد ال�ضابق جزء ال يتجزاأ من هذا القرار.

ثانيا ً : حل ال�ضركة وت�ضفيتها طبقاً ملا ورد الأحكام الت�ضفية الواردة يف نظام ال�ضركات وطبقاً لبنود عقد التاأ�ضي�س . 

ال�ضالحيات  كافة  لل�ضركة ومنحه  عاماً  الهوية )2271097921( م�ضفياً  ( رقم  ) عبداهلل ح�ضن خليفة  : تعيني  ثالثاً 

وال�ضلطات الإجناز الت�ضفية وعليه جرى التوقيع واهلل ويل التوفيق . 

)م�ضاهمة مقفلة( يف اجتماعها املنعقدة بتاريخ 1436/01/16 هـ املوافق 2014/11/09 م

باإلغاء عدد  ال�ضركة من)150.000.000( ريال اىل )75.000.000( ريال وذلك  • املوافقة على تخفي�س را�س املال 
)7.500.000( �ضهم الإطفاء خ�ضائر ال�ضركة ح�ضب تقرير مراجعي احل�ضابات يف بتاريخ 2014/08/31م.

اال�ضا�ضي. النظام  من   )8( املادة  و   )7( املادة  تعديل  على  • املوافقة 
. وكيل  ب�ضفة  التعامل  ن�ضاط  باإلغاء  اال�ضا�ضي  النظام  من   )3( املادة  تعديل  على  • املوافقة 

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة �شعاع 
كابيتال العربية ال�شعودية 

                                              الطرف االأول                                       الطرف الثاين

                                  عارف بابكر النور اأبو قمزة                  عبداهلل ح�ضن خليفة حممد
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قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة عجلن 
بن عبدالعزيز العجلن واإخوانه

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة الطفولة 
العاملية للتجارة

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة اأبناء 
عبدالعزيز العجلن للإ�شتثمار التجاري والعقاري

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجلمعية العامة غري 
العادية ل�شركة برتومني 

بال�ضجل  املقيدة  اال�ضتثمار(  )رتاج  ب�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع  2014/10/19م  املوافق  1435/12/25هـ  بتاريخ  اأنه 

التجاري رقم )1010338432( وتاريخ 1433/6/21هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 

2013/12/31م والتي قد جتاوزت راأ�س املال . 

الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل  وطبقـاً 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

                    اال�ضم : اأحمد توفيق اأحمد الق�ضري     اال�ضم : عالء عبداحلميد عبد الروؤوف ناجي 

قرار ال�شركاء يف �شركة رتاج ال�شتثمار بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار اجلمعية العامة غري العادية الثانية ل�شركة 
اليمامة للجرانيت والرخام

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة اأجمال 
للتطوير العقاري

قرارات اجلمعية العمومية غري العادية ل�شركة 
اجلبيل للمياه والكهرباء

املوافق  1435/11/22هـ  بتاريخ   3:00 ال�ضاعة  متام  يف  املنعقدة  مقفلة(  م�ضاهمة  )�ضركة  واإخوانه(  )عجالن 

2014/09/17م يف مركز ال�ضركة الرئي�ضي يف مدينة الريا�س

وافقت اجلمعية باالإجماع على القرارات التالية :

تعديل املادة )4( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة باأغرا�س ال�ضركة وذلك باإ�ضافة اأن�ضطة جديدة الأغرا�س ال�ضركة .

)م�ضاهمة مقفلة( واملنعقدة بتاريخ 1435/11/15هـ املوافق 2014/09/10م

1: املوافقة على ا�ضتمرار ال�ضركة . 

)�ضركة م�ضاهمة مقفلة( املنعقدة يف متام ال�ضاعة 3:30 بتاريخ 1435/11/13هـ املوافق 2014/09/08م يف مركز 

ال�ضركة الرئي�ضي يف مدينة الريا�س.

وافقت اجلمعية باالإجماع على القرارات التالية :

املوافقـة على تعـديل ن�س املادة )21( مـن النظام االأ�ضا�ضــي واخلا�ضـــة ب�ضــالحيات جملــ�س االإدارة باإ�ضـــافة 

�ضالحيات جديدة 

املنعقدة بتاريخ 1435/12/25هـ 

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لل�ضركة واتخذت من القرارات ما يلي : 

اأ�ضهم مقابل  اإىل )10( مليون ريال وذلك مبنح )9(  ال�ضركة من )10( مليون ريال  1ـ املوافقة على زيادة راأ�س مال 

كل �ضهم ميتلكها امل�ضاهمون املقيدون ب�ضجالت ال�ضركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية على اأن يتم تغطية 

الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال بتحويل مبلغ )90( مليون ريال من بند ح�ضاب م�ضاهمات من ال�ضركاء كما يف �ضهادة 

مراقب احل�ضابات يف 1435/11/20هـ . 

2ـ تعديل املادة )7( واملادة )8( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وفقــا للزيادة املقرتحة يف راأ�س املال .

بتاريخ 1435/12/4هـ املوافق 2014/9/28م

العا�ضرة  ال�ضاعة  2014/9/28م يف متام  1435/12/4هـ املوافق  العمومية الغري عادية بتاريخ  انعقدت اجلمعية 

�ضباحاً يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية وقرر امل�ضاهمون باالإجماع ما يلي:

1- املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�ضركة من خم�ضة ماليني )5،000،000( �ضعودي اإىل )882،500،000( ثمامنائة 

و�ضبعون  و�ضبعة  ثمامنائة   )877،500،000( قدرها  بزيادة  �ضعودي  ريال  األف  وخم�ضمائة  مليون  وثمانون  واثنان 

مليون  وثمانون  �ضبعة   )87،750،000( باإ�ضدار  وذلك   )%17،550( وبن�ضبة  �ضعودي  ريال  األف  وخم�ضمائة  مليون 

و�ضبعمائة وخم�ضون األف �ضهم جديدًا بقيمة )877،250،000( ثمامنائة و�ضبعة و�ضبعون مليون ومائتني وخم�ضون 

األف �ضهماً مقابل )500،000( خم�ضمائة األف �ضهماً حالياً، يتم توزيعها على امل�ضاهمني املقيدين ب�ضجالت ال�ضركة يوم 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، ح�ضب ن�ضبة كل منهم يف راأ�س املال، وتدفع قيمة االأ�ضهم اجلديدة املذكورة نقدًا.

2- املوافقة على تعديل املادة )7( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة.

3- املوافقة على تعديل املادة )8( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة.

نتائج اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة �شا�س للتجارة 
وال�شيانة

قرارات اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة الدولية 
للأجهزة اللكرتونية 

املنعقدة بيوم االأحد 1436/1/9هـ املوافق 2014/11/2م : 

باإ�ضافة  ال�ضركة  باأغرا�س  اخلاـــ�ضة  لل�ضـــركة  االأ�ضا�ضـــي  النظام  مـــن  )الثالثة(  املـادة  تعــديل  علــى  املوافقــة  1ـ 

اأغرا�س جديدة . 

2ـ  املوافقة على تعديل املادة )احلادية والع�ضرون( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة اخلا�ضة ب�ضالحيات جمل�س االإدارة 

باإ�ضافة » حق توكيل الغري« �ضمن �ضالحيات جمل�س االإدارة . 

3ـ  املوافقة على تعديل املادة )18( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وذلك بحذف االأ�ضماء الواردة بن�س املادة . 

املنعقدة بتاريخ 1435/12/27هـ 

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لل�ضركة واتخذت من القرارات ما يلي : 

1ـ  املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�ضركة من )20( مليون ريال اإىل )40( ريال وذلك مبنح �ضهم جماين مقابل كل �ضهم 

ميتلكها امل�ضاهمون املقيدون ب�ضجالت ال�ضركة يوم انعقاد اجلمعية على اأن يتم تغطية الزيادة بتحويل مبلغ )20( 

ريال من بند االأرباح املرتاكمة كما يف �ضهادة مراقب احل�ضابات بتاريخ 1435/10/23هـ . 

2ـ  تعديل املادة )7( واملادة )8( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وفقا للزيادة املقرتحة يف راأ�س املال . 

املقرر  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�ضور  الكرام  امل�ضاهمني  دعوة  برتومني  �ضركة  اإدارة  جمل�س  ي�ضر 

اخلمي�س  يوم  من  ع�ضرًا   )03:30( والن�ضف  الثالثة  ال�ضاعة  متام  يف  جدة  مبدينة  لل�ضركة  الرئي�ضي  املقر  يف  عقدها 

1436/1/13هـ املوافق 2014/11/6م للنظر يف جدول اأعمال اجلمعية العمومية التايل : 

1ـ  املوافقة على تعديل املادة )3( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة باملركز الرئي�ضي لل�ضركة . 

2ـ  املوافقة على تعديل املادة )4( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة باأغرا�س ال�ضركة . 

3ـ  املوافقة على تو�ضية جمل�س االإدارة بزيادة راأ�س مال ال�ضركة من 660 مليون ريال اإىل 1،050 مليون ريال بواقع 

%59،09 ، لريتفع بذلك عدد االأ�ضهم من 66 مليون �ضهم اإىل 105 مليون �ضهم وذلك عن طريق منح عدد 1 �ضهم جماين لكل 

1،69 �ضهم ميتلكها امل�ضاهمون يوم انعقاد اجلمعية العمومية. ويف حال نتج ك�ضور لالأ�ضهم بعد عملية الزيادة ، فاإنه 

يتم جتميعها وبيعها على امل�ضاهمني . ومتول هذه الزيادة عن طريق خ�ضم مبلغ 390 مليون ريال من ر�ضيد االأرباح 

املبقاة واالحتياطي النظامي كما يف 2014/9/3م . وتاأتي الزيادة يف راأ�س املال لتدعيم القاعدة الراأ�ضمالية لل�ضركة 

ومواكباً الأهداف ا�ضرتاتيجية التو�ضع يف االأن�ضطة التي تبنتها ال�ضركة . 

4ـ  املوافقة على تعديل املادة )7( من النظام االأ�ضا�ضي وفقـاً للزيادة يف راأ�س املال . 

5ـ  املوافقة على تعديل املادة )9( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بعدم �ضداد قيمة االأ�ضهم . 

6ـ  املوافقة على تعديل املادة )10( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بتداول االأ�ضهم . 

7ـ  املوافقة على تعديل املادة )11( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة ب�ضجل امل�ضاهمني . 

8ـ  املوافقة على تعديل املادة )15( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بح�ض�س االأرباح . 

9ـ  املوافقة على تعديل املادة )17( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بتكوين جمل�س االإدارة ، بحيث ي�ضبح عدد اأع�ضاء 

املجل�س )9( بداًل من )6( اأع�ضاء . 

10ـ  املوافقة على تعيني ال�ضيد / فهد بن عبداملح�ضن �ضالح الر�ضيد ، وال�ضيد / عبدالعزيز بن ماجد بن عبداهلل الق�ضبي  

وال�ضيد / ماجد بن �ضرف هزاع جفري اأع�ضاًء يف جمل�س االإدارة ل�ضغل املقاعد امل�ضتحدثة ، حيث �ضيتم اتباع اأ�ضلوب 

الت�ضويت الرتاكمي يف عملية االنتخاب يف حال متت املوافقة على ال�ضادة )29( واملتعلقة بحقوق الت�ضويت ، واإال فاإنه 

يتم اتباع اأ�ضلوب الت�ضويت العادي . 

11ـ  املوافقة على تعديل املادة )18( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة ب�ضغور الع�ضوية . 

12ـ  املوافقة على تعديل املادة )19( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة برئي�س جمل�س االإدارة والع�ضو املنتدب . 

13ـ  املوافقة على تعديل املادة )21( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بن�ضاب االجتماعات وقرارات جمل�س االإدارة . 

14ـ  املوافقة على تعديل املادة )22( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة ب�ضلطات جمل�س االإدارة . 

15ـ  املوافقة على تعديل املادة )26( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة مبكافاآت اأع�ضاء جمل�س االإدارة . 

16ـ  املوافقة على تعديل املادة )29( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بحقوق الت�ضويت . 

17ـ  املوافقة على حذف املادة )30( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة باإيداع االأ�ضهم . 

18ـ  املوافقة على تعديل املادة )33( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بانعقاد جمعيات امل�ضاهمني . 

19 ـ املوافقة على حذف املادة )34( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة باأحقية مراقب احل�ضابات دعوة اجلمعية العامة غري العادية . 

20ـ  املوافقة على تعديل املادة )35( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بن�ضاب اجلمعية العامة غري العادية . 

21ـ  املوافقة على تعديل املادة )36( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بدعوة اجلمعيات العامة . 

22ـ  املوافقة على تعديل املادة )40( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بالتقارير ال�ضنوية . 

23ـ  املوافقة على تعديل املادة )41( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بتوزيع االأرباح . 

24ـ  املوافقة على تعديل املادة )44( من النظام االأ�ضا�ضي املتعلقة بالزكاة و�ضريبة الدخل . 

25ـ  املوافقة على اإ�ضافة مادة حتمل رقم )17( وتتعلق باإ�ضدار ال�ضندات وال�ضكوك . 

26ـ  املوافقة على اإ�ضافة مادة حتمل رقم )19( وتتعلق باأ�ضهم التاأهيل . 

27ـ  املوافقة على اإ�ضافة مادة حتمل رقم )29( وتتعلق بت�ضكيل اللجان . 

28ـ  املوافقة على اإ�ضافة مادة حتمل رقم )30( وتتعلق بتعار�س امل�ضالح . 

29ـ  املوافقة على اإ�ضافة مادة حتمل رقم )46( وتتعلق بخ�ضائر ال�ضركة . 

30ـ  املوافقة على اإ�ضافة مادة حتمل رقم )48( وتتعلق بدعوى امل�ضوؤولية . 

31ـ  املوافقة على اإ�ضافة مادة حتمل رقم )49( وتتعلق بحل ال�ضركة وت�ضفيتها . 

32ـ  املوافقة على اإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام االأ�ضا�ضي وفقـاً للتعديالت . 

33ـ  املوافقة على و�ضع �ضيا�ضات ومعايري واإجراءات وا�ضحة وحمددة للع�ضوية يف جمل�س االإدارة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ . 

34ـ  املوافقة على حتديد قواعد اختيار اأع�ضاء جلنة املراجعة ومدة ع�ضويتهم واأ�ضلوب عمل اللجنة . 

35ـ  املوافقة على حتديد قواعد اختيار اأع�ضاء جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت ومدة ع�ضويتهم واأ�ضلوب عمل اللجنة . 

املنعقدة يوم الثالثاء بتاريخ 1436/01/04هـ املوافق 2014/10/28م 

1436/01/04هـ  الثالثاء  يــوم  الــريا�س  مبـــدينة  الثانيــة  العــادية  غيـــر  العـــامة  اجلمعــية  انعقـــاد  اإىل  اإ�ضـارة 

املوافق 2014/10/28م . 

وقد اأقرت اجلمعية تعديل املادة )20ـ5( لي�ضبح كالتايل : 

20ـ5 ملجل�س االإدارة اأن يوكل عنه يف حدود اخت�ضا�ضاته واحدًا اأو اأكرث من اأع�ضائه اأو من الغري يف اتخاذ اإجراء اأو 

ت�ضرف معني اأو القيام ببع�س من اخت�ضا�ضاته و�ضالحياته وعزله ويجوز للوكيل حق توكيل الغري . 

واهلل املوفق،،،



اجتماع اجلمعية العامة الإ�شتثنائية ل�شركة اأم اأن جي اإي�شما�س 
للمنظومات الكهربائية والهند�شة وال�شناعة والتجارة

نتائج اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة 
ال�شعودية للفنادق

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية غري العادية 
الأولى ل�شركة الباحة للإ�شتثمار والتنمية

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة باركليز 
العربية ال�شعودية 

حم�ضراجتماع اجلمعية العامة االإ�ضتثنائية املنعقدة بتاريخ 2014/08/11م

انعقد اجتماع اجلمعية العامة االإ�ضتثنائية لـ �ضركة اأم اأن جي اإي�ضما�س للمنظومات الكهربائية والهند�ضة وال�ضناعة 

والتجارة امل�ضاهمة، يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحاً بتاريخ 2014/08/11م يف العنوان الكائن يف حي غريت تبه 

�ضارع االأ�ضتاذ الدكتور بولنت تارجان، �ضيلفي زقاق رقم: 1 مركز اوتيم لالأعمال ب�ضيكتا�س/ اإ�ضطنبول، وذلك بدون 

دعوة مبوجب املادة 416 من قانون التجارة الرتكي. 

وبعد تدقيق جدول احل�ضور، تبني وات�ضح اأنه مت يف االجتماع متثيل كل القيمة االأعتبارية االإجمالية ال�ضهم ال�ضركة 

البالغة 1،200،000 لرية تركية وبالتايل تبني ان احلد االأدنى من الن�ضاب القانوين املن�ضو�س عليه يف القانون النظام 

االأ�ضا�ضي لل�ضركة على حّد �ضواء متوفر يف االجتماع واأنه ال يوجد اعرتا�س لدى امل�ضاهمني على عقد االجتماع بدون 

دعوة وعليه مت افتتاح االجتماع من قبل حممد نظيف غونالواالإنتقال اإىل بث البنود املدرجة على جدول االأعمال. 

1- تقّرر باالإجتماع انتخاب حممد نظيف غونال ليقوم برئا�ضة االجتماع 

2- قّرر باالإجتماع �ضركاء �ضركة اإم اإن جي ا�ضما�س للمنظومات الكهربائية والهند�ضة وال�ضناعة والتجارة امل�ضاهمة 

يف االجتماع والذي عقدوه بتاريخ 1435/10/15هجري املوافق لـ 2014/08/11 ميالدي وذلك لبحث اخل�ضائر التي 

جتاوزت 1،214،275 ريال �ضعودي يف ال�ضنة املالية املنتهية بتاريخ 2013/12/31م لـ فرع العربية ال�ضعودية لـ 

�ضركة اإم اإن جي ا�ضما�س للمنظومات الكهربائية والهند�ضة وال�ضناعة والتجارة امل�ضاهمة امل�ضجلة يف مدينة الريا�س 

لتغطية  املايل  الدعم  وتقدمي  ال�ضركة،  ا�ضتمرار  1435/07/23هـ  بتاريخ   1010291214 التجاري  ال�ضجل  برقم 

اخل�ضائر واإدراج نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية، وذلك ا�ضتنادًا اإىل املادة 180 من قانون ال�ضركات. 

3- نظرًا لعدم بقاء اأي بند من بنود جدول االأعمال للبحث تقّرر باالإجماع اختتام واقفال االجتماع. 

ال�ضركاء

  

�ضجل جتاري رقم 1010283024

1435/11/29هـ املوافق  انعقدت اجلمعية العامة غري العادية ل�ضركة باركليز العربية ال�ضعودية بتاريخ الثالثاء 

2014/09/24م ال�ضاعة الرابعة ع�ضرًا ، واتخذت من القرارات ما يلي :  

1 .  املوافقة على ت�ضفية وحل �ضركة باركليز العربية ال�ضعودية ، �ضجل جتاري رقم 1010283024اختيارياً اعتبارًا 

من يوم 1435/12/07هـ املوافق 2014/10/01م .        

ال�ضادة مكتب �ضالح احلجيالن للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية م�ضفني لل�ضركة ومنحه  . املوافقة على تعيني   2

كافة ال�ضالحيات الالزمة الإجناز واإنهاء ت�ضفية ال�ضركة . 

ماريوت  فندق  يف  اجتماعها  ال�ضياحية  واملناطق  للفنادق  ال�ضعودية  لل�ضركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  عقدت 

الريا�س وذلك يف ال�ضاعة اخلام�ضة والن�ضف من م�ضاء يوم الثالثاء 1436/1/18هـ املوافق 2014/11/11م حيث 

قررت اجلمعية ما يلي : 

1ـ املوافقة على تعديل ا�ضم ال�ضركة لي�ضبح �ضركة دور لل�ضيافة . 

2ـ تعديل املادة )2/3( من الباب االأول اخلا�ضة بغر�س ال�ضركة لت�ضبح )متلك و�ضراء االأرا�ضي والعقارات واملن�ضاآت 

اأو تاأجريها وا�ضتغاللها  وتطويرها وتق�ضيمها وفرزها واإقامة املباين ال�ضكنية والتجارية والفندقية وبيعها واإفراغها 

بكافة طرق اال�ضتغالل واإدارة العقارات حل�ضاب ال�ضركة اأو حل�ضاب الغري والقيام باأعمال الت�ضغيل وال�ضيانة( . 

3ـ اإ�ضافة مادة جديدة للنظام االأ�ضا�ضي املخت�س باالأ�ضهم املمتاز على النحو التايل : 

يجوز لل�ضركة بعد موافقة وزارة التجارة وال�ضناعة وطبقــاً لالأ�ض�س التي يحددها اأن ت�ضدر اأ�ضهماً ممتازة ال تعطي 

احلق يف الت�ضويت ومبا ال يتجاوز 50% من راأ�ضمالها وترتب االأ�ضهم املذكورة الأ�ضحابها باالإ�ضافة اإىل حق امل�ضاركة 

يف االأرباح ال�ضافية التي توزع على االأ�ضهم العادية ما يلي : 

1/ احلق يف احل�ضول على ن�ضبة معينة من االأرباح ال�ضافية ال تقل عن 5% من القيمة اال�ضمية لل�ضهم بعد جتنيب 

االحتياطي النظامي وقبل اإجراء اأي توزيع الأرباح ال�ضركة . 

ناجت  من  معينة  ن�ضبة  على  احل�ضول  ويف  ال�ضركة  ت�ضفية  عند  املال  راأ�س  يف  اأ�ضهمهم  قيمة  ا�ضرتداد  يف  اأولوية   /2

الت�ضفية . 

االأ�ضهم يف ح�ضاب  تدخل هذه  ، وال  للم�ضاهمني  العامة  تقرره اجلمعية  ملا  االأ�ضهم طبقــاً  �ضراء هذه  لل�ضركة  ويجوز 

الن�ضاب الالزم النعقاد اجلمعية العامة لل�ضركة . 

4ـ املوافقة على تعديل املادة )20( من الباب الثالث من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة اخلا�ضة باإدارة ال�ضركة لت�ضبح 

على النحو التايل : 

اأــ  يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�ضائه رئي�ضاً ونائباً للرئي�س كما يجوز له اأن يعني من بني اأع�ضائه منتدباً ، وال يجوز 

والع�ضو  ونائبه  املجل�س  رئي�س  ، ويخت�س  املنتدب  الع�ضو  املجل�س ومركز  رئي�س  اأن يجمع ع�ضو واحد بني مركز 

باالآخرين  عالقتها  يف  ال�ضركة  متثيل  حق  املجل�س  لرئي�س  ويكون   ، انفراد  على  ال�ضركة  عن  التوقيع  بحق  املنتدب 

والرهن وفك  الثمن  االإفراغ ودفع  العقارات وقبول  �ضراء  ال�ضركة وعقود  واإفراغ عقارات  بيع  والتوقيع على عقود 

الرهن والتجزئة والفرز ومراجعة ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية وفروعها وما يتبعها من اإدارات واأق�ضام 

والبنوك وامل�ضارف والتوقيع على عقود القرو�س وال�ضحب من احل�ضابات واالإيداع والتوقيع على عقود التاأ�ضي�س 

والرد  الدعاوي  الدعاوي واملرافعة واملدافعة و�ضماع  واإقامة  ال�ضركاء واملطالبة  قرارات  التعديل وتوقيع  ومالحق 

والطعن  والبينات  ال�ضهود  واإح�ضار  عنه  واالمتناع  ورده  اليمني  وطلب  والتنازل  وال�ضلح  واالإنكار  واالإقرار  عليها 

ونفيها  االأحكام  وقبول  وا�ضتبدالهم  وردهم  واملحكمني  اخلرباء  بتقارير  والطعن  والتعديل  واجلرح  واالإجابة  فيها 

واالعرتا�س على االأحكام وطلب اال�ضتئناف واإنهاء ما يلزم ح�ضور اجلل�ضات يف جميع الدعاوي لدى املحاكم وا�ضتالم 

منازعات  يف  الف�ضل  ومكاتب  العمالية  اللجان  لدى  واملرافعة  االأحكام  �ضكوك  وا�ضتالم  ال�ضركة  با�ضم  ب�ضيك  املبالغ 

االأوراق التجارية وجلان ح�ضم املنازعات التجارية ، ومراجعة جميع اجلهات ذات العالقة واإنهاء جميع االإجراءات 

الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغري يف جميع ما ذكر . 

ب ــ  ملجل�س االإدارة احلق يف اإعطاء حق التوقيع عن ال�ضركة الأي ع�ضو اآخر اأو اأكرث من اأع�ضاء املجل�س منفردًا اأو 

م�ضرتكاً كما اأن للمجل�س احلق يف اأن يفو�س بع�س املديرين من غري اأع�ضاء جمل�س االإدارة يف مبا�ضرة عمل اأو اأعمال 

املكافاأة  اإىل  باالإ�ضافة  املنتدب  والع�ضو  املجل�س  رئي�س  مكافاأة  االإدارة  منفردين ويحدد جمل�س  اأو  معينة جمتمعني 

املقررة لهما كاأع�ضاء يف جمل�س االإدارة . ويعني جمل�س االإدارة �ضكرتريًا يخت�س باأعمال ال�ضكرتارية اخلا�ضة باملجل�س 

ويحدد جمل�س االإدارة مكافاأته ومدته . 

5ـ املوافقة على اإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام االأ�ضا�ضي مبا يتفق مع االإ�ضافة . 

ال�ضركة  م�ضاهمي  ال�ضادة  دعوة   ) عامة  م�ضاهمة  �ضركة   ( والتنمية  لالإ�ضتثمار  الباحة  �ضركة  اإدارة  جمل�س  ي�ضر    

حل�ضور اجتماع اجلمعية غري العادية ) االأوىل ( والذي �ضيعقـد باإذن اهلل فـي متـام ال�ضاعة الرابعة ع�ضرا يوم الثالثاء 

1436/01/18 هـ املوافق 2014/11/11 م يف مقر ال�ضركة مب�ضنع اجللد ال�ضناعي مبدينة بلجر�ضي مبنطقة الباحة .

الت�ضويت على جدول االأعمال التايل : 

3- تعديل املادة رقم ) 16 ( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة لي�ضبح 8 اأع�ضاء بداًل من 9 اأع�ضاء .

4- اإ�ضافة اأن�ضطه جديدة على املادة ) 2 ( لن�ضاط ال�ضركة االأ�ضا�ضي كاالآتي : 

واملطاعم  املفرو�ضة  وال�ضقق  وال�ضكنية  التجارية  واملجمعات  املركزية  االأ�ضواق  و�ضيانة  وت�ضغيل  واإدارة  اإقامة 

والفنادق وحمطات الوقود واملقاهي والبوفيهات واملخابز واحللويات وخدمات االإعا�ضة املطهية وغري املطهية وجتارة 

اجلملة والتجزئة للمواد الغذائية وجتارة اجلملة والتجزئة ملواد البناء واحلديد واملقاوالت العامة للمباين واالأعمال 

الكهربائية واالإلكرتونية وامليكانيكية واإدارة و�ضيانة وتطوير العقار ومقاوالت ال�ضيانة والت�ضغيل والنظافة و�ضراء 

وا�ضتئجار االأرا�ضي الإقامة املباين عليها وا�ضتثمارها بالبيع اأو االإيجار ل�ضالح ال�ضركة . 

    علماً باأن ال�ضركة �ضتقوم بالتن�ضيق مع اإدارة ال�ضوق ) تداول ( على فتح جمال الت�ضويت عن بعد، و�ضيتم االإعالن 

عن ذلك على موقع تداول وموقع ال�ضركة بعد موافقة اجلهات املخت�ضة 

----------

منوذج توكيل

-ال�ضادة / �ضركة الباحة لال�ضتثمار والتنمية                                                  املحرتمني

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

�ضجلها  كما هو يف  املوؤ�ض�ضة  اأو  ال�ضركة  ا�ضم  اأو  رباعيا/  )اال�ضم  اأدناه  املوقع   ..........................  / امل�ضاهم  اأنا 

التجاري / املدين ( مبوجب )...........( رقم )...............( وتاريخ ../ ../ .....هـ وب�ضفتي اأحد امل�ضاهمني ب�ضركة 

الباحة لال�ضتثمار والتنمية واملالك لعدد ).......( �ضهم ، قد وكلت :-

اأع�ضاء  غري  من  وهما   / رقم )..............(وهو  املدين  ال�ضجل  رباعيا(  )اال�ضم   ..........................  / امل�ضاهم 

لينوبا   / لينوب  اإداري حل�ضابها(  اأو  فني  بعمل  دائمة  ب�ضفة  بالقيام  املكلفني  اأو  ال�ضركة  اأو موظفي  االإدارة  جمل�س 

يف  عقدها  واملقرر  لل�ضركة  العادية  وغري  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  ح�ضور  يف  جمتمعني(  اأو  )منفردين  عني 

يوم .......... ...../...../..........م املوافق ....../......../..........هـ والت�ضويت على بنود جدول اأعمال اجلمعية 

نيابة عني والتوقيع على كل امل�ضتندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة الإجراءات االجتماع اأو اأي اجتماع يوؤجل .

حرر يف   /   /     

اال�ضــــم /                                                   التوقيـــع/

الـ�ضـفــة /                                                  الت�ضديق /

حممد نزيف غونال

التوقيع

با�ضم �ضركة مابا لالإن�ضاءات والتجارة امل�ضاهمة

حممد نزيف غونال

التوقيع

با�ضم �ضركة اإم اإن جي القاب�ضة امل�ضاهمة

حممد نزيف غونال

التوقيع

مراد هان دوروقغونال

التوقيع

اجلمهورية الرتكيـــة

الكاتب العدل الثامن والثالثون يف اأنقرة

املوظف املحلف

اإيرداالكينجي

)اخلتم الر�ضمي والتوقيع(

اجلمهورية الرتكية

كاتب العدل الثاين ع�ضر يف ب�ضيكتا�س

عائ�ضة نور�ضانغوربوز

كبري الكتاب املفو�س بالتوقيع

مونوؤّر التون

)اخلتم الر�ضمي والتوقيع(

اجلمهورية الرتكية 

كاتب الثاين ع�ضر يف ب�ضيكتا�س

01 26 227 212

 80700  2/8 رقم:  لالأعمال  ر�ضالية  مركز  دره  اإيازما  �ضارع 

ب�ضيكتا�س/ اإ�ضطنبول 

معلومات عن الدفرت 

نوع الدفرت 

عدد ال�ضفحات 

ال�ضنة املالية 

معلومات عن �ضاحب الدفرت 

االإ�ضم واللقب/ االإ�ضم التجاري

عنوان العمل 

العمل اأو املهنة 

مكتب ال�ضريبة، الرقم ال�ضريبي 

رقم اليومية : 07809

التاريخ      : 2012/07/31

الفئة         : ب

: �ضركة اإم اإن جي ا�ضما�س للمنظومات الكهربائية والهند�ضة وال�ضناعة 

والتجارة وامل�ضاهمة 

MNG EsmasElektroSistemlerMuhendislikSa(

)nayiveTicaretAnunimSirketi
: حي غريت تبة، �ضيلفي رقاق رقم: 1 مركز اوتيم لالأعمال ب�ضيكتا�س/ 

اإ�ضطنبول 

: االأن�ضطة والعمليات الهند�ضية واالإ�ضت�ضارية مل�ضاريع البناء والت�ضييد

: مكتب ال�ضريبة يف جميدية كوي              رقم ال�ضجل التجاري: 790503 

6220017746

: دفرت اجتماعات ومداوالت اجلمعية العامة   نوع الت�ضديق: �ضنة مالية 

جديدة 

: 286- فردي

2012 :

الت�ضريعات  مبوجب  �ضفحاته  جميع  بختم  �ضاحبه  وعن  عنه  معلومات  اأعاله  املدونة  الدفرت  ت�ضديق  مت 

املعنية 

رقم قائمة الدفرت : 2012073173369  رقم املعاملة : 2012073173521

اجلمعة  13  صفر  1436 هـ      5  ديسمبر  2014 م اإلعـــالنات المنـوعــة54 ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA



قرار اجلمعية العامة غري العادية لبنك الريا�س 

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة اخلدمات 
البحرية العاملية 

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة املنيوم التي�شري

قرارات اجلمعية غري العادية ل�شركة جمموعة اجلذور العربية
املنعقدة يف جدة بتاريخ 1435/12/26هـ

والتجزئة  اجلملة  )جتارة  الن�ضاط  باإ�ضافة  لل�ضركة  االأ�ضا�ضي  النظام  من  الثالثة  املادة  تعديل  على  • املوافقة 
والتجهيزات  احلمامات  واأثاث  وال�ضرياميك  واخلالطات  املياه  ودورات  ال�ضحية  واالأدوات  احلمامات  اأطقم  يف 

ال�ضركة  ل�ضالح  والت�ضدير  اال�ضترياد  وخدمات  بها  املتعلقة  وامل�ضتهلكات  امل�ضتلزمات  وكافة  اال�ضتحمام  ملرفقات 

املرتبطة بذلك(. 

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة العراب للمقاولت

قرارات اجلمعية العامة العادية الثامنة ل�شركة املتقدمة 
للبرتوكيماويات

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة الآ�شقاف 
للإ�شتثمار والتطوير العقاري 

 . 1435/7/27هـ  املوافق  2014/5/26م  االثنني  يوم  من  الرابعة  ال�ضاعة   : االنعقاد  • وقت 
 : الت�ضويت  • نتائج 

1ــ  املوافقة على زيادة راأ�س مال البنك من )15،000( مليون ريال اإىل )30،000( مليون ريال بزيادة قدرها 100% 

بر�ضملة  وذلك   ، �ضهم  لكل  واحد  جماين  �ضهم  بواقع  مل�ضاهميه  اإ�ضايف  جماين  �ضهم  مليون   )1.500( توزيع  خالل  من 

)15،000( مليون ريال متثل كامل االحتياطي النظامي كما يف 2013/12/31م ، والبالغ )14،328،375،781( ريال 

اإ�ضافة اإىل )671،624،219( ريال من االأرباح املبقاة ، وذلك يرتفع اإجمايل عدد االأ�ضهم من )1،500( مليون �ضهم اإىل 

)3،000( مليون �ضهم ، ويهدف البنك من ذلك اإىل دعم ن�ضاطاته وتنمية اأعماله ، و�ضوف تكون اأحقية اأ�ضهم املنحه 

للم�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت البنك لدى مركز االإيداع لالأوراق املالية ) تداول ( بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه 

اجلمعية العامة غري العادية . 

اإىل  األف مليون ريال مق�ضم   )  30  ( البنك  للبنك بحيث يكون راأ�س مال  النظام االأ�ضا�ضي  5 ( من   ( 2ــ  تعديل املادة 

)3،000( مليون �ضهم . وتبلغ القيمة االإ�ضمية لكل �ضهم ) 10 ( رياالت . 

املنعقدة بتاريخ 1435/09/09هـ 

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية ل�ضركة اخلدمات البحرية العامليــة بتاريخ1435/09/09هـ وقررت املوافقة 

على تعديل املادة رقم )3( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضـــركة واخلا�ضة باالأن�ضطة وذلك باإ�ضافة ن�ضاط ) اإدارة وت�ضغيل 

املطاعم ( . 

اإح�ضان فريد عبداجلواد

رئي�س جمل�س االإدارة

املنعقدة بتاريخ 1435/11/20 هـ املوافق 2014/09/15 م

انعقدت اجلمعية العامة العادية لل�ضركة واتخذت القرار التايل :

اأجزاء من خالل  اأو عدة  ال�ضريعة االإ�ضالمية �ضواء كجزء واحد  اأحكام  اإ�ضدار �ضكوك متوافقة مع  • املوافقة على 
اإ�ضدار واحد اأو �ضل�ضلة من االإ�ضدارات من وقت الآخر يف االأوقات وباملبالغ وال�ضروط التي يقررها جمل�س االإدارة 

دون احلاجة للرجوع اإىل اجلمعية العامة للم�ضاهمني بهذا اخل�ضو�س، وب�ضرط اأاّل تزيد قيمة ال�ضكوك على قيمة راأ�س 

مال ال�ضركة.

• تفوي�س جمل�س االإدارة التخاذ جميع االإجراءات الالزمة الإ�ضدار تلك ال�ضكوك واحل�ضول على املوافقات الالزمة 
ال�ضالحيات  ح�ضب  اآخرين  اأ�ضخا�س  اأي  اأو  �ضخ�س  اأي  تفوي�س  االدارة  ملجل�س  يحق  كما  املخت�ضة،  اجلهات  من 

املمنوحة له ح�ضب القرار اأعاله واإعطائهم حق تفوي�س الغري.

ال�ضركة  مبقر  2014/10/27م  املوافق  1436/01/03هـ  بتاريخ  االثنني  يوم  املنعقدة   ) مقفلة  م�ضاهمة  �ضركة   (

الرئي�ضي مبدينة الريا�س .

حيث انعقدت اجلمعية العامة الغري عادية ل�ضركة االآ�ضقاف لالإ�ضتثمار والتطوير العقاري يوم االثنني تاريخ 1436/01/01هـ 

2014/10/27م مبقر ال�ضركة الرئي�ضي مبدينة الريا�س بح�ضور كافة امل�ضاهمني وقررت اجلمعية العامة الغري  املوافق 

عادية ما يلي : 

االآ�ضقاف  )�ضركة  لي�ضبــــح  ال�ضــركــة  با�ضــم  لل�ضــركة اخلا�ضـة  االأ�ضــا�ضي  النظام  مــن   )2( رقم  املـادة  تعـديل   -1

لالإ�ضتثمار التجاري( 

2- املوافقة على تخفي�س راأ�س املــــال مـــن )3،750،000 ريال( لي�ضبح راأ�س مال ال�ضركة )2،000،000 ريال( وذلك 

باإلغاء عدد )175،000( �ضهم نظرًا لزيادة عن حاجة ال�ضركة . 

3- املوافقة على تعديل املــادة )7( واملــادة )8( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وفقــاً للتخفي�س املقرتح على راأ�س املال 

رئي�س جمل�س االإدارة 

�ضالح بن علي بن عبداهلل ال�ضانع 

جدول اأعمال اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة تاأجري 
الآلت وجتارة العقار وال�شيارات 

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة اأوائل للتق�شيط

)�ضركة م�ضاهمة( اخلمي�س 1435/11/16هـ املوافق 2014/9/11م  ال�ضاعة الثالثة ظهرًا ــ مبقر ال�ضركة 

1ـ  املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�ضركة من )�ضبعمائة وخم�ضون مليون ريال �ضعودي( اإىل )ت�ضعمائة مليون ريال 

�ضعودي( بتحويل )واحد وع�ضرون مليون وثمامنائة وواحد و�ضبعون األف وثالثمائة واأثنان و�ضبعون ريال �ضعودي( 

من االحتياطي النظامي و)مائة وثمانية وع�ضرون مليون ومائة وثمانية وع�ضرون األف و�ضتمائة وثمانية وع�ضرون 

�ضهم  على  اأ�ضهم  خم�ضة  ميلك  م�ضاهم  كل  يح�ضل  بحيث  منحة  اأ�ضهم  بتوزيعها  املدورة  االأرباح  من  �ضعودي(  ريال 

جماناً وذلك على امل�ضاهمني وفقا للموقف املو�ضح باملركز املايل لل�ضركة كما يف 2014/6/30م وتقت�ضر الزيادة على 

امل�ضاهمني امل�ضجلني ب�ضجالت ال�ضركة بتاريخ انعقاد اجلمعية . 

2ـ  املوافقة على تعديل املادة ال�ضابعة والثامنة من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وفقا لراأ�س املال اجلديد . 

التي انعقدت يوم االثنني بتاريخ 1435/08/18هـ املوافق 2014/06/16م 

1ـ املوافقة على تعديل املادة ) 22 ( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة اخلا�ضة باإ�ضافة �ضالحيات لرئي�س جمل�س االإدارة 

عبارة ) وله حق احلجز والتنفيذ وجتميد ح�ضابات من �ضدر بحقه �ضك ومراجعة موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي 

واإ�ضتئناف االأحكام ال�ضادرة ( .  

2014/09/11م املوافق 1435/11/16هـ مت بحمد اهلل اإجتماع اجلمعية الغري عادية لل�ضركة  اأنه يف يوم اخلمي�س 

مبقر ال�ضركة بالريا�س وذلك بح�ضور كاًل من : ـ

1- ال�ضيد / نا�ضر كامل اإبراهيم علي الفتوح . امل�ضاهم ون�ضبة م�ضاهمته %2.5 .

2- ال�ضيد / من�ضور كامل اإبراهيم الفتوح . امل�ضاهم ون�ضبة م�ضاهمته 2.5 % .

امل�ضاهم ورئي�س  2.5 % ونيابًة عن  امل�ضاهم ون�ضبة م�ضاهمته   . الفتوح  اإبراهيم علي  العزيز كامل  ال�ضيد / عبد   -3

جمل�س االإدارة ال�ضيد / كامل اإبراهيم الفتوح ون�ضبة م�ضاهمته 90 % .

4- ال�ضيد / خالد كامل اإبراهيم علي الفتوح . امل�ضاهم ون�ضبة م�ضاهمته 2.5 % .

وكذلك مت االإجتماع بح�ضور كاًل من : ـ

االأ�ضتاذ / اأ�ضامة اأحمد رم�ضان ممثاًل لل�ضادة / مكتب اإرن�ضت اآند ياجن للمحا�ضبة القانونية .

وال�ضيد االأ�ضتاذ / عبد العزيز الراجحي وال�ضيد االأ�ضتاذ / علي الغما�س . عن وزارة التجارة وال�ضناعة .

وبالتايل فاإن االإجتماع مكتماًل للن�ضاب القانوين بن�ضبة 100 % من اأ�ضحاب االأ�ضهم وكذلك بح�ضور مندوًبا عن مكتب 

املحا�ضبة وعن وزارة التجارة وال�ضناعة .

وقد مت باالإجتماع مناق�ضة والت�ضويت على جدول االأعمال اخلا�ضة باجلمعية وذلك كالتايل : ـ

اأواًل : تقرر املوافقة على تقرير جمل�س االإدارة عن العام املنتهي يف 2013/12/31م وجاءت نتيجة الت�ضويت موافقة 

بن�ضبة 100 % .

ثانًيا : تقرر املوافـقـة على تقرير مراقب احل�ضابات عن العام املنتهي يف 2013/12/31م بـنـ�ضـبـة مـوافـقـة 100 % .

ثالًثا : تقرر املوافقة على القوائم املالية لل�ضركة عن العام املايل املنتهي يف 2013/12/31م بن�ضبة موافقة 100 % .

رابًعا : تقـرر املـوافقــة على اإبراء ذمــة اأع�ضـاء جمل�س االإدارة عــن العام املايل املنتهـــي يف 2013/12/31م بن�ضبة 

موافقة 100 % .

خام�ًضا : تقرر املوافقة على توزيع اأرباح على امل�ضاهمني عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م بواقع )5.25( 

ريال لل�ضهم وبن�ضبة ) 52.5 % ( من راأ�س املال بن�ضبة موافقة 100 % .

�ضاد�ًضا : تقرر املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�ضركة من )100( مائة مليون ريال اإىل )200( مائتان مليون ريال وذلك 

مبنح )1( واحـد �ضهم جماين مقابل كل �ضهم ميتلكها امل�ضاهمني املقيدين ب�ضجالت تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة 

غري العادية بن�ضبة موافقة 100 % .

�ضابًعا : تقرر املوافقة على تعديل املواد 7 ، 8 من النظام االأ�ضا�ضي لتكون وفًقا للزيادة املقرتحة يف راأ�س املال وطبًقا 

ملا يلي : ـ

ن�س املادة ) 7 ( من النظام االأ�ضا�ضي قبل التعديل

راأ�س املال : ـ 

حدد راأ�س مال ال�ضركة بـ )100.000.000( مائة مليون ريال �ضعودي مق�ضم اإىل )10.000.000( ع�ضره مليون �ضهم 

مت�ضاوية القيمة تبلغ القيمة االإ�ضمية لكل منها )10( ع�ضره ريال �ضعودي وجميعها اأ�ضهم عينية .

التعديل على املادة ) 7 (

حدد راأ�س مال ال�ضركة بـ )200.000.000( مائتني مليون ريال �ضعودي مق�ضم اإىل )20.000.000( ع�ضرون مليون 

�ضهم مت�ضاوية القيمة تبلغ القيمة االإ�ضمية لكل منها )10( ع�ضره ريال �ضعودي وجميعها اأ�ضهم عينية .

ن�س املادة ) 8 ( من النظام االأ�ضا�ضي قبل التعديل

املوؤ�ض�ضون  ويقر  ريال  مليون  مائة  وقيمتها  �ضهم  مليون  ع�ضره  البالغة  ال�ضركة  اأ�ضهم  جميع  يف  املوؤ�ض�ضون  اإكتتب 

مب�ضئوليتهم الت�ضامنية جتاه الغري يف �ضحة تقييم االأ�ضول املقدمة كاأ�ضهم عينية .

التعديل على املادة ) 8 (

اأ�ضهم ال�ضركة البالغة ع�ضرون مليون �ضهم وقيمتها مائتني مليون ريال ويقر املوؤ�ض�ضون  اإكتتب املوؤ�ض�ضون يف جميع 

مب�ضئوليتهم الت�ضامنية جتاه الغري يف �ضحة تقييم االأ�ضول املقدمة كاأ�ضهم عينية .

بن�ضبة موافقة 100 % . 

ح�ضابات  ملراجعة  ـ  املراجعة  جلنة  قبل  من  املر�ضحني  بني  من  احل�ضابات  مراقب  تعيني  على  املوافقة  تقرر   : ثامًنا 

ال�ضركة للعام 2014م والبيانات املالية الربع �ضنوية وحتديد اأتعابه بن�ضبة موافقة 100 % .

تا�ضًعا : تقرر املوافقة على االأعمال والعقود والتي متت فيما بني ال�ضركة واأع�ضاء جمل�س االإدارة باإعتبارهم اأطراف 

ذات عالقه والرتخي�س بها لعام قادم بن�ضبة موافقة 100 % .

لع�ضوية  املتقدمني  املر�ضحني  بني  من  لل�ضركة  االإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  وتعيني  اإنتخاب  على  املوافقة  تقرر   : عا�ضًرا 

جمل�س االإدارة احلايل من تاريخ اإنعقاد اجلمعية التالية اأ�ضماوؤهم : ـ

1- كامل اإبراهيم الفتوح .

2- من�ضور كامل الفتوح .

3- نا�ضر كامل الفتوح .

بن�ضبة موافقة 100 % . 

اإنتهاء  احلادي ع�ضر : تقرر املوافقة على اإجازة االأعمال والت�ضرفات التي قام بها جمل�س االإدارة احلايل من تاريخ 

فرتته حتى تاريخ اإنعقاد اجلمعية بن�ضبة موافقة 100 % .

واهلل ويل التوفيق ،،،

�ضركة اأملنيوم التيـ�ضري

رئيـ�س اجلمعية بالنيابة

نا�ضر كامل الفتوح

املنعقدة بتاريخ 1435/12/20هـ 

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لل�ضركة واتخذت القرارات ما يلي:

االإدارة وذلك بزيادة عدد  لل�ضركة اخلا�ضة بتكوين جمل�س  االأ�ضا�ضي  النظام  17 من  املادة  املوافقة على تعديل  ـ   1

اأع�ضاء املجل�س من )6( اأع�ضاء اإىل )7( اأالأع�ضاء.

2 ـ وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تعديل املادة )24( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة اخلا�ضة بن�ضاب 

املجل�س بحيث ال يكون اجتماع املجل�س �ضحيحا اإال اإذا ح�ضر )4( اأع�ضاء من املجل�س باالأ�ضالة.
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دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة 
غري العادية ل�شركة ال�شرقية للتنمية

قرارت اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة ثبات 
للتطوير العقاري

قرار ال�شركاء يف �شركة القلزم املتخ�ش�شة للماأكولت 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

للماأكوالت املقيدة  القلزم املتخ�ض�ضة  28/3/2013م اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة  16/5/1434هـ املــوافق  اأنه بتاريخ 

بال�ضجل التجاري رقم )1010318998( وتاريخ 25/11/1432هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة 

املنتهية يف 31/12/2012م والتي بلغت 1،636،076،00 ريال )فقط واحد مليون و�ضتمائة و�ضتة وثالثون األفا و�ضتة 

و�ضبعون ريال ال غري . 

وطبقـا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

                   اال�ضم : خالد عبدالعزيز عبداهلل الغامدي           اال�ضم : من�ضور عو�س اهلل اأحمد ال�ضلمي 

قرر ال�ضركاء يف �ضركة / اأ�ضامة حمد اجلمعة للنقليات  �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة مقيدة بال�ضجل رقم /)1112000416( 

تاريخ1432/4/21 هـ

مبدينة مرات وهم :-

1/ اأ�ضامة حمد اإبراهيم اجلمعة

2/ حمد اإبراهيم عبداهلل اجلمعة

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�ضريك / حمد اإبراهيم عبداهلل اجلمعة   عن كامل ح�ض�ضه اىل ال�ضريك /اأ�ضامة 

حمد ابراهيم اجلمعة

مبالها من حقوق وماعليها من التزامات ويقر ال�ضريك املتنازل باأنه قد ا�ضتلم كافة حقوقه من ال�ضريك املتنازل له ، كما 

يقر ال�ضريكان باأنهما قاما باإجناز اعمال الت�ضفية مبعرفتهما وفقا الحكام الباب احلادي ع�ضر من نظام ال�ضركات و�ضداد 

ال�ضركات ت�ضبح  للمادة )15( من نظام  القرار وطبقا  تاريخ �ضدور  ال�ضركة وال�ضركاء حتى  امل�ضتحقة على  الزكاة 

ال�ضركة منق�ضية ب�ضبب انتقال جميع ح�ض�س راأ�س مالها اىل �ضريك واحد هو/ا�ضامة حمد ابراهيم اجلمعة  ، هذا وقد 

رغب ال�ضريك املتنازل له بتحويلها اىل موؤ�ض�ضة فردية مع االحتفاظ بنف�س رقم ال�ضجل ال�ضابق.

وعلى ما�ضبق وقع ال�ضريكان :-

                        اال�ضم : اأ�ضامة حمد اإبراهيم اجلمعة                     اال�ضم / حمد ابراهيم عبداهلل اجلمعة

                        التوقيع/                                                                   التوقيع/

املقيدة  العاملي  ال�ضفر  نادي  ب�ضركة  االإدارة  جمل�س  اإجتمع  املوافق2014/09/05م  بتاريخ1435/11/10هـ  اأنه 

بال�ضجل التجاري رقم )17089( ، وتاريخ12/11/ 2005م مبدينة القاهرة لبحث خ�ضائر فرع ال�ضركة عن ال�ضنة 

املنتهية يف 12/31 / 2013م ، والتي قد جتاوزت ن�ضف راأ�س املال .    

وطبقا الأحكام املادة 180 من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع اإ�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية 

تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

عن ال�ضركاء

                     االإ�ضـــم/اأحمد بكر رجب

                     ال�ضـفة / رئي�س جمل�س االإدارة

                     التوقيع /

قرار ال�شركاء يف �شركة اأ�شامة حمد اجلمعة للنقليات 
بتحويلها من �شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة البحر الأحمر 
خلدمات الإ�شكان لإ�شافة مادة يف النظام الأ�شا�شي لل�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة نادي ال�شفر العاملي بـاإ�شتمرار 
ودعم فرع ال�شركة

العادية  غري  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�ضور  ال�ضركة  م�ضاهمي  ال�ضادة  دعوة  للتنمية  ال�ضرقية  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  ي�ضر 

الثامن املقرر انعقادها مب�ضيئة اهلل تعاىل ال�ضاعة الرابعة م�ضاء يوم االأثنني1436/02/23هـ املوافق 2014/12/15م يف فندق 

احلمراء)جولدن توليب( بالدمام طريق امللك خالد بن عبدالعزيز، وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل :

االإدارة  اآل �ضعود كع�ضو جمل�س  الرحمن  نا�ضر بن عبد  بن  �ضلطان  االأمري  �ضمو  بتعيني  االإدارة  قرار جمل�س  املوافقة على  1ـ 

)م�ضتقل( بداًل عن هند بنت علي بن مهدي اآل �ضليمان نظرًا ال�ضتقالتها من جمل�س االإدارة بتاريخ /2014/05م.

2ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )3( من النظام االأ�ضا�ضي باإ�ضافة اأغرا�س جديدة لل�ضركة ح�ضب املرفق.

3ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )4( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بامل�ضاركة واالإندماج ومتلك احل�ض�س يف ال�ضركات 

االأخرى ح�ضب املرفق.

4ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )5( من النظام االأ�ضا�ضي باإ�ضافةاإمكانية اإن�ضاء فروع اأو مكاتب لل�ضركة اأو توكيالت داخل 

اململكة اأو خارجها ح�ضب املرفق.

5ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )6( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة مبدة ال�ضركة ح�ضب املرفق.

6ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )8( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة مب�ضاهمي ال�ضركة ح�ضب املرفق.

7ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )9( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضةبقيمة اأ�ضهم الزيادة ح�ضب املرفق.

8ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )11( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بتداول االأ�ضهم ح�ضب لوائح واأنظمة هيئة ال�ضوق 

املالية ح�ضب املرفق.

9ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )14( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضةبزيادة راأ�س املال ح�ضب املرفق.

10ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )16( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بتكوين جمل�س االإدارة ح�ضب املرفق.

11ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )18( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضةباإنتهاء ع�ضوية املجل�س ح�ضب املرفق.

12ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )19( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة ب�ضالحيات جمل�س االإدارة ح�ضب املرفق.

13ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )20( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة مبكافئات جمل�س االإدارة ح�ضب املرفق.

االإدارة ونائبة والع�ضو  االأ�ضا�ضي واخلا�ضة ب�ضالحيات رئي�س جمل�س  النظام  املادة رقم )21( من  14ـ املوافقة على تعديل 

املنتدب ح�ضب املرفق.

15ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )22( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بالدعوة الإجتماعات جمل�س االإدارة ح�ضب املرفق.

16ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )23( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بن�ضاب اجتماعات جمل�س االإدارة ح�ضب املرفق.

17ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )24( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضةمبداوالت جمل�س االإدارة ح�ضب املرفق.

18ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )25( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بح�ضور اجلمعيات ح�ضب املرفق.

19ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )28( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضةباجلمعية العامة غري العادية ح�ضب املرفق . 

20ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )29( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضةبدعوة اجلمعيات العامة ح�ضب املرفق

21ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )33( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بالقوة الت�ضويتية ح�ضب املرفق.

22ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )34( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة باإ�ضدار القرارات يف اجلمعيات العامة ح�ضب املرفق.

23ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )35( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة مبناق�ضة جدول االأعمال ح�ضب املرفق

24ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )36( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضةباإجراءات اجلمعية العامة ح�ضب املرفق.

25ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )37( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بتعيني مراقب احل�ضابات ح�ضب املرفق

26ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )40( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة مبيزانية ال�ضركة ح�ضب املرفق.

27ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )41( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة بتوزيع االأرباح ح�ضب املرفق.

28ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )42( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة ب�ضداد االأرباح ح�ضب املرفق.

29ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )45( من النظام االأ�ضا�ضي واخلا�ضة باإنتهاء ال�ضركة ح�ضب املرفق.

30ـ املوافقة على اإ�ضافة مادة جديدة للنظام االأ�ضا�ضي حتمل الرقم )24( خا�ضة بكيفية اإ�ضدار قرارات جمل�س االإدارة.

31ـ املوافقة على اإ�ضافة مادة جديدة للنظام االأ�ضا�ضي حتمل الرقم )26( خا�ضة باللجنة التنفيذية.

32ـ املوافقة على اإ�ضافة مادة جديدة للنظام االأ�ضا�ضي حتمل الرقم )48( خا�ضة بتطبيق نظام ال�ضركات على مامل يرد ذكره يف 

النظام االأ�ضا�ضي.

33ـ املوافقة على اإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام االأ�ضا�ضي مبا يتفق مع املواد امل�ضافه.

وعماًل باأحكام املادة )32( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة فان هذا االجتماع يكون �ضحيحاً اإذا ح�ضره م�ضاهمون ميثلون ن�ضف 

راأ�س مال ال�ضركة على االأقل.

على  حائز  م�ضاهم  لكل  يحق  فاإنه  لل�ضركة  االأ�ضا�ضي  النظام  من   )25( للمادة  طبقاً  اأنه  اإىل  امل�ضاهمني  ال�ضادة  عناية  ونوجه 

االإدارة ومن غري موظفي  اأع�ضاء جمل�س  اآخر من غري  اأن يوكل م�ضاهماً   اأو  االأقل ح�ضور اجتماع اجلمعية  ع�ضرةاأ�ضهم على 

ال�ضركة، للح�ضور والت�ضويت نيابة عنه، وي�ضرتط ل�ضحة التوكيل اأن يكون خطياً واأن يت�ضمن اأ�ضم الوكيل رباعياً واأن يكون 

م�ضدقاً من الغرفة التجارية اأو اأحد البنوك اأو جهة العمل التي يعمل بها امل�ضاهم اإذا كانت جهة  حكومية، وعلى كل م�ضاهم يرغب 

يف ح�ضور االجتماع  اأن يح�ضر معه بطاقة االأحوال وامل�ضتندات الدالة على ملكية االأ�ضهم وذلك للتحقق من �ضخ�ضيته واثبات 

عدد االأ�ضهم التي ميلكها هو اأو امل�ضاهمني الذين ميثلهم وعلى اأن ي�ضل اأ�ضل التوكيل مقر ال�ضركة الرئي�ضي بالدمام قبل ثالثة اأيام 

من انعقاد اجلمعية على العنوان التايل : 

ال�ضركة ال�ضرقية للتنمية ـ اإدارة �ضئون امل�ضاهمني

�س.ب 7118الدمام31462 هاتف 0138099439حتويله 44 فاك�س 0138099438

واهلل املوفق،،،

-------

توكيل

اأنا امل�ضاهم / ................................................... )اال�ضم رباعياً  /  اأو ا�ضم ال�ضركة اأو املوؤ�ض�ضة كما هو 

 ................................... رقم  التجاري(  ال�ضجل   / املدين  ال�ضجل  اأدنـاه مبـوجب  املوقع  التجاري(  �ضجلها  يف 

وتاريخ    /      /       14هـ وب�ضفتي اأحد م�ضاهمي ال�ضركة  ال�ضرقية للتنمية واملالك لعدد )           ( �ضهماً، قد وكلت 

امل�ضاهم/...............................................)اال�ضم رباعياً( )ال�ضجل املدين /  ال�ضجل التجاري(  رقـم / ...

..................................  وتاريخ    /     /    14هـ  )وهو من غري اأع�ضاء جمل�س  االإدارة اأو موظفي ال�ضركة 

اأو املكلفني بالقيام ب�ضفة دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�ضابها( لينوب عني يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري 

العادية الثامن واملقرر عقدها مب�ضيئة اهلل تعاىل يف متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاء يوم االثنني 1436/02/23هـ  املوافق 

عني  نيابة  اجلمعية  اأعمال  بنود  على  والت�ضويت   ، توليب(  )جولدن  احلمراءبالدمام  فندق  يف  2014/12/15م 

والتوقيع على كل امل�ضتندات املطلوبة وال�ضرورية والالزمة الإجراء االجتماع،كما ي�ضري هذا التوكيل لالجتماع الثاين 

يف حالة تاأجيل االجتماع االأ�ضلي . 

                                                                            حرر يف  ……/……/…….

اال�ضم/…………….………………...

الت�ضديق/ ……………………………

التوقيع/ ……………………………..

املنعقدة بتاريخ يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/16 مبدينة الريا�س

1(  املوافقه على ا�ضتمرار ال�ضركة .

2(  وافقت اجلمعية العامة على تعديل املادة )5( من النظام اال�ضا�ضى واخلا�ضة باملركز الرئي�ضى لنقله من مدينة 

الريا�س اإىل مدينة اخلرب  .

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية ل�ضركة البحر االأحمر خلدمات االإ�ضكان يوم االأحد تاريخ 1435/12/25هـ 

املوافق 2014/10/19م ، ومت من خالل االجتماع املوافقة على القرارات التالية : 

اأواًل : املوافقــة علــى تعــديل النظام االأ�ضــا�ضــي لل�ضـــركة باإ�ضـــافة مـــادة حتمـــل رقم )17( تتعلـــق باإ�ضدار 

ال�ضندات وال�ضكوك . 

ثانياً : املوافقة على اإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام االأ�ضا�ضي مبا يتفق مع االإ�ضافة . 

اأو عدة  �ضواء يف جزء  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  وال�ضكوك  ال�ضندات  اإ�ضدار  املوافقة على   : ثالثاً 

اأجزاء من خالل اإ�ضدار واحد اأو �ضل�ضلة من االإ�ضدارات من وقت الآخر يف االأوقات وباملبالغ وال�ضروط التي يقررها 

جمل�س االإدارة دون احلاجة للرجوع اإىل اجلمعية للم�ضاهمني بهذا اخل�ضو�س ، وب�ضرط اأال تزيد قيمة ال�ضندات اأو 

ال�ضكوك على قيمة راأ�س املال ال�ضركة . 

رابعاً : تفوي�س جمل�س االإدارة التخاذ جميع االإجراءات الالزمة الإ�ضدار تلك ال�ضندات وال�ضكوك واحل�ضول على 

املوافقات الالزمة من اجلهات املخت�ضة ، كما يحق ملجل�س االإدارة تفوي�س اأي �ضخ�س اأو جمموعة اأ�ضخا�س اآخرين 

ح�ضب ال�ضالحيات املمنوحة له ح�ضب القرار اأعاله واإعطائهم حق تفوي�س الغري . 

اجلمعة  13  صفر  1436 هـ      5  ديسمبر  2014 م اإلعـــالنات المنـوعــة56 ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA



قرار ال�شركاء يف �شركة حديد ال�شحراء بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء يف �شركة اخلليج لتقنية النفط والغاز 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة خدمات التوربينات بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة 

اإنه بتاريخ 16 �ضفر 1435هـ املوافق 19 دي�ضمرب 2013م ، اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة حديد ال�ضحراء واملقيدة بال�ضجـل 

التجـاري رقم )1010288741( بتاريــخ 1431/6/11هـ  مبدينة الريا�س ، وذلك لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة 

املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013م ، والتي قد جتاوزت %50 من راأ�س مال ال�ضركة . 

وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

اإنه بتاريخ 16 �ضفر 1435هـ املوافق 19 دي�ضمرب 2013م ، اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة �ضركة اخلليج لتقنية النفط والغاز 

واملقيدة بال�ضجـل التجـاري رقم )1010314777( بتاريـــخ 1432/9/17هـ  مبدينة الريا�س ، وذلك لبحث خ�ضائر 

ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013م ، والتي قد جتاوزت %50 من راأ�س مال ال�ضركة . 

وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

اإنه بتاريخ 16 �ضفر 1435هـ املوافق 19 دي�ضمرب 2013م ، اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة خدمات التوربينات واملقــــيدة 

بال�ضجـــــل التجـــــاري رقم )2050067394( بتاريـــخ 1430/11/7هـ مبدينة الدمام ، وذلك لبحث خ�ضائر ال�ضركة 

عن ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013م ، والتي قد جتاوزت %50 من راأ�س مال ال�ضركة . 

وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

قرار ال�شركاء يف ال�شركة العاملية للزيوت النقيه وم�شتلزمات 
املحركات املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

النقيه  للزيوت  العاملية  بال�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع   ، 2013م  دي�ضمرب   19 املوافق  1435هـ  �ضفر   16 بتاريخ  اإنه 

وم�ضتلزمات املحركات املحدودة واملقيدة بال�ضجـــــل التجـــــاري رقم )1010271511( بتاريـــخ 26/07/1430هـ 

مبدينة الريا�س ، وذلك لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013م ، والتي قد جتاوزت 50% 

من راأ�س مال ال�ضركة . 

وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

قرار ال�شركاء يف �شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال 
ال�شعودية املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء يف �شركة جنان امل�شاكن التجارية 
بـاإ�شتمرارية ودعم ال�شركة 

اإنه بتاريخ 1435/12/20هـ املوافق 2014/10/14م اجتمع بعون اهلل تعاىل وتوفيقه ال�ضركاء ب�ضركة جنان امل�ضاكن 

التجارية » �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة » واملقيدة بال�ضجل التجاري رقم 1010377859 وتاريخ 1434/7/26هـ 

ال�ضادر من وزارة التجارة وال�ضناعة بالريا�س بخ�ضو�س بحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 2013/12/31م 

والتي قد جتاوزت راأ�ضمال ال�ضركة . 

الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل  وطبقـاً 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء يف �ضركة جنان امل�ضاكن التجارية 

     �ضركة �ضند لال�ضتثمار                       �ضركة و�ضل لال�ضتثمار التجارية                               �ضركة م�ضار البدر 

    خالد حممد اأبا اخليل          عبدالعزيز �ضالح العمري                         الدكتور عبدالعزيز �ضالح اجلربوع 

    التوقيع:                                                 التوقيع:                                                    التوقيع:

اأنه بتاريخ : 1435/10/29هـ املوافق : 2014/08/25م اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة البعد التايل ذات م�ضئولية حمدودة 

1432/09/03هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن  1010313934 بتاريخ  املقيدة بال�ضجل التجاري رقم 

ال�ضنة املنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوز )954،404( 

املايل  الدعم  ال�ضركة مع تقدمي  ا�ضتمرار  باالإجماع  ال�ضركاء  ال�ضركات فقد قرر  املادة )180( من نظام  وطبقا الأحكام 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

وتف�ضلوا بقبول فائق التحية واالحرتام ،،،

ال�ضركاء 

                     اال�ضم : عامر بن عبدالوهاب ال�ضلهام                اال�ضم : عبدالرحمن بن فهد املطرف 

اإنه بتاريخ  21 /7  /1435هـ املوافق20/ 5 /2014م اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة التطوير الدولية لال�ضتثمارات ال�ضناعية 

املحدودة واملقيدة بال�ضجل التجاري مبدينة الريا�س برقم 1010151327 وتاريخ 1419/6/23هـ ، واملثبت عقد تاأ�ضي�ضها 

لدى كاتب العدل بال�ضحيفة 21 ، 22 من املجلد الثامن والثالثني بالعدد 3456 لعام 1419هـ وتاريخ 1419/3/27هـ ، 

وكذلك قرار ال�ضركاء امل�ضدق عليه لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�ضناعة بال�ضحيفة )81 ، 83( عدد 509 

من املجلد 139 لعام 1425هـ وتاريخ 1425/01/08هـ ، وقرار ال�ضركاء امل�ضدق عليه لدى كاتب العدل املكلف بالهيئة 

1432/09/07 هـ ،  مت  32 بتاريخ  2438من املجلد رقم )25(  لعام  العامة لال�ضتثمار  امل�ضجل بال�ضحيفة )30( عدد 

تعديل عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة بدخول �ضريك جديد بال�ضركة هو )الطرف االأول( واإعادة توزيع احل�ض�س بالت�ضاوي على 

ال�ضركاء لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت ن�ضف راأ�س املال .

املايل  الدعم  ال�ضركة مع تقدمي  ا�ضتمرار  باالإجماع  ال�ضركاء  ال�ضركات فقد قرر  املادة )180( من نظام  الأحكام  وطبقاً 

لتغطية تلك اخل�ضائر ، و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .

ال�ضركاء

                                           اال�ضم                                                                                              التوقيع 

1-االأمري /�ضلمان بن حممد بن نواف بن عبد العزيز  

2-االأمرية / فدوى بنت خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل �ضعود 

3-االأمرية / م�ضاوي بنت حممد بن نواف بن عبد العزيز  

4-االأمرية / م�ضاعل بنت حممد بن نواف بن عبد العزيز  

5-االأمرية / جواهر بنت حممد بن نواف بن عبد العزيز

�ضركة األياف التقنية ـ ذات م�ضوؤولية حمدودة/ الريا�س ـ �ضجل جتاري رقم 1010288556 وتاريخ 1431/6/9هـ 

مبدينة الريا�س بناء على اأحكام املادة )223( من نظام ال�ضركات.

يعلن م�ضفي  ال�ضركة املذكورة انتهاء ت�ضفيتها وذلك بعد اجتماع ال�ضركاء بتاريخ 2013/11/3م وم�ضادقتهم على 

احل�ضاب اخلتامي للت�ضفية وتقرير امل�ضفي.

ويقر امل�ضفي باأنه تدم �ضداد كافة ديون والتزامات ال�ضركة وال توجد ديون م�ضتحقة عليها للغري، كما يقر امل�ضفي باأنه 

قد متت ت�ضوية اأو�ضاع جميع العاملني بال�ضركة جتاه مكتب اال�ضتقدام وذلك ال�ضتكمال االإجراءات النظامية ل�ضطب 

ال�ضجل التجاري اخلا�س بال�ضركة رقم  1010288556 مبدينة الريا�س .

م�ضفي ال�ضركة

اال�ضم: حممد عبدال�ضميع اإ�ضماعيل

                                                                     التوقيع:

قرار ال�شركاء يف �شركة البعد التايل بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة التطوير الدولية للإ�شتثمارات 
ال�شناعية املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء يف �شركة كر�شتال للتموين واحلفلت 
التجارية املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

اإ�شهار  ت�شفية �شركة األياف التقنية املحدودة

كابيتال  الوطني  دبي  االإمارات  ب�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع  2014/05/20م  املوافق  1435/07/21هـ  بتاريخ  اأنه 

ال�ضعودية املحدودة، وهي �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة، م�ضجلة بال�ضجل التجاري رقم 1010248476 �ضادر من 

الريا�س بتاريخ 1429/04/13هـ )»ال�ضركة«(، لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 2013/12/31م والتي 

قد جتاوزت 50% من را�ضمال ال�ضركة.

اإ�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل  وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

واهلل املوفق،،،

.........................................

لبنى القا�ضم حممد يو�ضف ب�ضتكي

امل�ضت�ضار القانوين العام وامني �ضر ال�ضركة للمجموعة

ل�ضالح ونيابة عن

ال�ضريك االأول  و الثاين

بنك االمارات دبي الوطني  �س م ع

و االإمارات للخدمات املالية �س م خ

اأنه بتاريخ 1435/1/27هـ املوافق 2014/10/21م ، اجتمع ال�ضركاء يف �ضركة كر�ضتال للتموين واحلفالت التجارية 

املحدودة ، املقيدة بال�ضجل التجاري يف الريا�س رقم )1010267327( وتاريخ 1430/5/11هـ لبحث خ�ضائر ال�ضركة 

عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013م ، وال�ضنوات ال�ضابقة والتي قد جتاوزت اأكرث من ن�ضف راأ�س املال 

وطبقـا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع . ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .

 توقيع ال�ضركاء 

                            �ضركة حماية ال�ضحة والتكنولوجيا                    بالل حممود عبد الرب بزي 

واهلل املوفق،،،،،

ال�ضركاء يف �ضركة اخلليج لتقنية النفط والغاز 

1ـ �ضركة بيت التوازن القاب�ضه . 

2ـ �ضركة را�ضد و�ضركاه للتنمية املحدودة )ريكو( . 

واهلل املوفق،،،،،

ال�ضركاء يف �ضركة  خدمات التوربينات 

1ـ �ضركة بيت التوازن القاب�ضه . 

2ـ �ضركة را�ضد و�ضركاه للتنمية املحدودة )ريكو( . 

واهلل املوفق،،،،،

ال�ضركاء يف ال�ضركة العاملية للزيوت العاملية النقيه وم�ضتلزمات املحركات املحدودة 

1ـ �ضركة بيت التوازن القاب�ضه . 

2ـ �ضركة را�ضد و�ضركاه للتنمية املحدودة )ريكو( . 

واهلل املوفق،،،،،

ال�ضركاء يف �ضركة حديد ال�ضحراء 

1ـ �ضركة بيت التوازن القاب�ضه . 

2ـ �ضركة را�ضد و�ضركاه للتنمية املحدودة )ريكو( . 
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قرار ال�شركاء يف �شركة ال�شناعات الإن�شائية 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء يف ال�شركة ال�شعودية العملقة للت�شييد 
والبناء بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قـرار ال�شـركاء يف ال�شـركة ال�شعودية الأولى ل�شناعة 
املـواد العـازلـة واملن�شـاآت احلـديـديـة املحـدودة  

بـاإ�شتمـرار ودعم ال�شركة

اأنه بتاريخ 1435/12/24هـ املوافق 2014/10/19م اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة ال�ضناعات االإن�ضائية املقيدة بال�ضجل 

ال�ضنة  عن  ال�ضركة  خ�ضائر  لبحث  الريا�س   : مبدينة  1430/11/29هـ   وتاريخ   )1010277190( رقم  التجاري 

املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت مبلغ )1.743.612( مليون و�ضبعمائة وثالثة اأربعون األف و�ضتمائة 

واثنى ع�ضر ريال �ضعودي . 

وطبقاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية. 

ال�ضركاء

                    اال�ضم: �ضركة افاق امل�ضتقبل لالإ�ضتثمار                        اال�ضم: حممد �ضياف عامر اآل خ�ضيل

                    التوقيع:                                                                           التوقيع:

اال�ضم: �ضليمان عبداهلل الفيفي

                                                                         التوقيع:

والبناء  للت�ضييد  العمالقة  ال�ضعودية  بال�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع  2014/11/1م  املوافــق  1436/1/8هـ  بتاريخ  اأنه 

عن  ال�ضركة  خ�ضائر  لبحث  الريا�س  مبدينة  1431/1/2هـ  وتاريخ   1010278053 رقم  التجاري  بال�ضجل  املقيدة 

ال�ضنة املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت ن�ضف راأ�س املال . 

وطبقـا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

                               اال�ضم : حمد �ضيد حمد الطره            اال�ضم : فهد عبداهلل حممد اجلابر 

                               التوقيع:                                                                 التوقيع:

انه بتاريخ  1435/03/14 هــ اجتمع ال�ضركاء بال�ضركة ال�ضعودية االأويل ل�ضناعة املواد العازلة واملن�ضاآت احلديدية 

املحدودة  املقيدة بال�ضجل التجاري رقم 1010299900 وتاريخ 1432/01/26 هــ مبدينة الريا�س لبحث خ�ضائر 

ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 2013/12/31 والتي قد جتاوزت ن�ضف راأ�س املال وطبقا الحكام املادة )180( من 

نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر 

نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

واهلل املوفق ،،،،،،،،،،،،،،،

ال�ضركاء :

                                 اال�ضم :قتيبة يو�ضف اأحمد الغامن                      التوقيع ..............................

                                 اال�ضم :عمر قتيبة يو�ضف الغامن                        التوقيع ..............................

قرار ال�شركاء يف �شركة ميثاق للمقاولت بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة

اإنه بتاريخ 1435/11/13 هـ املوافق 2014/09/08 م اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة ميثاق للمقاوالت واملقيدة بال�ضجل 

التجاري رقم ) 1010173784 ( وتاريخ  1422/11/19هـ مبدينه الريا�س لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية 

والتي جتاوزه 50 % من راأ�س مال ال�ضركة .

وطبقاً الأحكام املادة ) 180 ( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املادي 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

ال�ضركاء

                       ال�ضيد / يا�ضر حممد علي ع�ضيبات                             ال�ضيد / يو�ضف م�ضطفى نا�ضر مرون

                       التوقيع :                                                                       التوقيع:

قرار ال�شركاء يف �شركة ركن �شنابل للمقاولت 
الكهروميكانيكية للمباين بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

اإقرار ال�شركاء يف �شركة البناء الوايف للتجارة واملقاولت 
)ذات م�ضوؤولية حمدودة ( 1435/06/05هـ  ــ 2014/04/05م 

يقر ال�ضركاء ب�ضركة البناء الوايف للتجارة واملقاوالت وهي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة وامل�ضجلة بال�ضجل التجاري 

مبدينة الريا�س برقم 1010306860 وتاريخ 1432/05/08هـ باأن ال�ضركة مل متار�س اأي ن�ضاط منذ تاأ�ضي�ضها ومل 

تقم باأي عمل ، كما يقر ال�ضركاء باأنه ال يوجد لل�ضركة اأ�ضول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديوناً اأو التزامات حالة اأو 

اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري ، ولي�س م�ضتحقاً عليها اأية زكاة اأو �ضرائب اأو ر�ضوم للدولة اأو اجلهات املخت�ضة . 

وقد قام ال�ضركاء ب�ضحب راأ�ضمال ال�ضركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�ضب ح�ضته يف راأ�س املال وبذلك يكون ال�ضركاء 

قد قاموا بت�ضفية ال�ضركة . 

ويتعهد ال�ضركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�ضركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�ضة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�ضفية ، وح�ضاب ختامي ، واإقرار بانتهاء ال�ضركة تطبيقـاً حلكم املادة )223( من نظام 

ال�ضركات ، كما يعترب طلباً ب�ضطب ال�ضجل التجاري لل�ضركة . 

واهلل املوفق،،،

                                     1ـ  نهاد بن ح�ضني بن يعقوب ح�ضونه                          التوقيع:

                                     2ـ  اأحمد بن نهاد بن ح�ضني ح�ضونه                             التوقيع:

اأنه بتاريخ 1436/1/1هـ اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة ال�ضعودية القاب�ضة املقيدة بال�ضجل التجاري رقم )1010215387( 

وتاريخ 1426/12/4هـ ، مبدينة الريا�س لبحث خ�ضائر ال�ضركة املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت ن�ضف 

راأ�س املال وطبقـاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج الدعم يف امليزانية التالية واهلل املوفق ،،،،

                                            ال�ضيخ / حممد بن ح�ضني بن �ضعيد اآل �ضفران القحطاين

                                            ال�ضيد / عبدالرحمن بن ح�ضني بن �ضعيد اآل �ضفران القحطاين 

)�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(

اإنه يف يوم الثالثاء بتاريخ 1435/12/20 هـ  املوافق  10/14 /2014م اإجتمع ال�ضركاء يف ال�ضركة وهم : - 

1- اأحمد عدنان �ضالح اخل�ضري– اأردين اجلن�ضية– اإقامة رقم )2239326040( .

1430/10/17هـ  )4030193614(وتاريخ  رقم  �ضجل جتاري  �ضعودية اجلن�ضية  القاب�ضة  -  البرتجي  �ضركة   -2

م�ضدره جدة و ميثلها يف االجتماع املدير العام ال�ضيد / مازن حممد اإبراهيم برتجي 

وذلك الإتخاذ القرارات التالية : - 

اأواًل : حل ال�ضركة وت�ضفيتها اإختيارياً لال�ضباب التالية : - 

0 ال�ضركة  بت�ضفية  ال�ضركاء  • قرار 
0 لل�ضركة  ال�ضادر  الرتخي�س  باإلغاء  لال�ضتثمار  العامة  الهيئة  • قرار 

وذلك طبقاً لبنود عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة . ووفقاً الأحكام الت�ضفية الواردة يف الباب احلادي ع�ضر من نظام ال�ضركات.

ثانياً : تعيني ال�ضيد / عبداهلل مازن حممد اإبراهيم برتجي -  �ضعودي اجلن�ضية – هوية رقم 1058211630 م�ضفياً 

ل�ضركة البرتجي ل�ضناعة االغذية ال�ضحية ومنحه كافة ال�ضالحيات اخلا�ضة باإجراءات ت�ضفية ال�ضركة .

توقيعات ال�ضركاء 

     1ـ  ال�ضريك / اأحمد عدنان �ضالح اخل�ضري                                                     التوقيع / 

     2ـ  �ضركة البرتجي القاب�ضة  و ميثلها ال�ضيد / مازن حممد برتجي               التوقيع / 

لكامل راأ�س مال  ال�ضركاء املالكون  اإجتماع   ، 2014/11/11 م  1436/1/18هـ املوافق  اليوم  بعون اهلل وتوفيقه يف 

�ضركة تران�ضتيل الهند�ضية العربية املحدودة ، املقيدة بال�ضجل التجاري )2051045043( وتاريخ 1432/03/24هـ 

مبدينة اخلرب ، لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املالية ) 2013 ( واملنتهية يف 2013/12/31 ، والتي جتاوزت ن�ضف 

راأ�س املال وطبقاً الأحكام املادة ) 180 ( من نظام ال�ضركات.  

فقد قرر ال�ضركاء باالجماع اإ�ضتمرار ال�ضركة مع اإلتزامهم بدفع ديونها و�ضوف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�ضركة التالية 

مب�ضيئة اهلل . 

 واهلل ويل التوفيق ،،،

توقيع ال�ضركاء 

قرار ال�شركاء  يف ال�شركة ال�شعودية القاب�شة بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة البرتجي ل�شناعة 
الغذية ال�شحية

قرار ال�شركاء يف �شركة قتيبة يو�شف الغامن و�شركاه 
القاب�شة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

اإقرار ال�شركاء يف �شركة تران�شتيل الهند�شية العربية 
املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

 1010184907 رقم  التجاري  بال�ضجل  املقيدة  للمباين  الكهروميكانيكية  للمقاوالت  �ضنابل  ركن  �ضركة  نحن  نفيدكم 

اأنه بتاريخ 28 من اأكتوبر 2014م املوافق 5 حمرم 1436هـ اجتمع ال�ضركاء يف �ضركة ركن �ضنابل للمقاوالت لبحث 

اخل�ضائر املالية لل�ضنة املنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت 50% من راأ�س املال.

وبناًء على االأحكام للمادة 180 يف نظام ال�ضركات فقد مت االإجماع على االإقرار با�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتتخطى اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج الدعم يف امليزانية القادمة مب�ضيئة اهلل.

                                                 ال�ضريك االأول                                                      ال�ضريك الثاين

                        م. عماد الدين �ضليم عبد احلميد �ضالمة                          حممد حمد من�ضة القحطاين

بال�ضجل  املقيدة  القاب�ضة  و�ضركاه  الغامن  يو�ضف  قتيبة  بال�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع  هــ   1435/03/14 بتاريخ   انه 

التجاري رقم 1010300192 وتاريخ 1432/01/29 هــ مبدينة الريا�س لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية 

قرر  فقد  ال�ضركات  نظام  من   )180( املادة  الحكام  وطبقا  املال  راأ�س  ن�ضف  جتاوزت  قد  والتي   2013/12/31 يف 

الدعم يف  نتائج هذا  تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر  لتغطية  املايل  الدعم  ال�ضركة مع تقدمي  ا�ضتمرار  باالجماع  ال�ضركاء 

امليزانية التالية.

واهلل املوفق ،،،،،،،،،،،،،،،

ال�ضركاء :

                                 اال�ضم :قتيبة يو�ضف اأحمد الغامن                 التوقيع ..............................

                                 اال�ضم :عمر قتيبة يو�ضف الغامن                   التوقيع ..............................
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قرار ال�شركاء يف �شركة الكاتل-لو�شنت �شريفي�شيز انرتنا�شيونال 
قـرار ال�شـركاء بت�شفيـة �شـركـة اإبراهيـم وطـراد بي. يف. بحل وت�شفية �شركة الكاتيل العربية ال�شعودية املحدودة 

خالد امليمان للمقاولت

قرار ال�شركاء يف �شركة مفاهيم الغذاء بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة

نحن، �ضركة الكاتل-لو�ضنت �ضريفي�ضيز انرتنا�ضيونال بي. يف. )املعروفة �ضابقا ب�ضركة الكاتل �ضريفي�ضيز انرتنا�ضيونال 

بي. يف.( وب�ضفتي  اأحد ال�ضركاء يف �ضركة الكاتل العربية ال�ضعودية املحدودة بن�ضبة 51% من االأ�ضهم، فقد ح�ضرنا 

اجتماع ال�ضركاء املنعقد يف تاريخ 3 من رجب ل�ضنة 1434 هـ املوافق 2013/05/13م،  للنظر يف اأمر حل و ت�ضفية 

�ضركة الكاتيل العربية ال�ضعودية املحدودة، امل�ضجلة بال�ضجل التجاري ملدينة الريا�س  برقم 1010112339 وتاريخ 

1414/01/14 هـ ،

واأ�ضدرت القرار التايل:-

اأواًل:

حل وت�ضفية �ضركة الكاتيل العربية ال�ضعودية املحدودة اإختيارياً وفقاً لعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة والف�ضل )11( من نظام 

ال�ضركات، وذلك لالأ�ضباب التالية:-

اأن�ضطة وجود  وعدم  التاأ�ضي�س  �ضبب  • انتفاء 
خ�ضائر • حتقيق 

ثانياً:

تعيني ال�ضادة / مكتب ال�ضعيب حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون، وميثله كل من املحامي / حممد بن حمد ال�ضعيب، 

واملحامي / حممد بن مهدي كبيبة، املحامي / علي الربيعي وال�ضيد / نايف بن خالد العبيدان ، جمتمعني اأو منفردين، 

م�ضفون قانونيون ل�ضركة الكاتيل العربية ال�ضعودية املحدودة، ومنحهم كافة ال�ضالحيات وال�ضلطات الالزمة الإجناز  

وت�ضريع ت�ضفية ال�ضركة.

ال�ضريك 

�ضريفي�ضيز  الكاتل  ب�ضركة  �ضابقا  )املعروفة  يف.  بي.  انرتنا�ضيونال  �ضريفي�ضيز  الكاتل-لو�ضنت  �ضركة  ال�ضادة/ 

انرتنا�ضيونال بي. يف.(

وميثلها 

ال�ضيد/كري�س ليمينز

التوقيع: __________________

التاريخ: 13 مايو 2013 

ال�ضيد/كارل ديكرز

التوقيع: __________________

التاريخ:  13 مايو 2013 

بعون اهلل تعايل وتوفيقه فقد اجتمع كل من :

1- خالد عبد اهلل ا�ضماعيل ا�ضماعيل، �ضعودي مبوجب �ضجل مدين رقم 1002387452.         )طرف اأول(

2- رائد عبد اهلل ا�ضماعيل ا�ضماعيل، �ضعودي مبوجب �ضجل مدين رقم1002387460.           )طرف ثاين(

3- مازن عبد الرزاق �ضليمان الرميح، �ضعودي مبوجب �ضجل مدين رقم1031312273.        )طرف ثالث(

ب�ضفتهم ال�ضركاء املالكون لكامل راأ�ضمال �ضركة مفاهيم الغذاء، �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة مثبت عقد تاأ�ضي�ضها لدى 

كاتب عدل وزارة التجارة وال�ضناعة بالريا�س بال�ضحيفة )78( عدد )706( جملد )244( وتاريخ 1430/03/24هـ، 

واملقيدة بال�ضجل التجاري رقم )1010196963( وتاريخ 1425/02/29هـ، �ضادر من الريا�س.

وبعد االطالع على القوائم املالية وح�ضابات ال�ضركة عن العام 2013م تبني باأن خ�ضائر ال�ضركة بلغت 297.492 ريال 

�ضعودي لهذا العام، عليه فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ما يلي:

اأواًل: يعترب التمهيد ال�ضابق جزاأ ال يتجزاأ من هذا القرار.

 ثانياً:  مبوجب اأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات ال�ضعودي فقد تقرر اال�ضتمرار يف ن�ضاط ال�ضركة مع التزام 

ال�ضركاء بتقدمي الدعم املايل الالزم لتغطية اخل�ضائر وت�ضديد االلتزامات والديون املرتتبة على عاتق ال�ضركة و�ضوف 

يظهر اثر ذلك يف ميزانية ال�ضركة التالية مب�ضيئة اهلل.

حتريرًا يف الريا�س 2014/09/25م

واهلل املوفق،،،،

                              الطرف االأول / 

                              الطرف الثاين / 

                              الطرف الثالث/ 

بال�ضجل  وامل�ضجلة  حمدودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة  وهي  للمقاوالت/  امليمان  خالد  وطراد  اإبراهيم  ب�ضركة/  ال�ضركاء  يقر 

التجاري مبدينة الريا�س برقم )1010264189( وبتاريخ 1433/3/15هـ بان ال�ضركة مل متار�س اأي ن�ضاط منذ تاأ�ضي�ضها 

ومل تقم باأي عمل كما يقر ال�ضركاء بانة اليوجد لل�ضركة اأ�ضول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديونا اأو التزامات حالة اأو اآجلة 

اأو متنازع عليها جتاه الغري ولي�س م�ضتحقا عليها اأية زكاة اأو �ضرائب اأو ر�ضوم للدولة اأو اجلهات املخت�ضة.

وقد قام ال�ضركاء ب�ضحب راأ�ضمال ال�ضركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�ضب ح�ضته يف راأ�س املال وبذا يكون ال�ضركاء قد قاموا 

بت�ضفية ال�ضركة.

للغري وذلك من  التزامات  اأو  ديون  ال�ضركة من  قد يظهر على  ما  باأداء  بينهم  فيما  ال�ضركاء منفردين ومت�ضامنني  ويتعهد 

اأموالهم اخلا�ضة.

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�ضفية وح�ضاب ختامي واإقرار بانتهاء ال�ضركة تطبيقا حلكم املادة )223(من نظام ال�ضركات 

كما يعترب طلبا ب�ضطب ال�ضجل التجاري لل�ضركة.

توقيعات ال�ضركاء

                                         1- اإبراهيم خالد اإبراهيم امليمان                                          التوقيع:

                                         2- طراد خالد اإبراهيم امليمان                                              التوقيع:

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة برافو لتكرير الزيوت 
وت�شنيع ال�شحوم

اإ�شهار ت�شفية �شركة الكاتيل العربية ال�شعودية املحدودة
اأنه بناء على قرارات ال�ضركاء ب�ضركة الكاتيل العربية ال�ضعودية املحدودة )ذات م�ضئولية حمدودة اأجنبية( واملقيدة 

بال�ضجل التجاري رقم 1010112339 وتاريخ 1414/01/14هـ مبدينة الريا�س ال�ضادرة بتاريخ 16/ 2013/05م 

واملقيدة  ال�ضعودية  العربية  باململكة  املذكورة  ال�ضركة  وت�ضفية  حل  على  باملوافقة  القا�ضية  2013/05/14م  و 

لها ومنحي كافة  الريا�س وتعييني م�ضفياً  1414/01/14هـ مبدينة  1010112339وتاريخ  التجاري رقم  بال�ضجل 

ال�ضالحيات وال�ضلطات الإجناز اأعمال الت�ضفية .

عليه اأ�ضهر قرار تعييني واأدعو كل من له حقوق على ال�ضركة اأو عليه اإلتزامات لها اأن يتقدم لنا بذلك على العنوان التايل :

املركز الرئي�ضي : الريا�س – مركز االأمم التجاري – اجلهة اجلنوبية - الدور الثاين مكتب رقم 211

�س . ب ) 305150 ( الرمز الربيدي ) 11361 ( – هاتف : 0114726362فاك�س : 0114725856

فرع املكتب : اخلرب – جممع املطلق رقم )1(  الدور الثالث – حي البندرية - �ضارع البيب�ضي 

�س . ب ) 76088 ( الرمز الربيدي ) 31952 ( – هاتف : 6852 013887فاك�س : 0138876854 

وذلك خالل �ضهر من تاريخه .

م�ضفي ال�ضركة :

مكتب حممد ال�ضعيب

حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون

 9  2014 عام  ابريل  من  بتاريخ  انه   1010322793 رقم  التجاري  بال�ضجل  املقيدة  تكنو�ضرتمي  �ضركة  نحن  نفيدكم 

جمادى االخر 1435 اجتمع ال�ضركاء يف �ضركة تكنو�ضرتمي لبحث اخل�ضائر املالية املنتهية يف 31\12\2013 والتي 

جتاوزت راأ�س املال .

وبناء على االحكام للمادة 180 يف نظام ال�ضركات فقد مت االجماع على القرار با�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتخطي اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج الدعم يف امليزانية القادمة مب�ضيئة اهلل.

�ضركة تكنو�ضرتمي 

قرار ال�شركاء يف  �شركة الكاتل-لو�شنت تريد انرتنا�شيونال ايه. 
جي. بحل وت�شفية �شركة الكاتيل العربية ال�شعودية املحدودة 

قرار ال�شركاء يف �شركة تكنو�شرتمي بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة

)�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(

اإنه يف يوم الثالثاء بتاريخ 1435/12/20 هـ  املوافق  10/14 /2014م اإجتمع ال�ضركاء يف ال�ضركة وهم : - 

1ـ  هيثم حمدو حاج حممد – �ضوري اجلن�ضية– اإقامة رقم )2234458673( .

)4030131423(وتاريخ  رقم  جتاري  �ضجل  اجلن�ضية  �ضعودية   - ال�ضناعية   البرتجي  جمموعة  �ضركة  2ـ 

1421/06/22هـ م�ضدره جدة و ميثلها يف االجتماع املدير العام ال�ضيد / مازن حممد اإبراهيم برتجي 

وذلك الإتخاذ القرارات التالية : - 

اأواًل : حل ال�ضركة وت�ضفيتها اإختيارياً لال�ضباب التالية : - 

0 ال�ضركة  بت�ضفية  ال�ضركاء  • قرار 
0 لل�ضركة  ال�ضادر  الرتخي�س  باإلغاء  لال�ضتثمار  العامة  الهيئة  • قرار 

وذلك طبقاً لبنود عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة . ووفقاً الأحكام الت�ضفية الواردة يف الباب احلادي ع�ضر من نظام ال�ضركات.

ثانياً : تعيني ال�ضيد / عبداهلل مازن حممد اإبراهيم برتجي -  �ضعودي اجلن�ضية – هوية رقم 1058211630 م�ضفياً 

ل�ضركة برافو لتكرير الزيوت وت�ضنيع ال�ضحوم ومنحه كافة ال�ضالحيات اخلا�ضة باإجراءات ت�ضفية ال�ضركة .

توقيعات ال�ضركاء 

                   1ـ ال�ضريك / هيثم حمدو حاج حممد                                                                               التوقيع / 

                   2ـ �ضركة جمموعة البرتجي ال�ضناعية و ميثلها ال�ضيد / مازن حممد برتجي            التوقيع / 

جي.(  ايه.  اي   ام  ايه  الكاتل  ب�ضركة  �ضابقا  )املعروفة  جي.  ايه.  انرتنا�ضيونال  تريد  الكاتل-لو�ضنت  �ضركة  نحن، 

وب�ضفتي  اأحد ال�ضركاء يف �ضركة الكاتل العربية ال�ضعودية املحدودة بن�ضبة 49% من االأ�ضهم، فقد ح�ضرنا اجتماع 

ال�ضركاء املنعقد يف تاريخ 3 رجب 1434 املوافق  2013/05/13للنظر يف اأمر حل و ت�ضفية �ضركة الكاتيل العربية 

ال�ضعودية املحدودة، امل�ضجلة بال�ضجل التجاري ملدينة الريا�س  برقم 1010112339 وتاريخ 1414/01/14 هـ،

واأ�ضدرت القرار التايل:-

اأواًل:

حل وت�ضفية �ضركة الكاتيل العربية ال�ضعودية املحدودة اإختيارياً وفقاً لعقد تاأ�ضي�س ال�ضركة والف�ضل )11( من نظام 

ال�ضركات، وذلك لالأ�ضباب التالية:-

اأن�ضطة وجود  وعدم  التاأ�ضي�س  �ضبب  • انتفاء 
خ�ضائر • حتقيق 

ثانياً:

تعيني ال�ضادة / مكتب ال�ضعيب حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون، وميثله كل من املحامي / حممد بن حمد ال�ضعيب، 

واملحامي / حممد بن مهدي كبيبة، املحامي / علي الربيعي وال�ضيد / نايف بن خالد العبيدان ، جمتمعني اأو منفردين، 

م�ضفون قانونيون ل�ضركة الكاتيل العربية ال�ضعودية املحدودة، ومنحهم كافة ال�ضالحيات وال�ضلطات الالزمة الإجناز  

وت�ضريع ت�ضفية ال�ضركة.

ال�ضريك

ال�ضادة/ �ضركة الكاتل-لو�ضنت تريد انرتنا�ضيونال ايه. جي. )املعروفة �ضابقا ب�ضركة الكاتل ايه ام اي  ايه. جي.(

وميثلها 

ال�ضيد/ وولرت �ض�ضيميد

التوقيع: __________________

التاريخ: 14 مايو  2013،

ال�ضيد/ باتريك ج�ضويند

التوقيع: __________________

التاريخ: 14مايو 2013
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اإ�شهار ت�شفية �شركة الأول لل�شبكة العاملية

قرار ال�شركاء يف �شركة دائم بوجن لويد للمقاولت 
الإن�شائية املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة املجموعة ال�شناعية 
التكنولوجية بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة الأول لل�شبكة العاملية

اأنه بناء على قرار ال�ضركاء يف �ضركة : _ االأول لل�ضبكة العاملية ذات م�ضئولية حمدودة واملقيدة بال�ضجل التجاري حتت رقم 

)1010202388( وتاريخ 1425/08/26هـ مبدينة الريا�س وال�ضادر بتاريخ 2012/12/31م املوافق 1434/02/18هـ 

القا�ضي بحل وت�ضفية ال�ضركة املذكورة وتعييني م�ضفي لها ومنحي كافة ال�ضالحيات وال�ضلطات الإجناز اأعمال الت�ضفية . 

وعليـه اأ�ضهــر قــرار تعيني واأدعــو كل مــن له حقــوق علــى ال�ضــركة اأو عليــه التــزامات لهـا اأن يتقدم لنا بذلك على العنوان التايل : _ 

اململكة العربية ال�ضعودية / حي امللز ـ �ضارع االأمري فهد بن ابراهيم 

Email: faahaad888@hotmail.com
رقم الهاتف / 012445713  فاك�س / 0114714360  جوال / 0544477166

م�ضفي ال�ضركة 

امل�ضت�ضار / فهد بن عبداهلل ال�ضايف 

املقيدة  التكنولوجية  ال�ضناعية  املجموعة  ب�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع  2014/11/2م  املوافق  1436/1/9هـ  بتاريخ  اأنه 

ال�ضنة  عن  ال�ضركة  خ�ضائر  لبحث  الريا�س  مبدينة  1426/12/3هـ  وتاريخ   )1010215319( رقم  التجاري  بال�ضجل 

املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت ن�ضف راأ�ضمال ال�ضركة. 

وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالجتماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية 

تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

واهلل املوفق ،،،،

ال�ضركاء

نفيدكم نحن �ضركة دامي بوجن لوديد املحدودة للمقاوالت االن�ضائية ، املقيدة ب�ضجل التجاري رقم :1010225350 

2013/12/31م  1427/11/5هـ مبدينة الريا�س ،اجتمع ال�ضركاء لبحث اخل�ضائراملالية لل�ضنة املنتهية يف  بتاريخ 

والتي قد جتاوزت را�س املال .

وبناءاعلى االحكام املادة 180من نظام ال�ضركات فقد مت االجتماع على القراربا�ضتمرارال�ضركة مع تقدمي  الدعم املايل 

لتخطي اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية القادمة مب�ضيئة اهلل . 

واهلل ويل التوفيق ،،

                                      التوقيع :                                                                      التوقيع : 

                      اال�ضم : �ضركة دامي القاب�ضة                                   اال�ضم : �ضركة بوجن لويد املحدودة 

                      ميثلها : �ضاحب ال�ضمو امللكي                                 ميثلها : اأكرم عوين حممد ربايعة    

                      االمري خالد بن بندر بن �ضلطان

                      بن عبدالعزيزال �ضعود .

قرار  يف �شركة امل�شنع ال�شعودي ل�شناعة عزل الأنابيب 
بـاإ�شتمرار ودعم فرع ال�شركة

قرار ال�شركاء يف ال�شركة الرائدة لتطوير التعليم 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

اإقرار ال�شركاء ب�شركة الرباهني العاملية 
)ذات م�ضئولية حمدودة(

يقر ال�ضركاء ب�ضركة الرباهني العاملية وهي �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة وم�ضجلة بال�ضجل التجاري مبدينة الريا�س 

1423/01/12هـ باأن ال�ضركة مل متار�س اأي ن�ضاط منذ تاأ�ضي�ضها ومل تقم باأي  1010175077 وتاريخ  حتت الرقم 

عمل، كما يقر ال�ضركاء باأنه ال يوجد لل�ضركة اأ�ضول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديون اأو التزامات حاله اأو اجلة اأو 

متنازع عليها جتاه الغري. ولي�س م�ضتحقاً عليها اأية زكاة اأو �ضرائب اأو ر�ضوم للدولة اأو اجلهات املخت�ضة.

وقد قام ال�ضركاء ب�ضحب راأ�س مال ال�ضركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�ضب ح�ضته يف راأ�س املال وبذلك يكون ال�ضركاء 

قد قاموا بت�ضفية ال�ضركة.

ويتعهد ال�ضركاء منفردين ومت�ضامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�ضركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�ضة.

نظام  )223( من  املادة  ال�ضركة تطبيقاً حلكم  باإنتهاء  واإقرار   ، بالت�ضفية، وح�ضاب ختامي  تقرير  يعترب هذا مبثابة 

ال�ضركات كما يعترب طلباً ب�ضطب ال�ضجل التجاري لل�ضركة.

توقيعات ال�ضركاء

                                     1-  نا�ضر علي مو�ضى كد�ضه.

                                     2-  �ضركة كد�ضه و�ضركاه.

واملقيدة   ، املعماري  الزجاج  ب�ضركة  ال�ضـركاء  اجتمع  2013/12/31م  املوافـق  1435/02/27هـ   : بتـاريخ  اأنه 

بال�ضجل التجاري رقم )1010335679( وتاريخ 1433/05/23هـ مبدينة الريا�س . 

لبحـث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهيـة يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت 50% من راأ�س املال . 

وطبقــاً الأحكـام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطيـة تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهـر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

الطرف الثاين                                               الطرف االأول     

                            �ضركة واجهات لالإ�ضتثمار ال�ضناعي                 عبداهلل عليثة احلربي   

 الطرف الثالث 

فهد عبداهلل احلربي

قرار ال�شركاء يف �شركة متانه للحديد بتحويلها 
من �شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية

قرار ال�شركاء يف �شركة الزجاج املعماري بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة 

م�ضاهمة  �ضركة   - العازلة  املواد  ل�ضناعة  الكويت  �ضركة   اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  قرر  1435/03/14هــ  بتاريخ  انه 

ل�ضناعة عزل  ال�ضعودي  امل�ضنع  ال�ضعودية  العربية  باململكة  ال�ضركة  فرع  وا�ضتمرار  املايل  الدعم  تقدمي   - مقفلة  كويتية 

االأنابيب واملقيد بال�ضجل التجاري رقم 1010044539 وتاريخ 1402/07/08هــ مبدينة الريا�س عن ال�ضنة املنتهية يف 

2013/12/31م ، والتي جتاوزت خ�ضائرها ثالثة اأرباع راأ�س املال وطبقا الحكام املادة )148( من نظام ال�ضركات  فقد 

قرر نائب رئي�س جمل�س االإدارة ا�ضتمرار فرع ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا 

الدعم يف امليزانية التالية.

واهلل املوفق ،،،

نائب رئي�س جمل�س االإدارة

ثنيان فهد الغــامن

اأنه بتاريخ 2013/6/30م اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة الرائدة لتطوير التعليم املقيدة بال�ضجل التجاري رقم )1010262751( 

املال  راأ�س  من   % 50 قد جتاوزت  والتي  2013/6/30م  يف  املنتهية  ال�ضنة  ال�ضركة عن  لبحث خ�ضائر  الريا�س  مبدينة 

بتاريخ 30/6/2013م . 

وطبقــا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج الدعم يف امليزانية التالية . 

واهلل املوفق ،،،،

                                             اي�ضغايت ال�ضعودية االأوىل                                التوقيع:

                                             �ضركة �ضارا للمعرفة والتعليم                           التوقيع:

                                             الدكتورة الهام من�ضور الدخيل                        التوقيع:

1434/04/22هـ  وتاريخ   )1011019286( رقم  التجاري  بال�ضجل  امل�ضجلة  للحديد  متانه  �ضركة  يف  ال�ضركاء  قرر 

واملثبت عقد تاأ�ضي�ضها لدى ف�ضيلة كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�ضناعة بالعدد )34479363( لعام 1434هـ 

وتاريخ 1434/04/17هـ مبدينة الريا�س وهم : ـ 

)طرف اأول(  1ـ ال�ضيد / عبدالعزيز خالد عبدالعزيز ال�ضعران   

)طرف ثاين(  2ـ ال�ضيد / اأحمد عبداهلل عثمان ال�ضالمة    

)طرف ثالث(  3ـ ال�ضيد / �ضعد عبدالرحمن داود الدريوي�س    

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�ضركاء ال�ضيد عبدالعزيز خالد عبدالعزيز ال�ضعران و ال�ضيد / اأحمد عبداهلل 

عثمان ال�ضالمة ببيع كامل ح�ضتهما يف ال�ضركة اإىل ال�ضريك ال�ضيد �ضعد عبد الرحمن داود الدريوي�س مبا لها من حقوق وما 

عليها من التزامات ، ويقر ال�ضريكني البائعني ال�ضيد عبدالعزيز خالد عبدالعزيز ال�ضعران و ال�ضيد اأحمد عبداهلل عثمان 

ال�ضالمة باأنهما قد ا�ضتلما كافة حقوقهما من ال�ضريك املتنازل له كما يقر ال�ضركاء باأنهم قاموا باجناز اأعمال الت�ضفية 

مبعرفتهم وفقـا الأحكام الباب احلادي ع�ضر من نظام ال�ضركات و�ضداد الزكاة امل�ضتحقة على ال�ضركة وال�ضركاء حتى 

تاريخ �ضدور القرار ، وطبقا للمادة )15( من نظام ال�ضركات ت�ضبح ال�ضركة منق�ضية ب�ضبب انتقال جميع ح�ض�س 

راأ�س مالها اإىل �ضريك واحد وهو ال�ضيد �ضعد عبدالرحمن داود الدريوي�س هذا وقد رغب ال�ضريك امل�ضرتي بتحويلها اإىل 

موؤ�ض�ضة فردية وعلى ما �ضبق وقع ال�ضركاء :

                              ال�ضيد/ عبدالعزيز خالد عبدالعزيز ال�ضعران

                              اليد/ احمد عبداهلل عثمان ال�ضالمة

                              ال�ضيد/ �ضعد عبدالرحمن داود الدريوي�س

ا�ضم ال�ضريك 

اال�ضم

م

الرقم

التوقيع

الغرفة التجارية التوقيعال�ضفة

�ضامي يو�ضف عزت كمال 

نبيل يو�ضف عزت كمال 

يو�ضف عزت �ضعيد كمال

�ضركة االول لالت�ضاالت وال�ضناعة

ه�ضام عبداهلل احلقيل

حممد ممتاز ان�ضار

�ضريك

�ضريك

�ضريك

1

2

3

1

2

3

) ذات م�ضئولية حمدودة( واملقيدة بال�ضجل جتاري رقم 1010202388 مبدينة الريا�س . 

اأنه يف يوم 2012/12/31م . املوافق 1434/02/185هـ  اجتمع ال�ضركاء يف ال�ضركة وهم :- 

1ـ ال�ضيد / ه�ضام عبداهلل احلقيل . 

2ـ ال�ضيد / حممد ممتاز ان�ضار . 

3ـ ال�ضيد / �ضركة االأول لالت�ضاالت وال�ضناعة وميثلها يف االجتماع ه�ضام عبداهلل احلقيل وقرروا ما يلي :- 

اأواًل : حل ال�ضركة وت�ضفيتها اختيارياً لالأ�ضباب التالية :- 

1ـ جتاوز خ�ضارتها مبلغ راأ�ضمالها 

وطبقا لبنود عقد تاأ�ضي�س ال�ضركة ووفقاً الأحكام الت�ضفية الواردة يف املادة احلادي ع�ضر من نظام ال�ضركات . 

اأعمال  الالزمة الإجناز  ال�ضالحيات وال�ضلطات  كافة  ل�ضركة ومنحه  ال�ضايف م�ضفيا  بن عبداهلل  فهد  ال�ضيد /  : تعيني  ثانياً 

الت�ضفية . 

توقيعات ال�ضركاء:-

اجلمعة  13  صفر  1436 هـ      5  ديسمبر  2014 م اإلعـــالنات المنـوعــة60 ال�سنة 92      العدد 4543          
UM AL-QURA



قرار ال�شركاء يف �شركة كري ال�شعودية للإن�شاءات 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار جمل�س اإدارة �شركة لينغ اوروك ا�شرتاليا 
املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء يف �شركة طاقة النيزك للمقاولت 
املحدودة بتحويلها من �شركة اإلى موؤ�ش�شة فردية

قرار ال�شركاء يف �شركة مياه غـداف بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة 

بعون اهلل وتوفيقه يف يوم : 1436/01/23هـ املوافق : 2014/11/16م. اجتمع ال�ضركاء املالكون لكامل راأ�س مال 

�ضركة كري ال�ضعودية لالإن�ضاءات املقيدة بال�ضجل التجاري حتت رقم )2051041358( وتاريخ : 1430/12/20هـ 

جتاوزت  والتي  2013/12/31م   : يف  واملنتهية   )2013( املالية  ال�ضنة  عن  ال�ضركة  خ�ضائر  لبحث   . اخلرب  مبدينة 

ن�ضف راأ�س مالها وطبقاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات .

فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع التزامهم بدفع ديونها و�ضوف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�ضركة التالية 

مب�ضيئة اهلل . 

                                      ال�ضريك االأول : �ضركة كيه. اأي انف�ضتمنت ليمتد

                                      ال�ضريك الثاين : �ضركة كري انفرا�ضرتكت�ضر و اوفر�ضيز ليمتد 

                                      ) وت�ضمى �ضابقاً ب�ضركة كري كون�ضرتك�ضن ليمتد(

واملقيدة  حمدودة  م�ضوؤولية  ذات   ) ال�ضركة  نوع   ( املحدودة   مقاوالت  �ضركة  النيزك  طاقة  �ضركة  يف  ال�ضركاء  قرر 

بال�ضجل التجاري برقم  )2062025944( وتاريخ 4\4\1435 مبدينة �ضيهات وهم :-

1- ال�ضيد \ ماجد بن طاهر بن اإبراهيم اليو�ضف                                                      )طرف اول(

2- ال�ضيد \  عقيل بن عبداهلل بن اأحمد العامر                                                          )طرف ثاين(

3 - ال�ضيد \ حممد بن طاهر بن اإبراهيم اليو�ضف                                                    )طرف ثالث(   

4- ال�ضيد \هادي بن نا�ضر بن ح�ضن ال�ضيهاتي                                                       )طرف رابع(

5- ال�ضيده/ اآمنه بنت علي بن عبداهلل الديل                                                              )طرف خام�س(   

بناءا علي اتفاق فيما بينهما علي تنازل ال�ضركاء

1- ال�ضيد \ ماجد بن طاهر بن اإبراهيم اليو�ضف                                                      )طرف اول(

2- ال�ضيد \  عقيل بن عبداهلل بن اأحمد العامر                                                          )طرف ثاين(

3 - ال�ضيد \ حممد بن طاهر بن اإبراهيم اليو�ضف                                                    )طرف ثالث(

4- ال�ضيد \هادي بن نا�ضر بن ح�ضن ال�ضيهاتي                                                       )طرف رابع(

5-ال�ضيده/اآمنه بنت علي بن عبداهلل الديل                                                                )طرف خام�س(                                       

تاريخ  و   )2062025885( برقم  �ضيهات  ملدينة  التجاري  بال�ضجل  املقيد  و  ال�ضركة  فرع  يف  ح�ضتهم  كامل  عن 

1433/7/30هـ وذلك اىل ال�ضريك الثالث/ حممد بن طاهر بن اإبراهيم اليو�ضف مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات 

وعماله ، ويقر ال�ضركاء املتنازلني  باأنهم قد ا�ضتلموا كافة حقوقهم من ال�ضريك املتنازل له ، كما يقر ال�ضركاء باأنهم قاموا 

اأعمال الت�ضفية مبعرفتهم وفقاآ الأحكام الباب احلادي ع�ضر من نظام ال�ضركات و�ضداد الزكاة امل�ضتحقة علي  باإجناز 

ال�ضركة وال�ضركاء حتي تاريخ �ضدور القرار ، وطبقا للمادة )15 ( من نظام ال�ضركات ت�ضبح فرع ال�ضركة منق�ضية 

ب�ضبب انتقال جميع ح�ض�س راأ�س مالها اىل موؤ�ض�ضة فردية اىل  ال�ضريك الطرف الثالث هو ال�ضيد \ حممد بن طاهر بن 

اإبراهيم اليو�ضف هذا وقد رغب ال�ضريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ض�ضة فردية .

وعلى ما�ضبق وقع ال�ضركاء

                      الطرف االول/ ماجد بن طاهر بن اإبراهيم اليو�ضف                                        التوقيع:

                      الطرف الثاين/ عقيل بن عبداهلل بن اأحمد العامر                                              التوقيع:

                     الطرف الثالث / هادي بن نا�ضر بن ح�ضن ال�ضيهاتي                                       التوقيع :

                     الطرف الرابع/ اآمنة بنت علي بن عبد اهلل  الديل                                              التوقيع :
ا�ضرتالية  �ضركة  2014/06/27م وهي  يف  لهم  اجتمعا  املحدودة  ا�ضرتاليا  اوروك  لينغ  �ضركة  اإدارة  عقد جمل�س 

موليم  باركلي  �ضركة  لبحث خ�ضائر   ، ا�ضرتاليا  ، يف  ويلز  �ضاوث  نيو  111023431 يف والية  الرقم  م�ضجلة حتت 

املحدودة ، فرع ال�ضعودية ) �ضجل جتاري رقم 1010240694( ، وهي فرع من �ضركة باركلي املحدودة و م�ضجلة 

التي جتاوزت  2014م و  31مار�س  ال�ضنة املنتهية يف  009875754 عن  الرقم  ال�ضركات اال�ضرتالية حتت  ب�ضجل 

50% من اأ�ضهم راأ�س املال . 

بتاريخ  موؤرخ  بخطاب  لل�ضركة  املٌبلغ  و  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�ضركات  قانون  مكن   )180( للمادة  وفقا 

27 يونيو 2014م، قرر جمل�س اإدارة ال�ضركة باالإجماع ا�ضتمرار قيام ال�ضركة بتقدمي الدعم املايل لل�ضركة لتغطية 

العمومية  امليزانية  يف  الدعم  هذا  اإدخال  يتم  و�ضوف  �ضعودي  ريال   70.302.803 البالغة  و  املرتاكمة  اخل�ضائر 

لل�ضنوات التالية . 

توقيع املدير                                               توقيع املدير 

ا�ضم املدير                                                  ا�ضم املدير 

مارك غريغوري ويل�ضون                          جون اوكونور

بهذا ا�ضهد اأن هذه ن�ضخة اأ�ضلية من االأ�ضل 

2014/08/14م 

كاتب العدل : تيموثي دونالد �ضومرفيل – ختم كاتب العدل 

قرار ال�شركاء يف �شركة واجهات للزجـاج والأملنيوم 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء بت�شفية فرع �شركة هيودوجن ديفيلو 
مبنت كومبانى ليمتد

يف هذا اليوم 2014/5/9 املوافق 1435/07/10هـ اإجتمع جمل�س االأدارة يف �ضركة هيودوجن ديفيلو مبنت كومبانى 

ليمتد  مبدينة  قانقنام – قو �ضيئول كوريا وهم : 

1ـ الرئي�س / ممثل املدير: ت�ضون جيه ىل )يحمل جواز �ضفر رقم ام.77476069 بتاريخ 2009/02/20م وينتهى فى 2019/02/20م.

2ـ املدير : جونقمان كيم )يحمل جواز �ضفر رقم كااإن.0927139 بتاريخ 2007/01/23م وينتهى فى 2017/01/23م.

3ـاملدير : دوون بيون )يحمل جواز �ضفر رقم ا�س.�ضى.2128150 بتاريخ 2007/08/31م وينتهى فى 2017/08/31م.

وقرروا مايلي :

اأواًل : حل ال�ضركة وت�ضفيتها اإعتبارًا من تاريخ 2014/05/31 م لالأ�ضباب التاليه :

1ـ وذلك لعدم حتقيق النتائج املرجوة من اإن�ضاء ال�ضركة وذلك طبقاً لبنود عقد تاأ�ضي�س ال�ضركه ووفقاً الأحكام الت�ضفيه 

الوارده يف الباب احلادي ع�ضر من نظام ال�ضركات .

ثانياً : يتعهد ال�ضركاء بتحمل كافة االإلتزامات التي على ال�ضركه .

ثالثاً : تعيني ال�ضيد /يوين جون �ضوى، كورى اجلن�ضيه اأقامة رقم 2323236329 وم�ضدرها الريا�س جواز �ضفر رقم 

ام.30686805 جمهورية كوريا 

م�ضفياً لفرع �ضركة هيودوجن ديفيلو مبنت كومبانى ليمتد  �ضجل جتاري رقم )1010301521( بتاريخ 1432/02/19 

، ومنحه كافة ال�ضالحيات وال�ضلطات الالزمه الإجناز اأعماله.

                                         ال�ضريك / ممثل املدير: ت�ضون جيه ىل                         التوقيع :

                                         ال�ضريك / جونقمان كيم                                               التوقيع :     

                                         ال�ضريك / دوون بيون                                                  التوقيع :

اإ�شهار ت�شفية فرع �شركة هيودوجن ديفيلومبنت 
كومباين ليمتد

 ، واالأملنيوم  للزجـــاج  واجهات  ب�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع  2013/12/31م  املوافق  1435/02/27هـ   : بتاريخ  اأنـه 

واملقيدة بال�ضجل التجاري رقم )1010329806( وتاريخ 1433/04/04هـ مبدينة الريا�س . 

لبحـث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت 50% من راأ�س املال . 

وطبقــاً الأحكـام املـادة )180( من نظام ال�ضركات فقـد قرر ال�ضركاء باالإجمـاع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقـدمي الـدعم املايل 

لتغطيـة تلـلك اخل�ضائر و�ضوف تظهـر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

الطرف الثاين                                               الطرف االأول     

                            �ضركة واجهات لالإ�ضتثمار ال�ضناعي                 عبداهلل عليثة احلربي   

 الطرف الثالث 

فهد عبداهلل احلربي

 – اأجنبية حمدودة  – فرع �ضركة  ال�ضركاء يف �ضركة فرع �ضركة هيودوجن ديفيلومبنتكو مباين ليمتد  اأنه بناءًا على قرار 

املقيده بال�ضجل التجاري رقم )1010301521( بتاريخ 19 �ضفر 1432هـ مبدينة الريا�س والقا�ضي بحل وت�ضفية ال�ضركه 

تعييني  قرار  اأ�ضهر  وعليه  الت�ضفيه،  اأعمال  الإجناز  وال�ضلطات  ال�ضالحيات  كافة  ومنحي  لها  م�ضفياً  وتعييني  املذكوره 

م�ضفياً واأدعو كل من له حقوق ال�ضركه اأو عليه اإلتزامات اأن يتقدم لنا بذلك على العنوان التايل:

مدينة الريا�س حي املروج �ضارع متري مكتب رقم 3 وذلك خالل �ضهر من تاريخه.

�س.ب : 214953 الريا�س : 11322

هاتف : 4542677 – 011 فاك�س : 4542677-011 جوال : 0548187890

م�ضفي ال�ضركة

يوين جون �ضوي

بال�ضجل  املقيدة   ، غـــداف  مياه  ب�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع  2014/5/19م  املوافق  1435/7/20هـ  بتاريخ  اأنه 

التجاري رقم )3550024978( وتاريخ 1430/9/18هـ مبدينة تبوك لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 

2013/12/31م والتي قد جتاوزت )1،404،074( ريال �ضعودي ، مليون واأربع مئة واأربع اآالف واأربعة و�ضبعون 

ريال فقط ال غري . 

وطبقـاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

  اال�ضم : خالد حممد �ضامل العنزي 

اال�ضم : ثامر خالد حممد العنزي 

مالحظة: امل�ضادقة على تواقيع ال�ضركاء من الغرفة التجارية ال�ضناعية

اأنا اندرو ولكن�ضون ، مدير اإدارة ال�ضئون اخلارجية و التجارة يف �ضيدين ، والية نيو �ضاوث ويلز يف ا�ضرتاليا ، 

واملفو�س كما ينبغي من وزير ال�ضئون اخلارجية و التجارة ، ا�ضهد اأن التوقيع اخلا�س بي » تيموثي دونالد 

�ضومرفيل » الوارد يف الوثائق املرفقة هو �ضحيح و يخ�س ال�ضيد/ تيموثي دونالد �ضومرفيل . يف ذلك الت�ضديق 

ال انا وال وزارة ال�ضئون اخلارجية و التجارة ال ن�ضادق اأو نتحقق من اأو نقدم اأي بيانات عن �ضحة ودقة و 

قانونية اأو خالفة من حمتويات الوثيقة اأو االأغرا�س التي ميكن اأن ت�ضتخدم من اجلها هذه الوثيقة . كما انه 

اإ�ضابة  اأو  اأو �ضرر  اأي خ�ضارة  اأي تبعات ناجمة عن  اأنا وال وزارة ال�ضئون اخلارجية و التجارة تتحمل  ال 

نا�ضئة من ا�ضتخدام اأو االعتماد على هذه الوثيقة اأو حمتوياتها . كما ال اأتعهد بتقدمي اإقرار اإنني قراأت م�ضمون 

الوثيقة. 

اأ�ضادق بالتوقيع و امهرها بختم وزارة ال�ضئون اخلارجية و التجارة يف اليوم اخلام�س ع�ضر من �ضهر اأغ�ضط�س 

األفني واأربعة ع�ضر  

اخلتم و التوقيع عن �ضكرتري وزير ال�ضئون اخلارجية والتجارة 

    •  ت�ضادق �ضفارة اململكة العربية ال�ضعودية ) الق�ضم القن�ضلي( يف كانبريا على �ضحة اخلتم و التوقيع دون 

م�ضئوليتها عن املحتويات 

   •  ت�ضديق وزارة اخلارجية ال�ضعودية  
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قرار ال�شركاء يف �شركة منافع ال�شرق املحدودة 
بـاإ�شتمرار  ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة �شل�شلة المتيازات بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة منافع البحر املحدودة 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

اإقرار ال�شركاء بت�شفية �شركة جاه ال�شرق الأو�شط للمقاولت 

اأنه بتاريخ 1436/1/16هـ املوافق 2014/11/9م اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة منافع ال�ضرق املحدودة واملقيدة بال�ضجل 

التجاري رقم )1010266156( وتاريخ 1430/4/18هـ مبدينة الريا�س . لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية 

يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت بن�ضبة 50 % من راأ�س مال ال�ضركة . 

وطبقــا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قــرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

�ضركة منافع البحر املحدودة                                              �ضركة منافع العربية املحدودة

املقيدة   ، االمتيازات  �ضل�ضلة  ب�ضركة  ال�ضركاء  اجتمع  2014/11/13م   : املوافق  1435/01/20هـ   : بتاريخ  اأنه 

بال�ضجل التجاري رقم )1010296077( وتاريخ 1431/11/15هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة 

املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت 50% من راأ�س املال . 

وطبقــاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

                     اال�ضم : خالد بن عبداهلل الرباك العرج      اال�ضم : حممد بن اأحمد بن حممد ال�ضبعان 

                     التوقيع:                                                                   التوقيع:

اأنه بتاريخ 1436/1/16هـ املوافــق 2014/11/9م اجتمع ال�ضركاء ب�ضركة منافع البحر املحدودة واملقيدة بال�ضجل 

التجاري رقم )1010290178( وتاريخ 1431/7/4هـ مبدينة الريا�س . لبحث خ�ضائر ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 

2013/12/31م والتي قد جتاوزت بن�ضبة 50 % من راأ�س مال ال�ضركة . 

وطبقــا الأحكام املادة )180( من نظام ال�ضركات فقد قــرر ال�ضركاء باالإجماع ا�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�ضركاء 

خالد بن حممد الفهيد                                             �ضركة منافع العربية 

قرار ال�شركاء يف �شركة موداجايا للطاقة واملياه 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة تعزيــز 
للإ�شتثمار القاب�شة 

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة  عاطف �شديق و�شريكه 
للمقاولت املحدودة

)�ضركة م�ضاهمة مقفلة( 

بتاريخ 1436/1/17هـ املوافق 2014/11/10م 

1- تعديل املادة )3( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وذلك باإ�ضافة اأغرا�س جديدة لل�ضركة 

2- تعديل املادة )12( من النظام االأ�ضا�ضي واملتعلقة بتداول اأ�ضهم ال�ضركة )وذلك باإ�ضافة �ضوابط منظمة لتداول 

االأ�ضهم بني امل�ضاهمني( . 

3- تعديل املادة )22( من النظام االأ�ضا�ضي لل�ضركة وذلك باإ�ضافة �ضالحيات لرئي�س جمل�س االإدارة . 

4- املوافقة على تقرير جمل�س االإدارة عن الفرتة املالية من 8 يونيو 2012م حتى 31 دي�ضمرب 2013م 

5- الت�ضديق على القوائم املالية وح�ضاب االأرباح واخل�ضائر لل�ضركة عن الفرتة املالية من 8 يونيو 2012م حــتـى 

31 دي�ضمرب 2013م 

6- املوافقة على تقرير مراقب احل�ضابات عن الفرتة املالية من 8 يونيو 2012م حـتـى 31 دي�ضمرب 2013م 

7- املوافقة على االأعمال والعقود التي متت بني ال�ضركة وال�ضركة والوكاالت اخلارجية ال�ضقيقة ذات العالقة خارج 

اململكة والرتخي�س بها لعام قادم . 

املايل  للعام  ال�ضركة  ح�ضابات  ملراجعة  املراجعة  جلنة  قبل  من  املر�ضح  احل�ضابات  مراجع  اختيار  على  املوافقة   -8

2014م والبيانات املالية ال�ضنوية وحتديد اأتعابه . 

) ذات م�ضئولية حمدودة (

 بتاريخ 1435/8/25هـ املوافق لـ 2014/6/23م

لقد �ضبق لالأطراف االآتية اأ�ضماوؤهم :

1 - ال�ضيد / عاطف �ضديق علي اأحمد – م�ضري اجلن�ضية مبوجب االإقامة رقم )2270949817( وتاريخ 1430/8/11هـ 

�ضادرة من جوازات املدينة املنورة ، جواز �ضفر رقم )438020(                           طرف اأول

وتاريخ   )2270747328( رقم  االإقامة  مبوجب  اجلن�ضية  م�ضري   – جمعة  حممد  فرج  اأحمد  حممد   / ال�ضيد   –2

1430/8/19هـ �ضادرة من جوازات املدينة املنورة ، جواز �ضفر رقم )A00786207( ورقم جواز �ضفره القدمي هو 

)434648(                                                                                                  طرف ثاين

تاأ�ضي�س �ضركة عاطف �ضديق و�ضريكه للمقاوالت واملقيدة بال�ضجل التجاري باملدينة املنورة برقم )4650046266( 

ورقم   )46420( الرقم  حتت  املنورة  باملدينة  العدل  كتابة  لدى  تاأ�ضي�ضها  عقد  واملثبت  1430/8/27هـ  وتاريخ 

)46418( ورقم )46416( وتاريخ 1430/7/28هـ ، عليه فقد قرر االأطراف املذكورين اأعاله مايلي :

لعدم  ال�ضعودية  العربية  اململكة  الن�ضاط ومزاولته يف  اإكمال  لعدم  وذلك  اإختيارياً  ال�ضركة وت�ضفيتها  : حل  اأواًل 

العربية  اململكة  به يف  املعمول  االأجنبي  االإ�ضتثمار  لنظام  االإ�ضرتاطات اجلديدة  املالية و�ضعوبة  الكفاءة  وجود 

نظام  من  ع�ضر  احلادي  الباب  يف  الواردة  الت�ضفية  الأحكام  ووفقاً  ال�ضركة  تاأ�ضي�س  عقد  لبنود  ووفقاً  ال�ضعودية 

ال�ضركات .

ثانياً : وقد مت توثيق هذا القرار لدى كاتب العدل باملدينة املنورة بال�ضبط رقم )3661819( يف 1436/1/12هـ .

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة 
العادية ل�شركة ا�شمنت اأم القرى

نفيدكم نحن �ضركة موداجايا للطاقة واملياه ، املقيدة بال�ضجل التجاري رقم 1010341133 اأنه بتاريخ 1435/01/12هـ 

2014/11/05م اجتمع ال�ضركاء يف ال�ضركة موداجايا للطاقة واملياه لبحث اخل�ضائر املالية ل�ضنة املنتهية  املوافق 

2013/12/13م والتي جتاوزت راأ�س املال .

وبناء على االإحكام للمادة 180يف نظام ال�ضركات فقد مت االجتماع على القرار با�ضتمرار ال�ضركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتخطي اخل�ضائر و�ضوف تظهر نتائج الدعم يف امليزانية القادمة مب�ضيئة اهلل .

وتقبلوا فائق التحية واالأحرتام ،،،

ال�ضركاء :

                                       • �ضركة موداجايا ال�ضرق االأو�ضط

                                          املهند�س / حممد عبداهلل ال�ضعيل 

                                          عبداحلافظ ال�ضدوخي – املدير التنفيذي

                                       • �ضركة اخلفرة القاب�ضة

                                           مبارك عبداهلل اخلفرة – املدير العام

                                       • �ضركة التقنيات احلديثة للكهرباء وامليكانيك 

                                           ح�ضري بركه �ضارع احلربي- وكيل

ي�ضر جمل�س اإدارة �ضركة اإ�ضمنت اأم القرى ) �ضركة م�ضاهمة �ضعودية ( دعوة ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام حل�ضور اجتماع 

اجلمعية العامة العادية االأوىل الذي �ضيعقد مب�ضيئة اهلل عند ال�ضاعة الرابعة م�ضاًء يوم الثالثاء تاريخ 2/17/ 1436هـ 

املوافق 2014/12/9م يف فندق االنرتكونتنينتال مبدينة الريا�س وذلك للنظر فى جدول االأعمال التاىل  :

1-  املوافقة على �ضيا�ضات ومعايري واإجراءات الع�ضوية فى جمل�س االإدارة .

2-  الت�ضويت على اختيار املر�ضحني املتقدمني وتعيني ع�ضو جمل�س االإدارة يف املن�ضب ال�ضاغر.

ونوجه عناية ال�ضادة امل�ضاهمني اإىل اأن لكل م�ضاهم ميلك ع�ضرين �ضهماً فاأكرث حق ح�ضور هذا االجتماع باالأ�ضالة اأو 

بالوكالة ، وعلى كل م�ضاهم يرغب يف احل�ضور ا�ضطحاب بطاقة االأحوال املدنية اأو ال�ضجل التجاري وما يثبت ملكيته 

وموكليه لالأ�ضهم ، ويحق للم�ضاهم اأن يوكل م�ضاهماً اآخر له حق ح�ضور هذا االجتماع من غري اأع�ضاء جمل�س االإدارة 

التجارية  الغرف  اإحدى  التوكيل من  اأدناه مع �ضرورة ت�ضديق  املبني ن�ضه  التوكيل  ، مبوجب  ال�ضركة  اأو موظفي 

اأيام من موعد االجتماع على   3 ال�ضركة قبل  اأن ي�ضل  ، على  العمل  اأو من جهة   ، التجارية  البنوك  اأو   ، ال�ضناعية 

العنوان التايل : 

�س.ب: 10182 الريا�س 11433 - اإدارة عالقات امل�ضاهمني

واهلل املوفق،،

جمل�س اإدارة �ضركة اإ�ضمنت اأم القرى

---------

توكيل

اأنا املوقع اأدناه ...............................................،.................... اجلن�ضية مبوجب بطاقة االأحوال رقم 

....................... وتاريخ ..../.../...... هـ ) اأو �ضجل جتاري رقم ...................... ( وب�ضفتي م�ضاهماً ومالك 

لعدد ........... �ضهم من اأ�ضهم �ضركة اإ�ضمنت اأم القرى، قد وكلت امل�ضاهم ................................... بطاقة اأحوال 

رقم ..........................) وهو من غري اأع�ضاء جمل�س االإدارة اأو موظفي ال�ضركة اأو املكلفني بالقيام ب�ضفة دائمة 

بعمل فني اأو اإداري حل�ضابها ( لينوب عني يف ح�ضور اجتمـاع اجلمعيـة العامـة العاديـة املقـرر عقـده مب�ضيئـة اهلل يوم 

الثالثاء تاريخ 2/17/ 1436هـ املوافق 2014/12/9م يف فندق االنرتكونتنينتال مبدينة الريا�س ، والت�ضويت نيابة 

عني على البنود املدرجة يف جدول اأعمال هذه اجلمعية والتوقيع على كل امل�ضتندات املطلوبة وال�ضرورية الالزمة 

الإجراءات االجتماع كما ي�ضري هذا التوكيل لالجتماع الثاين يف حال تاأجيل هذا االجتماع .

حرر يف  ...../....../...........

اال�ضــم : .........................................  التوقيـــع : .................................

ال�ضفة : .........................................  الت�ضديق : .................................

مالحظة هامة:

اإرفاق �ضورة بطاقة االأحوال / ال�ضجل التجاري مع التوكيل مت�ضياً مع تعليمات وزارة التجارة وال�ضناعة  يرجى 

وذلك يف موعد اأق�ضاه ثالثة اأيام قبل موعد انعقاد اجلمعية ولال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال باإدارة عالقات امل�ضاهمني عرب 

الهاتف 0112884484 اأو فاك�س 0112011337 خالل الدوام الر�ضمي.

)ذات م�ضوؤولية حمدودة(

يقر ال�ضركاء ب�ضركة جاه ال�ضرق االأو�ضط للمقاوالت وهي �ضركة )ذات م�ضوؤولية حمدودة( ومقيده بال�ضجل التجاري 

مبدينة اخلرب تاريخ  رقم)2051042612( وتاريخ 1431/5/4هـ بان ال�ضركة مل متار�س اأي ن�ضاط منذ تاأ�ضي�ضها ومل 

تقم باأي عمل كما يقر ال�ضركاء باأنه ال يوجد لل�ضركة اأ�ضول او ممتلكات ومل يرتتب عليها ديون او التزامات حالة او 

اجله او متنازع عليها جتاه الغري ولي�س م�ضتحقا عليها اأي زكاة او �ضرائب او ر�ضوم للدولة او اجلهات املخت�ضة وقد 

قام ال�ضركاء ب�ضحب مال ال�ضركة وتوزيعه فيما بينهم كل ب�ضحب ح�ضته يف راأ�س املال وبذا يكون ال�ضركاء قد قاموا 

بت�ضفية ال�ضركة ويتعهد ال�ضركاء منفردين  ومت�ضايقني فيما بينهم باأداء ما يظهر على ال�ضركة من ديون او التزامات 

للغري وذلك من اأموالهم اخلا�ضة ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�ضفية وح�ضب ختامي واإقرار بانتهاء ال�ضركة تطبقا 

حلكم املادة )223(من نظام ال�ضركات كما يعترب طلبا ب�ضطب ال�ضجل التجاري لل�ضركة.

توقيعات ال�ضركاء

1-ال�ضيد/ �ضعد بن عبدالعزيز بن �ضلمان العفالق              �ضريك

2-ال�ضيد/ حممد بن عبدالعزيز بن �ضلمان العفالق            �ضريك

3-ال�ضيد/ علي مطرود ال�ضبيعي العنزي                            �ضريك
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اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

امل�ضجالت  باإر�ضالية   تتعلق  1435هـ   لعام   )176( برقم  اأمامها 

وال�ضماعات الواردة با�ضم موؤ�ض�ضة عبدالعزيز احمد الزيد التجاري 

مبوجب بيان اال�ضترياد رقم ) 41498 ( وتاريخ 1432/3/18هـ

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

االأك�ض�ضوارات  باإر�ضالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )11( برقم  اأمامها 

بيان  مبوجب  الراقية  اجلواهر  موؤ�ض�ضة  با�ضم  الواردة  الن�ضائية 

اال�ضترياد رقم ) 83411 ( وتاريخ 1433/8/17هـ

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

مولدات  فالتر  باإر�ضالية  تتعلق  1434هـ  لعام   )397( برقم  اأمامها 

الديزل با�ضم موؤ�ض�ضة ال�ضواري للتجارة مبوجب بيان اال�ضترياد رقم 

) 89363 ( وتاريخ 1432/5/15هـ 

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

اأمامها برقم ) 3( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�ضالية  الف�ضاتني الواردة 

رقم  اال�ضترياد  بيان  مبوجب  الزهراين   �ضفر  �ضعاد  موؤ�ض�ضة  با�ضم 

)67550( وتاريخ 1433/7/16هـ.

اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته  ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد 

اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف 

الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�ضمية 

باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر 

وت�ضدر  الراهنة  بحالتها  بالق�ضية  �ضتبت  اللجنة  فاإن  االإعالن  هذا 

القرار غيابياً .

منظورة  ق�ضية  لديها  اأن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

اأمامها برقم ) 2( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�ضالية املالب�س الواردة با�ضم 

موؤ�ض�ضة كنزي جدة للتجارة  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم ) 10817 ( 

وتاريخ 1434/3/11هـ

اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته  ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد 

اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف 

الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�ضمية 

باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر 

وت�ضدر  الراهنة  بحالتها  بالق�ضية  �ضتبت  اللجنة  فاإن  االإعالن  هذا 

القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

دينا  �ضيارة  باإر�ضالية  تتعلق  1434هـ   لعام   )53( برقم  اأمامها 

جدة  ميناء  جمرك  طريق  عن  ت�ضديرها  واملعاد  ميت�ضيوبي�ضي 

بالق�ضية  البت  ويتطلب  العتيبي  �ضعيفان  م�ضلي   / با�ضم  اال�ضالمي 

 )1032503524( رقم  مدين  �ضجل  اليماين  مقبول  حممد  ح�ضن  مثول 

ح�ضورخ  تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  اأمام 

عن طريق اجلهات الر�ضمية فقد تقرر دعوته للمثول اأمام اللجنة عن 

طريق الن�ضر باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة 

وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

باإر�ضالية ر�ضيفرات با�ضم  1433هـ  تتعلق  اأمامها برقم )883( لعام 

رقم  اال�ضترياد  بيان  مبوجب  التجارية  اليامي  �ضـداد  حمـد  موؤ�ض�ضة 

1432/2/19هـ . ويتطلب البت بالق�ضية مثول  19118( وتاريخ   (

تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  اأمام  امل�ضتورد 

ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية فقد تقرر دعوته للمثول 

اأمام اللجنة عن طريق الن�ضر باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل 

ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية 

بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

جاهزة   مالب�س  باإر�ضالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )61( برقم  اأمامها 

رقم  اال�ضترياد  بيان  مبوجب  ال�ضوا  �ضعيد  حممد  موؤ�ض�ضـة  با�ضم 

)122040  ( وتاريخ 1434/10/29هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

باإر�ضالية  مالب�س جاهزة  تتعلق  1435هـ   لعام   )59  ( برقم  اأمامها 

بيان  مبوجب  ال�ضالين   عبداحلي  عبدالرحمن  تركي  موؤ�ض�ضة  با�ضم 

اال�ضترياد رقم )39749( وتاريخ 1434/5/13هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة 

اك�ض�ضوارات  باإر�ضالية  تتعلق  1434هـ   لعام   )278  ( برقم  اأمامها 

ال�ضلمي   املزيني  را�ضد  عمر  فايز  موؤ�ض�ضة  با�ضم  ن�ضائية  وخوامت 

مبوجب بيان اال�ضترياد رقم ) 133893( وتاريخ 1433/12/4هـ .

اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته  ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد 

اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف 

الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�ضمية 

باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر 

وت�ضدر  الراهنة  بحالتها  بالق�ضية  �ضتبت  اللجنة  فاإن  االإعالن  هذا 

القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة 

احللويات  باإر�ضالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )  519( برقم  اأمامها 

بيان  مبوجب  للتجارة   ال�ضعودية  ارم  موؤ�ض�ضة  با�ضم  الواردة 

اال�ضترياد رقم ) 49859 ( وتاريخ 1433/3/28هـ

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

الواردة   باإر�ضاليةاملالب�س  تتعلق  1435هـ   لعام   )93  ( برقم  اأمامها 

با�ضم �ضركة �ضامي م�ضطفى اليا�ضوا�ضالم عبداهلل زاهد  مبوجب بيان 

اال�ضترياد رقم )95704  ( وتاريخ 1434/8/29هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

منظورة  ق�ضية  لديها  اأن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

اأمامها برقم )87( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�ضالية مالب�س با�ضم موؤ�ض�ضة 

 )65230( رقم  اال�ضترياد  بيان  مبوجب  كردا�ضة   وقطنيات  جالبية 

وتاريخ 1434/7/2هـ

اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته  ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد 

اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف 

الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�ضمية 

باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر 

وت�ضدر  الراهنة  بحالتها  بالق�ضية  �ضتبت  اللجنة  فاإن  االإعالن  هذا 

القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

با�ضم  اقم�ضة  باإر�ضالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )85( برقم  اأمامها 

بيان اال�ضترياد  التجارية  مبوجب  ا�ضماعيل �ضبري  ابراهيم  موؤ�ض�ضة 

رقم )50991( وتاريخ 1434/6/5هـ

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة اأمامها 

1435هـ  تتعلق باإر�ضالية مواد جتميل با�ضم موؤ�ض�ضة  83( لعام  برقم ) 

 )  80192  ( رقم  اال�ضترياد  بيان  مبوجب  ال�ضهري  ح�ضن  حممد  عبداهلل 

وتاريخ 1434/8/1هـ

اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته  ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد 

اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف 

الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�ضمية 

باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر 

وت�ضدر  الراهنة  بحالتها  بالق�ضية  �ضتبت  اللجنة  فاإن  االإعالن  هذا 

القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

موؤ�ض�ضة  با�ضم  باإر�ضالية  تتعلق  1433هـ   لعام   )120( برقم  اأمامها 

( وتاريخ   210700( رقم  اال�ضترياد  بيان  االندل�ضية  مبوجب  ق�ضر 

1432/9/13هـ

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

اأمامها برقم )395 ( لعام 1433هـ  تتعلق باإر�ضالية املالب�س اجلاهزة 

اال�ضترياد  بيان  مبوجب  التجارية   االح�ضاء  ريحانة  موؤ�ض�ضة  با�ضم 

رقم ) 313684 ( وتاريخ 1432/1/21هـ 

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

منظورة  ق�ضية  لديها  اأن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

اأمامها برقم ) 506( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�ضالية  �ضمك جممد با�ضم 

موؤ�ض�ضة ال�ضعودية لالغذية  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم ) 121770 ( 

وتاريخ 1433/6/12هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

اأن لديها ق�ضية منظورة  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة 

الواردة  املالب�س  باإر�ضالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )66( برقم  اأمامها 

با�ضم موؤ�ض�ضة املها للتجارة  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم ) 75954 ( 

وتاريخ 1434/7/27 هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة 

الر�ضيفرات  باإر�ضالية  تتعلق  1433هـ   لعام   )  880( برقم  اأمامها 

با�ضم موؤ�ض�ضة حمد �ضداد اليامي التجارية  مبوجب بيان اال�ضترياد 

رقم ) 19116 ( وتاريخ 1432/2/19هـ

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة 

باإر�ضالية مالب�س جاهزة   1435هـ  تتعلق  لعام   ) اأمامها برقم )56 

با�ضم موؤ�ض�ضة كمال عبدالرزاق ال�ضيخ  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم 

)  128167( وتاريخ 1434/11/12هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً   .
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تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة اأمامها برقم 

)69 ( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�ضالية مالب�س جاهزة با�ضم موؤ�ض�ضة كمال عبدالرزاق 

ال�ضيخ  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم )  106828( وتاريخ 1434/9/21هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه 

فقد  الر�ضمية  اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية 

تقرر دعوته للمثول اأمام اللجنة عن طريق الن�ضر باجلريدة الر�ضمية واإذا 

مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ضتبت 

بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

منظورة  ق�ضية  لديها  اأن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1435هـ  تتعلق باإر�ضالية مالب�س جاهزة  با�ضم  77( لعام  اأمامها برقم ) 

وتاريخ   )  95036  ( رقم  اال�ضترياد  بيان  الفندقية  مبوجب  روؤية  �ضركة 

1434/8/29هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه 

فقد  الر�ضمية  اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية 

تقرر دعوته للمثول اأمام اللجنة عن طريق الن�ضر باجلريدة الر�ضمية واإذا 

مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ضتبت 

بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة اأمامها 

برقم ) 54( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�ضالية  مالب�س جاهزة با�ضم موؤ�ض�ضة 

عمـر مبخـوت عبداهلل ابو جنب ال�ضيـعــري مبـــــوجب بيان اال�ضترياد رقم 

) 79084 ( وتاريخ 1433/8/10هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه 

فقد  الر�ضمية  اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية 

تقرر دعوته للمثول اأمام اللجنة عن طريق الن�ضر باجلريدة الر�ضمية واإذا 

مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ضتبت 

بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة اأمامها 

�ضركة  با�ضم  جاهزة   مالب�س  باإر�ضالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )68  ( برقم 

للتجارة واملقاوالت املحدودة مبوجب بيان اال�ضترياد رقم  حماور اخلليج 

) 97602 ( وتاريخ 1434/9/3هـ . 

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه 

فقد  الر�ضمية  اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية 

تقرر دعوته للمثول اأمام اللجنة عن طريق الن�ضر باجلريدة الر�ضمية واإذا 

مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ضتبت 

بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة اأمامها 

1435هـ  تتعلق باإر�ضالية ا�ضماك مربدة  با�ضم موؤ�ض�ضة  65( لعام  برقم ) 

ح�ضن حممد حامد �ضغري التجارية مبوجب بيان اال�ضترياد رقم ) 40254 ( 

وتاريخ  1434/5/14هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف هذه 

فقد  الر�ضمية  اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية 

تقرر دعوته للمثول اأمام اللجنة عن طريق الن�ضر باجلريدة الر�ضمية واإذا 

مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ضتبت 

بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

منظورة  ق�ضية  لديها  اأن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

جاهزة   مالب�س  باإر�ضالية  تتعلق  1434هـ   لعام   )46( برقم  اأمامها 

با�ضم موؤ�ض�ضة اليد الزرقاء  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم ) 130309 ( 

وتاريخ 1434/11/18هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

منظورة  ق�ضية  لديها  اأن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

اأمامها برقم )63( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�ضالية مالب�س جاهزة با�ضم 

موؤ�ض�ضة امل عثمان بكر قوتة  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم )  81623( 

وتاريخ 1434/8/3هـ .

لتقدم دفوعاته  اللجنة  اأمام  امل�ضتورد  بالق�ضية مثول  البت  ويتطلب 

اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف 

الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�ضمية 

باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر 

وت�ضدر  الراهنة  بحالتها  بالق�ضية  �ضتبت  اللجنة  فاإن  االإعالن  هذا 

القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة اأمامها 

مقلية   بطاط�س  �ضرائح  باإر�ضالية  تتعلق    . 1435هـ  لعام   )492( برقم 

با�ضم موؤ�ض�ضة  الهادنة للتجارة  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم ) 45444 ( 

وتاريخ  1433/3/23هـ .

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

منظورة  ق�ضية  لديها  اأن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

اأمامها برقم )505( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�ضالية العاب با�ضم موؤ�ض�ضة 

 )227308( رقم  اال�ضترياد  بيان  مبوجب  التجارية  ال�ضهر  ا�ضواء 

وتاريخ 1433/9/12هـ

ويتطلب البت بالق�ضية مثول امل�ضتورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�ضية والأنه تعذر ح�ضور امل�ضتورد عن طريق اجلهات الر�ضمية 

باجلريدة  الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ضتبت بالق�ضية بحالتها الراهنة وت�ضدر القرار غيابياً .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�ضية منظورة 

جاهزة  مالب�س  باإر�ضالية   تتعلق  1435هـ   لعام   )44( برقم  اأمامها 

با�ضم موؤ�ض�ضة  فاروق جميل عبداحلميد  مبوجب بيان اال�ضترياد رقم 

)126251( وتاريخ 1434/11/9هـ .

لتقدم دفوعاته  اللجنة  اأمام  امل�ضتورد  بالق�ضية مثول  البت  ويتطلب 

اجلهات  طريق  عن  امل�ضتورد  ح�ضور  تعذر  والأنه  الق�ضية  هذه  يف 

الن�ضر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�ضمية 

باجلريدة الر�ضمية واإذا مل يح�ضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�ضر 

وت�ضدر  الراهنة  بحالتها  بالق�ضية  �ضتبت  اللجنة  فاإن  االإعالن  هذا 

القرار غيابياً .

تعلن جلنة الف�ضل يف منازعات االأوراق املالية ومقرها )مدينة الريا�س 

الثالث  الدور  ــــ  الربج اجلنوبي  ــــ  التعاونية  اأبراج  ــــ  فهد  امللك  طريق 

املالية �ضد/ عبداالإله  ال�ضوق  هيئة  مقامة من/  لديها دعوى  باأن  ع�ضر( 

بن عيد بن حممد ال�ضبحي، �ضعودي اجلن�ضية )مبوجب الهوية الوطنية 

رقم 1070353675( واملقيدة لدى االأمانة العامة للجنة برقم )35/87( 

وتاريخ 1434/08/11هـ، حيث حتدد لنظرها جل�ضة يوم االثنني بتاريخ 

 )08:30( ال�ضاعة  متام  يف  2014/12/15م  املوافق  1436/02/23هـ 

الثامنة والن�ضف �ضباحاً، ويعد هذا االإعالن مبثابة اإ�ضعار املذكور بذلك، 

اإىل مقر اللجنة خالل موعد اجلل�ضة، فاإن اللجة  ويف حالة عدم احل�ضور 

�ضوف تنظر يف الدعوى ح�ضب ما لديها من اأوراق وت�ضدر قرارها غيابياً.

اأ�ضدرت قرارها  تعلن جلنة الف�ضل يف منازعات االأوراق املالية باأنها 

1435/09/24هـ  بتاريخ  1435هـ(،  لعام  )1370/ل/د2014/1م  رقم 

املالية  ال�ضوق  هيئة  من/  املقامة  الدعوى  يف  2014/07/21م  املوافق 

�ضد/ فواز بن �ضند بن �ضويد العتيبي، وقد قررت اللجنة غيابياً

العتيبي(  الع�ضياين  املتهم )فواز بن �ضند بن �ضويد  اأواًل: ثبوت خمالفة 

�ضاحب الهوية الوطنية رقم )1021873664(، للمادة احلادية والثالثني 

من نظام ال�ضوق املالية واملادة اخلام�ضة من الئحة اأعمال االأوراق املالية 

واإيقاع غرامة مالية عليه قدرها )100،000( مائة األف ريال.

ثانياً: رف�س ما عدا ذلك من طلبات 

وحيث تعذر اال�ضتدالل على عنوان املدعى عليه/ فواز بن �ضند بن �ضويد 

العتيبي ، فقد تقرر اإبالغه بالقرار ال�ضادر بحقه ن�ضرًا باجلريدة الر�ضمية. 

هذ  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  القرار خالل  على  االعرتا�س  له  ويجوز 

االإعالن، واإذا مل يتم االعرتا�س خالل هذه املدة ي�ضبح القرار نهائيا

)مدينة  ومقرها  املالية  االأوراق  منازعات  يف  الف�ضل  جلنة  تعلن 

اجلنوبي  الربج  ــــ  التعاونية  اأبراج  ــــ  فهد  امللك  طريق  ــــ  الريا�س 

ال�ضوق  هيئة  من/  مقامة  دعوى  لديها  باأن  ع�ضر(  الثالث  الدور  ــــ 

العيفان، �ضعودي اجلن�ضية  املالية �ضد/ �ضالح بن نا�ضر بن عبداهلل 

)مبوجب الهوية الوطنية رقم 1001375862( واملقيدة لدى االأمانة 

حيث  1434/10/14هـ،  وتاريخ   )35/106( برقم  للجنة  العامة 

1436/03/09هـ املوافق  حتدد لنظرها جل�ضة يوم االأربعاء بتاريخ 

والن�ضف  الثانية ع�ضرة   )12:30( ال�ضاعة  2014/12/31م يف متام 

اإ�ضعار املذكور بذلك، ويف حالة عدم  ظهرًا، ويعد هذا االإعالن مبثابة 

احل�ضور اإىل مقر اللجنة خالل موعد اجلل�ضة، فاإن اللجة �ضوف تنظر 

يف الدعوى ح�ضب ما لديها من اأوراق وت�ضدر قرارها غيابياً.

املطلوباتاملوجودات
2014/10/30م2014/10/30م 2014/10/15م2014/10/15م البيانالبيان

يف التداول

يف ق�ضم االأعمال امل�ضرفية

املجموعاملجموع

1،623

220،638

222،261

8،743

503،356

2،035،249

21،549

2،609،641

8،743

492،977

2،044،128

21،913

2،600،828

978،384

513،793

7،964

184،882

91،438

833،180

2،609،641

955،245

518،675

7،982

170،584

91،443

856،899

2،600،828

ا�ضتثمارات باملحلية

ودائع  خارج البالد

ا�ضتثمارات باالأجنبية

موجودات اأخرى

ودائع احلكومة

التزامات على احلكومة

ودائع جلهات اأجنبية

ودائع م�ضالح وهيئات حكومية

ودائع البنوك

مطلوبات اأخرى

181،208

40،734

188،278

33،057

309

10

222،261

308

10

221،653

يف التداول

يف ق�ضم االأعمال امل�ضرفية

1،623

220،030

221،653

 ذهب

نقد اأجنبي لدى عمالء

املبالغ باملاليني

361000007948 / م �س

ق�شم الإ�شدار

ق�شم الأعمال امل�شرفية

ح�شابات نظامية

1436/01/16هـ - 2014/11/09م

اإدارة املحا�ضبة العامة

_ ق�ضم القوائم املالية _  

املركز املايل املوحد كما هو 1436/01/06هـ املوافق 2014/10/30م

يف التداول 

يف ق�ضم االأعمال امل�ضرفية

املجموعاملجموع

6،8646،864 2،4222،422 اإعتمادات م�ضتندية وخالفهاتعهدات م�ضتنديه وخالفها

املركز الرئي�ضي موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ــ

بنكنوت وعمالت معدنية40،74433،067

لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية

ي
ود

ع
س

 ال
ي

رب
ع

 ال
قد

لن
ة ا

س
س

مؤ
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تعـــــــديل ا�شـــــــــم
باأنه �ضدر قرار اللجنة رقم)5350( وتاريخ  الدواــ�ضر  اإدارة االأحـــوال املدنيـــة مبحافظة وادي  تعلن 

بعد  ا�ضمه  لي�ضبح  البارقي(  حممد  حممد  )مربوك  لـ  االأول  اال�ضم  تغيري  على  باملوافقة   ، 1435/7/1هـ 

رقم  حفيظته  واأ�ضا�س   )1066916691( رقم  املدين  ب�ضجله  وذلك  البارقي(  حممد  حممد  )تركي  التعديل 

)80554( يف 1427/2/13هـ �ضجل الدوا�ضر ، ،ولالحاطة جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظــة رماح باأنه قـــد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باالحوال املدنية رقم 

)9279( وتاريخ  1435/11/5هـ ، باملوافقة على تغيري اال�ضم االأول  لـ ) فا�ضل ثواب فا�ضل ال�ضبيعي ( 

من ) فا�ضل(  اإىل )في�ضل ( لي�ضبح ا�ضمه الكامل بعد التغيري )في�ضل ثواب فا�ضل ال�ضبيعي( وذلك مبوجب 

ال�ضجل املدين رقم )1008470484( . 

يف   )555( رقم  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضـــدر  باأنه  اجلــــوف  مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

1435/8/28هـ ، باملوافقة لـ) عذبة بنت �ضعود عوي�س ال�ضعدي( �ضجل مدين رقم )1014010365( بتغري 

ا�ضمها االأول من )عذبة( اإىل )عذيه( لي�ضبح اال�ضم الكامل بعد التغيري )عذيه بنت �ضعود عوي�س ال�ضعدي( 

1435/06/02هـ �ضجل )اجلوف( ولالحاطة بذلك جرى  وذلك يف اأ�ضا�س احلفيظة رقم )16346( وتاريخ 

ن�ضره.

 

باملدينة  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  اأنه  ينبع   مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

الزهراين( �ضجل  باملوافقة على طلب  )يحى �ضعيد علي   ، 1435/9/12هـ  املنورة رقم)30808( وتاريخ 

اإىل )يحيى( لي�ضبح ا�ضمه الكامل بعد التعديل  مدين رقم )1103006183( تغيري ا�ضمه االأول من )يحى( 

)يحيى �ضعيد علي الزهراين( وذلك يف اأ�ضا�س حفيظة النفو�س رقم )77974( وتاريخ 1434/8/16هـ �ضجل 

)ينبع( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة عيون اجلواء باأنه قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باالحوال املدنية 

رقم )973( تاريخ  1435/11/4هـ ، باملوافقة على تغيري اال�ضم االأول  لـ ) عبار بن �ضعد بن حممد ال�ضلمي 

العنزي ( من ) عبار(  اإىل )عبدالرحمن ( لي�ضبح ا�ضمه الكامل بعد التغيري )عبدالرحمن بن �ضعد بن حممد 

ال�ضلمي العنزي( وذلك مبوجب ال�ضجل املدين رقم )1098917170( . 

الريا�س   منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)5435( وتاريخ 1435/7/1هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ )عم�ضــاء خ�ضمـــان عاي�س احلـــارثي( 

عاي�س  خ�ضمان  )ابت�ضام  اال�ضم  )ابت�ضام(لي�ضبح  اإىل  )عم�ضاء(  من   )1033505619( رقم  مدين  �ضجـــل 

احلارثي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

الريا�س  منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضــدر  قــد  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)11010( وتاريخ 1435/12/18هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ )متيعب غازي متيعب العتيبــي( 

متيعب  غازي  )متعب  اال�ضم  لي�ضبح  )متعب(  اإىل  )متيعب(  من   )1002494597( رقـــم  مـــدين  �ضجــل 

العتيبي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س باأنه قـــد �ضـــدر قرار اللجنة الفرعية باأحـــوال منطقة الريا�س رقم 

)11530( وتاريخ 1435/12/28هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ )طفله �ضعود مثيب النفيعي العتيبي( 

النفيعي  مثيب  �ضعود  )طيف  اال�ضم  لي�ضبح  )طيف(  اإىل  )طفله(  من   )1074778737( رقم  مدين  �ضجل 

العتيبي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

الريا�س   منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)9383( وتاريخ 1435/11/6هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ) طردة حطب مر�ضد العنزي( �ضجل 

مدين رقم )1030315889( من )طردة( اإىل )وردة( لي�ضبح اال�ضم )وردة حطب مر�ضد العنزي(،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

رقم  الريا�س  باأحوال منطقة  الفرعية  اللجنة  قرار  قد �ضدر  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

ال�ضنديل  نا�ضر  بن  عبيد  بن  لـ)مفلح  االأول  اال�ضم  بتعديل  ،القا�ضي  1435/11/6هـ  وتاريخ   )9407(

اإىل )م�ضعل( لي�ضبح اال�ضم )م�ضعل بن عبيد بن  ال�ضبيعي( �ضجل مدين رقم )1037464953( من )مفلح( 

نا�ضر ال�ضنديل ال�ضبيعي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

   

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة الدوادمي باأنه قد  �ضدر قرار اللجنة الفرعية  لالأحوال املدنية يف 

منطقة الريا�س  رقم)9699( وتاريخ 1435/10/28هـ ، املت�ضمن املوافقة لـ )بحاء بنت عي�ضى بن بخيت 

جنعي (  تغيري ا�ضمها االأول  من  )بحاء ( اإىل )اجلوهره( لي�ضبح اال�ضم كامل بعد التغيري )اجلوهره بنت 

عي�ضى بن بخيت جنعي( وذلك يف   �ضجله املدين رقم )1094152517( ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

الريا�س   منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه   بالريا�س   املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)6162( وتاريخ 1435/7/14هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ ) عبده غربي حممد غوير( �ضجل مدين 

رقم )1073284463( من )عبده( اإىل )عبدالعزيز( لي�ضبح اال�ضم )عبد العزيز غربي حممد غوير(،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحـــوال املدنيـــة بالريا�س باأنـــه قــــد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطـقــة الريا�س 

اآل  بن خلوفه  نا�ضر  بنت  )ا�ضري  لـ  االأول  اال�ضم  بتعديل  ،القا�ضي  1436/1/13هـ  )8685( وتاريخ  رقــم 

خملد( �ضجل مدين رقم )1086134374( من )ا�ضري( اإىل )ا�ضيل( لي�ضبح اال�ضم )ا�ضيل بنت نا�ضر بن خلوفه 

اآل خملد(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة الر�س باأنه �ضدر قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية رقم )643( 

حميا  عبداهلل  املدعو)ناه�س  لـ   االأول  اال�ضم  تعديل  على  باملوافقة  ،والقا�ضي  1435/10/22هـ  وتاريخ 

التعديل  بعد  ي�ضبح  بحيث  )فهد(  اإىل  )ناه�س(  من   )1067912632( رقم  مدين  �ضجل  احلربي(  حي�ضوين 

)فهد عبداهلل حميا حي�ضوين احلربي( فمن له معار�ضة فليتقدم خالل �ضهر من تاريخه ولالحاطه بذلك جرى 

ن�ضره.

املدنية  االأحوال  لنظام  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  اأنه  حائل  مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

)�ضعاع(  اإىل  )�ضعيع(  من  االأول  اال�ضم  تغيري  على  باملوافقة  القا�ضي  1435/11/20هـ  يف  رقم)2485( 

لـلمواطن/ �ضعيع بنت مون�س حمد ال�ضمري( رقم ال�ضجل املدين )1046231427( بحيث ي�ضبح بعد التعديل 

)�ضعاع بنت مون�س حمد ال�ضمري ( ولالحاطه بذلك جرى ن�ضره.

اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال  تعلن 

باملوافقة على    ، 1435/12/28هـ  يف   )1252( رقم  املكرمة  الفرعية مبكة  اللجنة  قرار  باأنه �ضدر  املدنية 

تعديل اال�ضم االأول ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�ضك رقم )36146520( يف 1436/1/26هـ  لـ املواطنه 

)ندى(  اإىل  )حميده(  )1031169293(من  رقم  مدين   �ضجل  الغامدي(  ح�ضني  اآل  حممد  عبداهلل  )حميده 

ولالحاطه بذلك جرى ن�ضره.

1435/9/1هـ   تعلن اإدارة االأحوال املدنية باأبها باأنه �ضدر قرار اللجنة الفرعية رقم )2545( وتاريخ 

اإىل  االأول  من )�ضعداء(  نا�ضر بن ح�ضني غامن( تغيري اال�ضم  لـ) �ضعداء بنت  باملوافقة على تغيري اال�ضم 

)ندى( لي�ضبح اال�ضم الكامل بعد التعديل )ندى بنت نا�ضر بن ح�ضني غامن( وذلك مبوجب ال�ضجل املدين رقم 

)1066907906( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باأبها باأنه �ضدر قرار اللجنة الفرعية رقم)168( وتاريخ 1436/1/20هـ ، 

اآل قهمان الوادعي ( من )ح�ضني( اإىل )في�ضل( لي�ضبح  باملوافقة على تغيري اال�ضم لـ)ح�ضني عو�س م�ضفر 

رقم  املدين  ال�ضجل  مبوجب  وذلك  الوادعي(  قهمان  اآل  م�ضفر  عو�س  )في�ضل  التعديل  بعد  الكامل  اال�ضم 

)1052280862( ولالحاطه بذلك جرى ن�ضره .

املدنية  لالأحوال  املحلية  اللجنة  قرار  �ضدر  باأنه  الباطن  حفر  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)425( وتاريخ 1434/9/7هـ ، باملوافقة على تغيري اال�ضم االأول لـ املواطن )عاي�س بن جابر بن عواف 

الظفريي( من )عاي�س( اإىل )عبداهلل( لي�ضبح اال�ضم بعد التغيري )عبداهلل بن جابر بن عواف الظفريي( يف 

�ضجله املدين رقم )1055771909( ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باملنطقة ال�ضرقية باأنه �ضدر قرار اللجنة الفرعية  لالأحوال املدنية باملنطقة 

ال�ضرقية رقم)67038( وتاريخ 1435/12/26هـ ، باملوافقة على تغيري اال�ضم االأول لـ املواطنه )ارتزاق 

اأحمد علي اآل م�ضحي( �ضجل مدين رقم )1010002820من )ارتزاق( اإىل )حور( لي�ضبح ا�ضمها  بعد التغيري 

)حور اأحمد علي اآل م�ضحي( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باملنطقة ال�ضرقية باأنه �ضدر قرار اللجنة الفرعية  لالأحوال املدنية باملنطقة 

ال�ضرقية رقم)65325( وتاريخ 1435/9/3هـ ، باملوافقة على تغيري اال�ضم االأول لـ  املواطن )عبد العامل 

اأحمد حممد احلربي(  �ضجل مدين رقم ) 1059251114( من )عبد العامل( اإىل )�ضطام( لي�ضبح ا�ضمه  بعد 

التغيري )�ضطام احمد حممد احلربي( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

الريا�س   منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

فتنان احلـــربي(  غـــازي  لـ )عائ�ضـــه  االأول  اال�ضم  بتعديل  القا�ضي  1434/8/30هـ  رقم)7597( وتاريخ 

فتنان  غازي  )دانه  اال�ضم  لي�ضبح  )دانه(  اإىل  )عائ�ضه(  من   )1051787610( رقم  مــدين  �ضجــل 

احلربي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالــــريا�س بـــاأنه قــد �ضــــدر قــرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س 

رقم )10528( وتاريخ 1435/11/23هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ )رفعه تركي علي القحطاين( �ضجل 

مدين رقم )1011518659( من )رفعه( اإىل )رمي(لي�ضبح اال�ضم )رمي تركي علي القحطاين(،ولالحاطة بذلك 

جرى ن�ضره.

الريا�س  منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اآل  عبداملح�ضن  حممد  ق�ضعاء   ( لـ  االأول  اال�ضم  بتعديل  ،القا�ضي  1435/11/2هـ  وتاريخ  رقم)9174( 

عمار الدو�ضري( �ضجل مدين رقم )1076549367( من )ق�ضعاء( اإىل )امريه( لي�ضبح اال�ضم )امريه حممد 

عبداملح�ضن ال عمار الدو�ضري(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالــــريا�س باأنه قـــد �ضــدر قرار اللجنة الفرعية باأحـــوال منطقة الريـــا�س  

رقم )8851( وتاريخ 1435/10/30هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ )غ�ضينـــه �ضعــــد فـهيـــد القحــطاين( 

�ضجـــل مــدين رقـــم )1067913184( من )غ�ضــــينه( اإىل )غ�ضـــون( لي�ضبــــح اال�ضم )غ�ضون �ضعد فهيد 

القحطاين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.
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ال�ضامي  االأمر  �ضدر  باأنه  بالريا�س   املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

1432/5/17هـ القا�ضي با�ضرتداد  3034/م ب يف تاريخ  الكرمي رقم 

اجلن�ضية ال�ضعودية وت�ضجيله يف ال�ضجل املدين لـ )حممد عبداهلل �ضالح 

ال�ضويعر(. ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

باأنه  )جدة(  املكرمة  مكة  منطقة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

�ضدر التوجيه الكرمي رقم ) 71713 ( وتاريخ 1435/11/26هـ  على 

منح اجلن�ضية العربية ال�ضعودية لـ )حممد بن عبدالرحيم بن عبداهلل 

العامري(  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف منطقة مكة املكرمة )جدة( باأنه �ضدر 

1435/11/26هـ  على منح  وتاريخ   )71713( رقم  الكرمي  التوجيه 

اجلن�ضية العربية ال�ضعودية لـ )حنان بنت حممد بن �ضالح العمودي( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

منـــح اجلـنــ�شيــــــة
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تعـــــــديل ا�شـــــــــم
اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س باأنه قــد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س رقم  تعلن 

)10431( وتاريخ 1435/11/22هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ )�ضعاد �ضالح اأحمد املدين( �ضجل مدين 

رقم )1002568689( من )�ضعاد( اإىل )�ضعاده( لي�ضبح اال�ضم )�ضعاده �ضالح اأحمد املدين(،ولالحاطة بذلك 

جرى ن�ضره.

باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س رقم  اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  تعلن 

)5331( وتاريخ 1435/6/26هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ)�ضائحي علي علي �ضائحي( �ضجل مدين 

)�ضلمان علي علي �ضائحي(،ولالحاطة  اال�ضم  لي�ضبح  )�ضلمان(  اإىل  )1042140580( من )�ضائحي(  رقم 

بذلك جرى ن�ضره.

الريا�س  منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)7069( وتاريخ 1435/8/4هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ ) قبالن �ضالمه م�ضلح ال�ضالين العنزي( 

اإىل )عبدالعزيز( لي�ضبح اال�ضم )عبدالعزيز �ضالمه م�ضلح  �ضجل مدين رقم )1048290934( من )قبالن( 

ال�ضٍمالين العنزي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

وتاريخ  رقم)7060(  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  باأنه  املجمعه  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

االأول من  ا�ضمه  بتغيري  القحطاين(   لـ)مداوي جابر مداوي  االأول  اال�ضم  بتغيري  القا�ضي   ، 1435/8/4هـ 

)مداوي( اإىل )عبدالعزيز( �ضجل مدين رقم )1081257683( ،ولالحاطة جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة �ضقراء باأنه �ضدر قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية  مبنطقة 

بن  بن حممد  عاي�س  املدعو  رغبة  على  املوافقة  املت�ضمن   ، 1425/11/26هـ  يف    )10609( رقم  الريا�س 

عاي�س اآل عبيد ال�ضهلي تغري اال�ضم االأول من )عاي�س( اإىل )عبدالعزيز( لي�ضبح اال�ضم كامال بعد التغيري 

)عبدالعزيز بن حممد بن عاي�س اآل عبيد ال�ضهلي( وذلك يف �ضجله املدين رقم )1058067453( .

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  باأنـه  قد �ضدر  قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س رقم ) 

10738( يف 1435/11/29هـ ،القا�ضي بتعـــديل اال�ضـــم االأول لـ )�ضعدى علي حممــد ال�ضهـــري( �ضجـــل 

مدين رقم )1091841336( من )�ضعدى( اإىل )رميا( لي�ضبح اال�ضم )رميا علي حممد ال�ضهري(،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة الدوادمي باأنه قد  �ضدر قرار اللجنة الفرعية  لالأحوال املدنية  تعلن 

1435/6/2هـ ، املت�ضمن املوافقة لـ)بطي بن غازي �ضليبيط الدلبحي  يف منطقة الريا�س  رقم)4730( يف 

العتيبي( تغيرياال�ضم االأول  من  )بطي ( اإىل )بدر( لي�ضبح اال�ضم كامال بعد التغيري )بدر بن غازي �ضليبيط 

الدلبحي العتيبي( وذلك يف �ضجله املدين رقم )1092267192( ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

الريا�س   منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه   بالريا�س   املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

الهزاين(  حممد  العزيز  عبد  بنت  بدريه   ( لـ  االأول  اال�ضم  بتعديل  ،القا�ضي  1436/1/12هـ  يف  رقم)320( 

حممد  عبدالعزيز  بنت  )بدور  اال�ضم  لي�ضبح  )بدور(  اإىل  )بدريه(  من   )1004136576( رقم  مدين  �ضجل 

الهزاين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة الدوادمي باأنه قد  �ضدر قرار اللجنة الفرعية  لالأحوال املدنية يف 

1435/11/6هـ ، املت�ضمن املوافقة لـ)ملحان بن فهم بن حممد الع�ضيله  منطقة الريا�س  رقم)9408( يف 

املطريي( تغيري اال�ضم االأول  من  )ملحان ( اإىل )نايف( لي�ضبح اال�ضم كامل بعد التغيري )نايف بن فهم بن 

حممد الع�ضيله املطريي( وذلك يف �ضجله املدين رقم )1083400463( .

الريا�س   منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه   بالريا�س   املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)5438( يف 1435/7/1هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ ) بدراء عبداهلل علو�س العتيبي( �ضجل مدين 

العتيبي(،ولالحاطة  علو�س  عبداهلل  )بدور  اال�ضم  لي�ضبح  )بدور(  اإىل  )بدراء(  من   )1047850266( رقم 

بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة �ضقراء باأنه �ضدر قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية  مبنطقة 

ال�ضيباين  هالل  بن  �ضوميان  بن  مثلع  لـ)  املوافقة  املت�ضمن    ، 1435/11/12هـ  يف   )9792( رقم  الريا�س 

العتيبي( تغري اال�ضم االأول من )مثلع( اإىل )متلع( لي�ضبح اال�ضم كامال بعد التغيري )متلع بن �ضوميان بن 

هالل ال�ضيباين العتيبي( وذلك يف �ضجله املدين رقم )1097112120( .

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س رقم 

)5439( يف 1435/7/1هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ )جناة عبداهلل علو�س العتيبي( �ضجل مدين رقم 

)1013184302( من )جناة( اإىل )البندري( لي�ضبح اال�ضم )البندري عبداهلل علو�س العتيبي(،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

الريا�س   منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)8863( يف 1435/10/30هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ)غزيل مو�ضى را�ضد العبدال�ضالم( �ضجل مدين 

رقم )1074855741( من )غزيل( اإىل )جلني( لي�ضبح اال�ضم )جلني مو�ضى را�ضد العبدال�ضالم(،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س رقم 

القحطاين( �ضجل  لـ )عاي�س بن علي بن م�ضفر  االأول  ،القا�ضي بتعديل اال�ضم  1435/10/28هـ  )853( يف 

م�ضفر  بن  علي  بن  )عبدالعزيز  اال�ضم  لي�ضبح  )عبدالعزيز(  اإىل  )عاي�س(  من   )1051813861( رقم  مدين 

القحطاين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س رقم 

)3602( يف 1434/4/16هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول للمواطنه ) نوير �ضيف فهيد القحطاين( اإىل )العنود 

�ضيف فهيد القحطاين( �ضجل مدين رقم )1035332855( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

الريا�س   منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قد  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم)322( يف 1435/11/29هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ) و�ضحاء �ضيف فهيد القحطاين( �ضجل مدين 

رقم )1058958073( من )و�ضحاء( اإىل )م�ضاعل( لي�ضبح اال�ضم )م�ضاعل �ضيف فهيد القحطاين( ،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س رقم  اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  تعلن 

)10425( يف 1435/11/22هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ)نوره عبدالرحمن عمر �ضعب( �ضجل مدين 

رقم )1048654253( من )نوره( اإىل )العنود(  لي�ضبح اال�ضم  )العنود عبدالرحمن عمر �ضعب( ،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س رقم )11531( 

يف 1435/12/28هـ القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ) ق�ضا�ضة علي يحي دغريري( �ضجل مدين رقم )1045955067( 

من )ق�ضا�ضة( اإىل )اأروى(  لي�ضبح اال�ضم  )اأروى علي يحي دغريري( ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة الدوادمي باأنه قد  �ضدر قرار اللجنة الفرعية  لالأحوال املدنية  تعلن 

1434/12/22هـ ، املت�ضمن املوافقة لـ )ق�ضعان بن ذعار بن عاي�س  يف منطقة الريا�س  رقم)10660( يف 

النخي�س (  تغيري ا�ضمه االأول  من  )ق�ضعان ( اإىل )عبداهلل( لي�ضبح اال�ضم كامل بعد التغيري )عبداهلل بن ذعار 

بن عاي�س النخي�س( وذلك يف �ضجله املدين رقم )1043079688( ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س  باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س 

رقم )10452( يف 1435/11/22هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ) فطوم طائل نور العتيبي( �ضجل مدين 

اإىل )فجر(  لي�ضبح اال�ضم )فجر طائل نور العتيبي( ،ولالحاطة بذلك  رقم )1027871209( من )فطوم( 

جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س باأنه قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س 

�ضجل  احلربي(  تركي  �ضالح  لـ)بق�ضة  االأول  اال�ضم  بتعديل  ،القا�ضي  1435/11/29هـ  يف   )10739( رقم 

مدين رقم )1070718745( من )بق�ضة( اإىل )ندى(  لي�ضبح اال�ضم  )ندى �ضالح تركي احلربي( ،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قـــد   باأنــه   الريا�س   مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

القرين(  م�ضلح  علي  لـ)زرعه  االأول  اال�ضم  بتعديل  ،القا�ضي  1435/12/27هـ  يف   )11500( رقم  الريا�س 

القرين(  م�ضلح  علي  )زهور  اال�ضم   لي�ضبح  )زهور(   اإىل  )زرعه(  من   )1009990928( رقم  مدين  �ضجل 

ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س باأنه  قـــد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س 

رقم )5127( يف 1435/6/22هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ)�ضعيده مهدي مفرح العجمي( �ضجل مدين 

رقم )1080484262( من )�ضعيده( اإىل )�ضاره(  لي�ضبح اال�ضم  )�ضاره مهدي مفرح العجمي( ،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س باأنه قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س 

رقم )10443( يف 1435/11/22هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ)مزنه بنت �ضليويح علي احلربي( �ضجل 

مدين رقم )1069661153( من )مزنه( اإىل )مها(  لي�ضبح اال�ضم  )مها بنت �ضليويح علي احلربي( ولالحاطة 

بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنيــــة مبحافظة باملدينـة املنورة اأنه �ضدر قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية 

باملدينة املنورة رقم)31153( وتاريخ 1435/11/21هـ ، باملوافقة على طلب )معيبد بن �ضعيد بن ماطر 

املهيمزي الر�ضيدي(  �ضجل مدين  رقم )1064523531(تغيري ا�ضمه االأول من )معيبد( اإىل )خالد( لي�ضبح 

ا�ضمه الكامل بعد التعديل )خالد بن �ضعيد بن ماطر املهيمزي الر�ضيدي( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الـــريا�س باأنـــه قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س  

رقم)10529( يف 1435/11/23هـ ،القا�ضي بتعديل اال�ضم االأول لـ)فوزية علي عبدالرحمن املقاطي( �ضجل 

املقاطي(  عبدالرحمن  علي  )امريه  اال�ضم   لي�ضبح  )امريه(   اإىل  )فوزية(  من   )1025947829( رقم  مدين 

ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �ضدر  قــد  بـــاأنـه   الريا�س   مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

عبدالرحمن  جالل  لـ)مو�ضي  االأول  اال�ضم  بتعديل  ،القا�ضي  1435/11/29هـ  يف   )10747( رقم  الريا�س 

املقاطي العتيبي( �ضجل مدين رقم )1035137601( من )مو�ضي( اإىل )م�ضاوي( لي�ضبح اال�ضم )م�ضاوي 

جالل عبدالرحمن املقاطي العتيبي( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�س 

العنزي( �ضجل  �ضامل خليف  لـ)فوزه  االأول  اال�ضم  بتعديل  ،القا�ضي  1435/12/25هـ  )11397( يف  رقـــم 

اإىل )فوز(  لي�ضبح اال�ضم )فوز �ضامل خليف العنزي( ،ولالحاطة  مدين رقم )1021520703( من )فوزه( 

بذلك جرى ن�ضره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  باأنه  قد �ضدر قرار اللجنة الفرعية رقم)4047( يف 1433/5/29هـ 

)رنا علي  التعديل  بعد  اال�ضم  لي�ضبح  اأحمد حنتول(  للمواطنه )رعناء علي  االأول  اال�ضم  بتعديل  القا�ضي 

اأحمد حنتول( �ضجل مدين رقم )1079313837( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�ضره.
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اجلمعة 13 صفـر  1436 هـ       5 ديسمبر 2014 م

الرياض - واس
ب��ن  عب��داهلل  املل��ك  ال�شريف��ن  خ��ادم احلرم��ن  بع��ث 

عبدالعزي��ز اآل �شع��ود، برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي�س 

حمم��د ول��د عبدالعزي��ز رئي���س اجلمهوري��ة الإ�شالمية 

املوريتانية، مبنا�شبة ذكرى يوم ال�شتقالل لبالده.

واأع��رب املل��ك املف��دى با�شم��ه وا�ش��م �شع��ب وحكومة 

اململك��ة العربي��ة ال�شعودية عن اأ�ش��دق التهاين واأطيب 

التمني��ات بال�شح��ة وال�شع��ادة لفخامت��ه، وحلكوم��ة 

و�شع��ب اجلمهوري��ة الإ�شالمي��ة املوريتاني��ة ال�شقي��ق 

اطراد التقدم والزدهار.

واأ�ش��اد اأي��ده اهلل، بالعالق��ات املتمي��زة الت��ي تربط بن 

البلدين ال�شقيق��ن، والتي يحر�س اجلميع على تنميتها 

يف املجالت كافة.

وبع��ث حفظه اهلل، برقية تهنئ��ة لفخامة الرئي�س بوجار 

ني�ش��اين رئي�س جمهوري��ة األبانيا، مبنا�شب��ة ذكرى يوم 

ال�شتق��الل لب��الده. واأع��رب امللك املف��دى با�شمه وا�شم 

�شع��ب وحكومة اململكة العربي��ة ال�شعودية عن اأ�شدق 

التهاين واأطيب التمني��ات بال�شحة وال�شعادة لفخامته، 

وحلكوم��ة و�شع��ب جمهوري��ة األبانيا ال�شدي��ق اطراد 

التقدم والزدهار.

وبع��ث رعاه اهلل، برقي��ة تهنئة لفخام��ة الرئي�س ترايان 

الي��وم  ذك��رى  رئي���س روماني��ا، مبنا�شب��ة  با�شي�شك��و 

الوطن��ي لب��الده. واأع��رب املل��ك املف��دى با�شم��ه وا�شم 

�شع��ب وحكومة اململكة العربي��ة ال�شعودية عن اأ�شدق 

التهاين واأطيب التمني��ات بال�شحة وال�شعادة لفخامته، 

وحلكوم��ة و�شع��ب روماني��ا ال�شدي��ق اط��راد التق��دم 

والزدهار.

وبع��ث اأيده اهلل، برقي��ة تهنئة لفخام��ة ال�شيدة كاترين 

الو�شط��ى،  اأفريقي��ا  جمهوري��ة  رئي�ش��ة  بان��زا  �شامب��ا 

مبنا�شب��ة ذكرى الي��وم الوطني لبالده��ا. واأعرب امللك 

املف��دى با�شم��ه وا�شم �شع��ب وحكومة اململك��ة العربية 

ال�شعودية عن اأ�شدق التهاين واأطيب التمنيات بال�شحة 

وال�شع��ادة لفخامته��ا، وحلكوم��ة و�شع��ب جمهوري��ة 

اأفريقيا الو�شطى ال�شديق اطراد التقدم والزدهار.

وبع��ث يحفظه اهلل، برقية تهنئة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليف��ة بن زايد اآل نهيان رئي���س دولة الإمارات العربية 

املتحدة، مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. واأعرب 

املل��ك املف��دى با�شم��ه وا�ش��م �شع��ب وحكوم��ة اململك��ة 

العربي��ة ال�شعودية عن اأ�شدق التهاين واأطيب التمنيات 

بال�شح��ة وال�شعادة ل�شم��وه، وحلكوم��ة و�شعب دولة 

الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ال�شقي��ق اط��راد التق��دم 

والزدهار.

واأ�ش��اد حفظه اهلل، بتميز العالق��ات الأخوية التي تربط 

البلدي��ن وال�شعب��ن ال�شقيق��ن، والتي ي�شع��ى اجلميع 

لتعزيزها وتنميتها يف جميع املجالت.

كم��ا بع��ث �شاح��ب ال�شم��و امللك��ي الأم��ر �شلم��ان بن 

عبدالعزي��ز األ �شع��ود، ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س 

ال��وزراء وزي��ر الدف��اع، برقي��ة تهنئة لفخام��ة الرئي�س 

حمم��د ول��د عبدالعزي��ز رئي���س اجلمهوري��ة الإ�شالمية 

املوريتاني��ة، مبنا�شب��ة ذكرى ي��وم ال�شتق��الل لبالده. 

واأع��رب �شم��وه ع��ن اأبل��غ الته��اين واأطي��ب التمني��ات 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، وحلكومة و�شعب 

اجلمهوري��ة الإ�شالمي��ة املوريتانية ال�شقي��ق املزيد من 

التقدم والزدهار.

وبع��ث حفظه اهلل، برقية تهنئ��ة لفخامة الرئي�س بوجار 

ني�ش��اين رئي�س جمهوري��ة األبانيا، مبنا�شب��ة ذكرى يوم 

ال�شتق��الل لبالده. وعرب �شمو ويل العهد عن اأبلغ التهاين 

واأطيب التمنيات مبوف��ور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، 

وحلكومة و�شعب جمهوري��ة األبانيا ال�شديق املزيد من 

التقدم والزدهار.

وبع��ث رعاه اهلل، برقي��ة تهنئة لفخام��ة الرئي�س ترايان 

الي��وم  ذك��رى  رئي���س روماني��ا، مبنا�شب��ة  با�شي�شك��و 

الوطن��ي لبالده. وع��رب �شمو ويل العهد ع��ن اأبلغ التهاين 

واأطيب التمنيات مبوف��ور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، 

وحلكوم��ة و�شعب روماني��ا ال�شديق املزي��د من التقدم 

والزدهار.

وبعث يحفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة ال�شيدة كاترين 

الو�شط��ى،  اأفريقي��ا  جمهوري��ة  رئي�ش��ة  بان��زا  �شامب��ا 

مبنا�شب��ة ذكرى اليوم الوطن��ي لبالدها. وعرب �شمو ويل 

العهد عن اأبلغ التهاين واأطيب التمنيات مبوفور ال�شحة 

وال�شع��ادة لفخامته��ا، وحلكوم��ة و�شع��ب جمهوري��ة 

اأفريقيا الو�شطى ال�شديق املزيد من التقدم والزدهار.

وبع��ث اأيده اهلل، برقي��ة تهنئة ل�شاح��ب ال�شمو ال�شيخ 

خليف��ة بن زايد اآل نهيان رئي���س دولة الإمارات العربية 

املتح��دة، مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطن��ي لبالده. وعرب 

�شم��و ويل العه��د ع��ن اأبل��غ الته��اين واأطي��ب التمني��ات 

مبوف��ور ال�شحة وال�شعادة ل�شم��وه، وحلكومة و�شعب 

دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ال�شقي��ق املزيد من 

التقدم والزدهار.

الرياض - واس
بع��ث خادم احلرمن ال�شريفن املل��ك عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �شع��ود، برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي�س مي�شي��ل كفاندو 

رئي���س بوركينا فا�ش��و، مبنا�شب��ة تكليفه برئا�ش��ة بوركينا 

فا�شو خالل الفرتة النتقالية.

واأع��رب املل��ك املفدى ع��ن اأجمل الته��اين واأطي��ب التمنيات 

مبوف��ور ال�شح��ة وال�شع��ادة لفخامته، وحلكوم��ة و�شعب 

بوركينا فا�شو ال�شديق املزيد من التقدم والزدهار.

وبع��ث رع��اه اهلل، برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة ال�شي��د كالو���س 

يف  الرئا�شي��ة  النتخاب��ات  يف  ف��وزه  مبنا�شب��ة  يوهاني���س 

روماني��ا. واأعرب امللك املفدى با�شمه وا�شم �شعب وحكومة 

اململك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة ع��ن اأ�ش��دق الته��اين واأطي��ب 

التمني��ات مبوفور ال�شح��ة وال�شع��ادة لفخامت��ه، والتقدم 

والزدهار ل�شعب رومانيا ال�شديق.

كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شع��ود، ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير 

الدفاع، برقية تهنئ��ة لفخامة الرئي�س مي�شيل كفاندو رئي�س 

بوركينا فا�شو، مبنا�شبة تكليفه برئا�شة بوريكنا فا�شو خالل 

الفرتة النتقالية.

وع��رب �شم��و ويل العهد ع��ن اأبلغ الته��اين واأطي��ب التمنيات 

مبوف��ور ال�شح��ة وال�شع��ادة لفخامته، وحلكوم��ة و�شعب 

بوركينا فا�شو ال�شديق املزيد من الرقي والزدهار.

وبع��ث رع��اه اهلل، برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة ال�شي��د كالو���س 

يف  الرئا�شي��ة  النتخاب��ات  يف  ف��وزه  مبنا�شب��ة  يوهاني���س 

روماني��ا. وع��رب �شم��و ويل العه��د ع��ن اأبلغ الته��اين واأطيب 

التمني��ات مبوفور ال�شحة وال�شع��ادة لفخامته، واملزيد من 

التقدم والزدهار ل�شعب رومانيا ال�شديق.

بذكرى اال�ستقالل واليوم الوطني

خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يهنئان قادة موريتانيا 

واألبانيا ورومانيا واأفريقيا الو�سطى واالإمارات العربية املتحدة

.. ويهنئان رئي�سي بوركينا فا�سو ورومانيا

67 األخبـــار

الرياض - واس

بع��ث �شاح��ب ال�شم��و امللك��ي الأم��ر مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز

اآل �شع��ود، ويل ويل العهد النائ��ب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 

امل�شت�شار واملبعوث اخلا�س خلادم احلرمن ال�شريفن، برقية 

تهنئ��ة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د اآل نهيان رئي�س 

دولة الإمارات العربية املتحدة، مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني 

لبالده.

واأعرب �شمو ويل ويل العهد عن اأ�شدق التهاين واأطيب التمنيات 

مبوف��ور ال�شح��ة وال�شع��ادة ل�شم��وه، واملزي��د م��ن التق��دم 

والزده��ار حلكومة و�شعب دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة 

ال�شقيق.

ويل ويل العهد يهنئ رئي�س االإمارات العربية املتحدة بذكرى 
اليوم الوطني
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الرياض - واس
اأ�ش��در خادم احلرمن ال�شريفن امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل، 

اأم��رًا ملكياً، برتقية وتعين )23( قا�شي��اً على خمتلف الدرجات الق�شائية بديوان 

املظامل.

�ش��رح بذلك مع��ايل رئي�س ديوان املظ��امل رئي�س جمل���س الق�ش��اء الإداري ال�شيخ 

عبدالعزي��ز ب��ن حممد الن�شار، مبيناً اأن الأمر امللكي الك��رمي ال�شادر ت�شمن ترقية 

خم�ش��ة ق�ش��اة م��ن درجة قا�ش��ي ا�شتئن��اف اإىل درج��ة رئي�س حمكم��ة ا�شتئناف، 

وترقي��ة اأربعة ق�ش��اة من درجة رئي�س حمكمة )ب( اإىل درج��ة رئي�س حمكمة )اأ(، 

وترقي��ة �شت��ة ق�شاة م��ن درجة وكي��ل حمكم��ة )ب( اإىل درجة وكيل حمكم��ة )اأ(، 

وترقي��ة خم�ش��ة ق�شاة من درجة قا�شي )اأ( اإىل درج��ة وكيل حمكمة )ب(، وترقية 

قا�شي��ن م��ن درجة قا�ش��ي )ب( اإىل درجة قا�ش��ي )اأ(، وتعين قا���س واحد على 

درجة قا�شي )ب(.

واأك��د ال�شي��خ الن�شار اأن الأمر امللك��ي برتقية وتعين 23 قا�شي��اً ياأتي حر�شاً من 

خادم احلرمن ال�شريفن اأيده اهلل، لدعم مرفق الق�شاء، و�شعياً منه خلدمة املرافق 

العدلية عامة وديوان املظامل خا�شة، انطالقاً من روؤيته احلكيمة مل�شروعه املبارك 

لتطوي��ر مرف��ق الق�شاء، �شائاًل اهلل تع��اىل اأن يلب�س خادم احلرم��ن ال�شريفن ثوب 

ال�شحة العافية.

الرياض - واس
نياب��ة ع��ن خ��ادم احلرم��ن ال�شريفن املل��ك عبداهلل 

ب��ن عبدالعزي��ز اآل �شع��ود حفظه اهلل، رع��ى �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمر عبداهلل بن م�شاعد بن عبدالعزيز 

الرئي���س العام لرعاي��ة ال�شباب م�شاء ي��وم الأربعاء

2014م،  26 نوفم��رب  1436ه��� املواف��ق  04 �شف��ر 

املب��اراة اخلتامية لدورة كاأ�س اخلليج العربي ال�22 

لك��رة القدم بن املنتخبن ال�شع��ودي والقطري على 

ملعب ا�شتاد امللك فهد الدويل بالريا�س.

وف��ور و�شول �شمو الرئي�س العام لرعاية ال�شباب اإىل 

مق��ر ال�شتاد ع��زف ال�شالمان ال�شع��ودي والقطري، 

عقب ذلك توجه �شموه يرافقه رئي�س الحتاد القطري 

لك��رة الق��دم ال�شيخ حمد ب��ن خليفة اآل ث��اين ورئي�س 

الحت��اد ال�شع��ودي لكرة الق��دم اأحمد عي��د احلربي 

بال�شالم على لعبي املنتخبن ثم بداأت املباراة.

وعق��ب نهاية املب��اراة، توج �شمو الأم��ر عبداهلل بن 

م�شاع��د املنتخب القطري بكاأ�س ال��دورة وامليداليات 

الذهبي��ة، بع��د فوزه��م بهدف��ن مقاب��ل ه��دف عل��ى 

املنتخ��ب ال�شعودي ال��ذي ت�شلم لعب��وه امليداليات 

الف�شي��ة، فيما ت�شل��م املنتخب الإمارات��ي امليداليات 

الربونزية حل�شوله على املركز الثالث.

كم��ا ت��وج �شم��وه الالع��ب الإمارات��ي عل��ي مبخوت 

بجائ��زة ه��داف ال��دورة بر�شي��د خم�ش��ة اأه��داف، 

وحار���س منتخ��ب قطر قا�ش��م برهان بجائ��زة اأف�شل 

حار���س، والالعب ال�شع��ودي نواف العاب��د بجائزة 

اأف�ش��ل لعب يف الدورة، فيما ح�شل املنتخب العماين 

على جائزة اللعب النظيف.

وعقب انتهاء مرا�شم التتويج مت اإنزال علم الدورة.

ح�شر املباراة والتتويج �شمو ال�شيخ جا�شم بن حمد

اآل ث��اين املمث��ل ال�شخ�ش��ي حل�شرة �شاح��ب ال�شمو 

ال�شيخ متيم بن حمد ال ثاين اأمر دولة قطر، وال�شيخ 

جوع��ان بن حم��د اآل ث��اين، و�شاح��ب ال�شم��و امللكي 

الأم��ر علي بن احل�شن نائب رئي���س الحتاد الدويل 

لكرة القدم.

خادم احلرمني ال�سريفني ياأمر برتقية وتعيني )23( قا�سيا بديوان املظامل

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني
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ً

المدينة المنورة – واس
حت��ت رعاية خ��ادم احلرم��ن ال�شريف��ن امللك 

افتت��ح  �شع��ود،  اآل  عبدالعزي��ز  ب��ن  عب��داهلل 

�شاحب ال�شم��و امللكي الأمر في�شل بن �شلمان 

ب��ن عبدالعزي��ز اأم��ر منطقة املدين��ة املنورة، 

املواف��ق 1436ه���  �شف��ر   03 الثالث��اء  ي��وم 

ع��ن  الدولي��ة  الن��دوة  2014م،  نوفم��رب   25

“طباع��ة الق��راآن الك��رمي ون�شره ب��ن الواقع 
واملاأم��ول”، الت��ي ينظمه��ا جمم��ع املل��ك فه��د 

لطباع��ة امل�شح��ف ال�شري��ف بفن��دق مريديان 

املدينة املنورة.

الإ�شالمي��ة  ال�ش��وؤون  وزي��ر  مع��ايل  واألق��ى 

والأوق��اف والدع��وة والإر�ش��اد ال�شيخ �شالح 

بن عبدالعزي��ز اآل ال�شيخ كلمة، اأعرب فيها عن 

�شك��ره ل�شاح��ب ال�شم��و امللكي الأم��ر في�شل 

بن �شلمان ب��ن عبدالعزيز اأم��ر منطقة املدينة 

املن��ورة، ول�شي��وف الن��دوة الذي��ن ح�ش��روا 

و�شاركوا يف افتتاح الندوة.

عق��ب ذلك األق��ى الأمن الع��ام للمجمع ورئي�س 

اللجن��ة التح�شري��ة للن��دوة الدكت��ور حممد 

فيه��ا  ن��وه  كلم��ة،  الع��ويف  �شدي��د  ب��ن  �ش��امل 

بال��دور الرائ��د لقادة اململك��ة يف خدمة الإ�شالم 

وامل�شلم��ن، بعد ذلك األقى الدكت��ور حمد خالد 

�شك��ري من اجلامعة الأردني��ة كلمة امل�شاركن 

يف الن��دوة، بعده��ا ت�شل��م �شمو الأم��ر في�شل 

بن �شلم��ان بن عبدالعزيز هديت��ن؛ عبارة عن 

ن�شخ��ة جديدة من امل�شح��ف ال�شريف باإخراج 

فن��ي متمي��ز، ون�شخ��ة م��ن طباع��ة م�شح��ف 

املدينة املنورة بطريقة برايل؛ �شورة الفاحتة 

وجزء عم مرحلة اأوىل قدمها معايل الوزير.

وبع��د نهاي��ة احلف��ل اخلطاب��ي للن��دوة توجه 

�شم��و اأم��ر منطق��ة املدين��ة املن��ورة ومع��ايل 

ال�شي��خ �شال��ح اآل ال�شي��خ و�شي��وف الن��دوة 

وامل�شاركون فيها اإىل مق��ر املعر�س امل�شاحب، 

حيث ق�س �شموه ومعايل الوزير ال�شريط اإيذاناً 

بافتتاح املعر�س، ثم جتول يف اأجنحة املعر�س 

املختلفة، وتوقف عن��د جمموعة من اإ�شدارات 

املجمع اجلدي��دة، م�شتمعاً اإىل �شرح مف�شل من 

املخت�شن عنها.

حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني

اأمري منطقة املدينة املنورة يفتتح ندوة )طباعة القراآن الكرمي ون�سره بني الواقع واملاأمول(


