
الرياض - واس
و�ص��ل فخام��ة الرئي���س املازبي��ك اتامبايف 

رئي���س جمهورية قريغيز�ص��تان اإىل الريا�س 

ي��وم الثالث��اء 10 �ص��فر 1436ه��� املواف��ق

02 دي�صمرب 2014م، يف زيارة للمملكة.

وكان يف ا�ص��تقبال فخامت��ه مبطار امللك خالد 

الدويل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري مقرن بن 

عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل ويل العهد النائب 

الث��اين لرئي���س جمل���س ال��وزراء امل�صت�ص��ار 

احلرم��ن  خل��ادم  اخلا���س  واملبع��وث 

ال�صريفن حفظه اهلل.

كما كان يف ا�ص��تقباله �ص��احب ال�صمو امللكي 

الأم��ري ترك��ي ب��ن عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز 

اأم��ري منطق��ة الريا�س، ومع��ايل اأمن منطقة 

الريا���س املهند�س عب��داهلل ب��ن عبدالرحمن 

املقب��ل، و�ص��فري خ��ادم احلرمن ال�ص��ريفن 

ل��دى قريغيز�ص��تان عبدالرحم��ن بن �ص��عيد 

اجلمع��ة، و�ص��فري جمهوري��ة قريغيز�ص��تان 

لدى اململكة عبداللطيف جمعة بايف، ومدير 

عام مطار امللك خالد الدويل يو�صف العبدان، 

ومدير �ص��رطة منطقة الريا�س اللواء �صعود 

عبدالعزي��ز اله��الل، ومن��دوب عن املرا�ص��م 

امللكية.

بعد ذلك ا�ص��تعر�س فخامة الرئي�س املازبيك 

اأتامبايف حر�س ال�صرف.

عقب ذلك �ص��افح �ص��مو ويل ويل العهد الوفد 

الر�ص��مي املراف��ق لفخامة الرئي���س املازبيك 

اأتامبايف.

الت�ص��ريفات  قاع��ة  اإىل  فخامت��ه  توج��ه  ث��م 

امللكية.

بعد ذلك �صحب �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، فخام��ة 

الرئي�س املازبيك اأتامبايف يف موكب ر�ص��مي 

اإىل مقر اإقامة فخامته.

وي�صم الوفد الر�ص��مي لفخامته ال�صيد قادير 

اأتامبايف اب��ن فخامة الرئي�س، ومعايل وزير 

اخلارجية ال�صيد ارلن عبديلدايف، ورئي�س 

ق�ص��م ال�صيا�ص��ة اخلارجية يف مكت��ب فخامة 

الرئي�س ال�صيد �صبار اإ�صاقوف، ورئي�س البنك 

ال�ص��يد  بجمهوري��ة قريغيز�ص��تان  الوطن��ي 

الأول  والنائ��ب  عبديغول��ف،  تولكونبي��ك 

لرئي���س مكت��ب فخام��ة رئي���س اجلمهوري��ة 

ال�ص��يد اكراجم��ان امليان��وف، ومدي��ر جلنة 

وروزبي��ك  ال�ص��يد  اجلمهوري��ة  يف  الأدي��ان 

مولداليي��ف، و�ص��ماحة مفت��ي ع��ام م�ص��لمي 

اجلمهورية ال�صيد مق�صد بيك حاجي.

الرياض - واس 
ال�ص��ريفن  احلرم��ن  خ��ادم  ا�ص��تقبل 

�ص��عود اآل  عبدالعزي��ز  ب��ن  عب��داهلل  ال�مل��ك 

م�ص��اء  بالريا���س  ق�ص��ره  يف  اهلل،  حفظ��ه 

1436ه��� املواف��ق 10 �ص��فر  ي��وم الثالث��اء 

2 دي�صمرب 2014م، فخامة الرئي�س املازبيك 

اأتامبايف رئي�س جمهورية قريغيز�صتان.

وقد عقد خ��ادم احلرمن ال�ص��ريفن وفخامة 

رئي�س قريغيز�صتان جل�صة مباحثات ر�صمية، 

بفخام��ة  املف��دى  املل��ك  م�ص��تهلها  يف  رح��ب 

الرئي�س املازبيك اأتامبايف ومرافقيه، متمنياً 

له��م طي��ب الإقام��ة يف بلده��م الث��اين اململك��ة 

العربية ال�صعودية.

من جهت��ه اأعرب فخامة رئي�س قريغيز�ص��تان 

عن �صكره وتقديره خلادم احلرمن ال�صريفن 

امللك عب��داهلل بن عبدالعزيز اآل �ص��عود، على 

ح�ص��ن ال�ص��تقبال وكرم ال�ص��يافة التي لقيها 

ومرافق��وه يف اململك��ة و�ص��روره بلقائه خادم 

احلرمن ال�صريفن.

عق��ب ذل��ك ج��رى بح��ث تط��ورات الأحداث 

على ال�ص��احتن الإقليمية والدولية، اإ�ص��افة 

اإىل اآف��اق التع��اون بن البلدين و�ص��بل دعمها 

وتعزيزها يف جميع املجالت.

امللك��ي  ال�ص��مو  ال�ص��تقبال �ص��احب  ح�ص��ر 

الأمري �ص��لمان بن عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل 

العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزير 

الدف��اع، و�ص��احب ال�ص��مو ال�ملك��ي الأم��ري 

ويل  ويل  �ص��عود،  اآل  عبدالعزي��ز  ب��ن  مق��رن 

العه��د النائ��ب الثاين لرئي�س جمل���س الوزراء 

خل��ادم  اخلا���س  وال�مبع��وث  ال�م�صت�ص��ار 

احلرمن ال�صريفن، و�صاحب ال�صمو ال�ملكي 

الأم��ري خالد بن بن��در بن عبدالعزي��ز رئي�س 

ال�ص��مو  و�ص��احب  العام��ة،  ال�ص��تخبارات 

امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

وزي��ر احلر���س الوطن��ي، و�ص��احب ال�ص��مو 

امللك��ي الأمري حممد بن نايف ب��ن عبدالعزيز 

وزي��ر الداخلي��ة، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي 

الأمري حممد بن �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز وزير 

الدولة ع�ص��و جمل�س ال��وزراء رئي�س ديوان 

�ص��مو ويل العهد امل�صت�ص��ار اخلا�س ل�ص��موه، 

ومع��ايل وزير الدولة ع�ص��و جمل���س الوزراء 

الدكتور م�ص��اعد ب��ن حممد العيب��ان، ومعايل 

وزير املالية الدكت��ور اإبراهيم بن عبدالعزيز 

الع�ص��اف، و�ص��فري خادم احلرمن ال�صريفن 

لدى جمهورية قريغيز�ص��تان عبدالرحمن بن 

�صعيد اجلمعة.

كما ح�ص��ره م��ن اجلان��ب القريغي��زي معايل 

وزي��ر اخلارجي��ة اأرلن عبديلداي��ف، واب��ن 

فخامة الرئي�س القريغي��زي قادير اأتامبايف، 

و�ص��فري جمهورية قريغيز�ص��تان لدى اململكة 

عبداللطيف جمعة بايف.
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ويل ويل العهد كان يف ا�ستقباله

رئي�ض قريغيز�ستان ي�سل اإىل الريا�ض يف زيارة للمملكة

بحثا اآفاق التعاون بني البلدين

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل رئي�ض قريغيز�ستان

ع�سرة اأوامر ملكية باإعفاء وتعيني وزراء وترقية لرتبة فريق

الرياض - واس
تلقى خادم احلرمن ال�صريفن امللك عبداهلل 

ب��ن عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، ات�ص��اًل هاتفياً 

ي��وم الأربعاء 11 �ص��فر 1436ه��� املوافق

اأخي��ه جالل��ة  م��ن  2014م،   03 دي�ص��مرب 

امللك حمد بن عي�ص��ى اآل خليف��ة ملك مملكة 

البحرين.

وجرى خالل الت�صال ا�صتعرا�س العالقات 

الثنائية بن البلدين ال�ص��قيقن، اإ�صافة اإىل 

تطورات الأو�صاع على ال�صاحتن الإقليمية 

والدولية.

املليك يتلقى ات�ساال 
هاتفيا من ملك 

البحرين
ً

ً

إعالن 
الدوحة..

تعزيز العمل 
نحو االتحاد 

وإقرار القوة 
البحرية 

المشتركة
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الرياض - واس 
راأ���س �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري �ص��لمان ب��ن عبدالعزي��ز

 اآل �ص��عود، ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع

 حفظه اهلل، اجلل�صة التي عقدها جمل�س الوزراء، بعد ظهر يوم الإثنن

16 �ص��فر 1436ه� املوافق 8 دي�ص��مرب 2014م، يف ق�ص��ر اليمامة 

مبدينة الريا�س.

ويف بداي��ة اجلل�ص��ة، اطلع جمل���س ال��وزراء، على نتائ��ج مباحثات 

خ��ادم احلرمن ال�ص��ريفن املل��ك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود، 

و�ص��مو ويل العهد حفظهما اهلل، مع فخامة الرئي�س املازبيك اآتامبايف 

رئي�س جمهورية قريغيز�ص��تان، وعلى فحوى الت�صال الهاتفي الذي 

تلق��اه خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن م��ن جاللة املل��ك حمد بن عي�ص��ى

 اآل خليف��ة مل��ك مملكة البحرين، ونتائج اجتماع �ص��مو ويل العهد مع 

نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني بجمهورية بولندا 

توما�س �صيمونياك.

واأعرب جمل���س الوزراء عن متنياته بالتوفيق وال�ص��داد لأ�ص��حاب 

اجلالل��ة وال�ص��مو قادة دول جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربية 

يف اأعم��ال ال��دورة اخلام�ص��ة والثالث��ن الت��ي �ص��تعقد ي��وم الثالثاء

2014م، يف دول��ة قط��ر  9 دي�ص��مرب  1436ه��� املواف��ق   17 �ص��فر 

ال�ص��قيقة، برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�ص��يخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 

دول��ة قطر، منوهاً مبا حققته دول املجل�س من اإجنازات وتطور على 

م�ص��توى التن�ص��يق والتكامل، �ص��ائاًل اهلل اأن ت�ص��هم جهود اأ�ص��حاب 

اجلالل��ة وال�ص��مو يف حتقيق املزيد م��ن الإجنازات، تلبي��ة لتطلعات 

واآم��ال اأبناء دول املجل�س. واطلع جمل�س الوزراء على جدول اأعمال 

الدورة )اخلام�صة والثالثن( للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، وقد اأحاط املجل�س علماً مبا جاء فيه.

واأو�ص��ح معايل وزير احلج وزي��ر الثقافة والإع��الم املكلف الدكتور 

بن��در ب��ن حممد حج��ار يف بيان��ه لوكال��ة الأنب��اء ال�ص��عودية، عقب 

اجلل�ص��ة، اأن جمل�س الوزراء ا�صتمع اإىل جملة من التقارير عن تطور 

الأح��داث يف املنطقة والعامل، وم�ص��اركات اململكة يف خمتلف اجلهود 

الدولي��ة عرب عدد من املوؤمت��رات واملنتديات العاملية، ورحب يف هذا 

ال�ص��ياق بالبيان ال�ص��ادر عن الدول الأع�صاء يف التحالف الدويل �صد 

تنظيم داع�س الإرهابي يف ختام اجتماعهم الذي عقد يف بروك�صل، وما 

مت خالله من اتفاق على ال�ص��تمرار يف العمل للحد من قدرات تنظيم 

داع�س وهزميته، م�صددًا على ما عربت عنه اململكة خالل املوؤمتر من 

تاأكي��د على اأهمية امل�ص��ي قدم��اً يف حماربة الإرهاب بجميع اأ�ص��كاله 

و�ص��وره واأياً كانت م�ص��ادره، واأنها كانت ول زالت يف مقدمة الدول 

الت��ي تكاف��ح الإرهاب، وجتل��ى ذلك مب�ص��اركتها يف التحال��ف الدويل 

ملحاربة تنظيم داع�س يف العراق و�صوريا.

ون��وه املجل���س بانعق��اد ال��دورة الثاني��ة ملنت��دى التع��اون العربي 

الرو�ص��ي الذي اختتم يف ال�ص��ودان واأهميته يف تطوي��ر العالقات بن 

اجلانبن يف خمتلف املجالت.

وا�ص��تمع املجل���س اإىل تقري��ر ع��ن اإ�ص��هامات اململك��ة الإن�ص��انية يف 

تق��دمي امل�ص��اعدات ع��رب العدي��د م��ن الربام��ج واللج��ان واحلمالت 

الإغاثي��ة الغذائية والإيوائية والطبية والتعليمية والتنموية لتقدمي 

امل�ص��اعدة للمت�ص��ررين يف الدول ال�ص��قيقة والتخفيف من معاناتهم، 

منوه��اً يف ه��ذا ال�ص��اأن بتوجيه خادم احلرم��ن ال�ص��ريفن اأيده اهلل، 

بتقدمي م�ص��اعدات غذائي��ة للجمهورية اليمنية تق��در تكلفتها باأربعة 

وخم�ص��ن مليون دولر، وبتوقيع اللجنة ال�ص��عودية لإغاثة ال�صعب 

الفل�ص��طيني اتفاقي��ة تع��اون م�ص��رك مع برنام��ج الأغذي��ة العاملي 

لتقدمي م�ص��اعدات غذائية لالإخوة بال�ص��فة الغربية ت�صمل 122 األف 

م�صتفيد ممن يعانون انعدام الغذاء ال�صروري لهم.

وب��ن معالي��ه اأن��ه يف ال�ص��اأن املحل��ي رف��ع جمل���س الوزراء ال�ص��كر 

والتقدير خلادم احلرمن ال�صريفن، على توجيهه رعاه اهلل، ب�صرف 

م�ص��اعدة عاجلة لالأ�ص��ر امل�ص��مولة بال�ص��مان الجتماعي يف املناطق 

ال�ص��مالية م��ن اململك��ة ملواجه��ة موجة ال��ربد مقداره��ا 358 مليوناً 

و399 األف ريال.

ون��وه املجل�س مبا حققته الأجه��زة الأمنية بعد توفي��ق اهلل بتمكنها 

م��ن متابعة جمموع��ات م�ص��بوهة فرقها النتم��اء الفك��ري ووحدها 

الإره��اب، ويق��ف م��ن خلفه��م اأولئ��ك احلاق��دون الذي��ن خي��ب اهلل 

مبن��ه وف�ص��له اآماله��م يف النيل من البل��د الأمن واأمنه وا�ص��تقراره، 

ونت��ج ع��ن املتابع��ة الأمني��ة وامليدانية القب���س عل��ى )135( مائة 

وخم�ص��ة وثالثن متهماً، من املتورطن يف اخلروج ملناطق ال�ص��راع 

والن�صمام لتنظيمات اإرهابية، ومن ثم العودة لأر�س الوطن للقيام 

باأعم��ال تخريبي��ة من �ص��اأنها الإخ��الل بالأم��ن، منه��م 26 متهماً من 

خمتلف اجلن�صيات الأجنبية.

وا�ص��تعر�س املجل�س جملة من املوؤمترات والن�صاطات العلمية التي 

اأقيم��ت يف عدٍد من مدن اململكة خالل الأيام املا�ص��ية، م�ص��يدًا يف هذا 

ال�ص��اأن بانعقاد املوؤمتر ال�ص��عودي الدويل الثال��ث للتقنيات املتناهية 

ال�ص��غر )النان��و(، واملوؤمتر ال��دويل عن التقني��ات احلديثة يف اإعادة 

تدوير وا�ص��تخدام املخلفات ال�ص��ناعية، وموؤمتر القيادات الإدارية 

احلكومي��ة يف اململك��ة.. الواق��ع والتطلع��ات، واأثن��ى عل��ى تد�ص��ن 

التحالف ال�ص��عودي للبحوث املتقدمة، ملا ميثله من �صراكة تعاونية 

جديدة بن �صت موؤ�ص�صات متثل القطاعن العام واخلا�س يف اململكة، 

لتحفيز اأن�صطة البحث والتطوير املبتكرة وت�صويقها داخل اململكة.

واأف��اد معايل الدكت��ور بندر بن حممد حج��ار اأنه بناًء عل��ى التوجيه 

ال�صامي الكرمي، اطلع جمل�س الوزراء خالل جل�صته املنعقدة بتاريخ 

16/ 2/ 1436ه� على عدد من املو�ص��وعات، من بينها مو�ص��وعات 

ا�صرك جمل�س ال�صورى يف درا�صتها، كما اطلع على ما انتهت اإليه كل 

من هيئة اخل��رباء مبجل�س الوزراء واللجنة العامة ملجل�س الوزراء 

وجلنتها الفرعية يف �صاأنها، وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:

إعادة تشكيل
اأوًل: واف��ق جمل�س الوزراء على اإعادة ت�ص��كيل جمل���س اإدارة دارة 

املل��ك عبدالعزي��ز برئا�ص��ة �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري �ص��لمان 

ب��ن عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، وع�ص��وية ممثل��ن ع��ن: وزارة الربية 

والتعليم، ووزارة التعليم العايل، ووزارة الثقافة والإعالم، والهيئة 

العامة لل�ص��ياحة والآث��ار، ومكتبة امللك عبدالعزي��ز العامة، ومكتبة 

املل��ك فهد الوطنية، واملركز الوطن��ي للوثائق واملحفوظات، والأمن 

العام للدارة، واثنن يعينان بقرار من رئي�س جمل�س اإدارة الدارة.

اتفاقية تعاون مع مركز جنوب شرق أوروبا
ثاني��اً: وافق جمل���س الوزراء على تفوي�س �ص��احب ال�ص��مو امللكي 

وزي��ر الداخلي��ة - اأو من ينيبه - بالتباحث مع مركز جنوب �ص��رق 

اأوروبا لإنفاذ القانون يف �ص��اأن م�ص��روع اتفاقية تع��اون بن اململكة 

العربي��ة ال�ص��عودية ومرك��ز جنوب �ص��رق اأوروبا لإنف��اذ القانون، 

والتوقي��ع عليه، ومن ثم رفع الن�ص��خة النهائية املوقعة ل�ص��تكمال 

الإجراءات النظامية.

نظام وظائف مباشرة األموال العامة
ثالث��اً: بع��د الطالع على ما رفع��ه معايل وزير املالي��ة، وبعد النظر 

يف قرار جمل�س ال�ص��ورى رق��م )40/71( وتاريخ 1435/7/21ه�، 

وافق جمل�س الوزراء على نظام وظائف مبا�صرة الأموال العامة.

وقد اأعد مر�صوم ملكي بذلك.

ومن اأبرز مالمح هذا النظام:

1 - يق�ص��ي النظام باأن حتدد املوؤ�ص�ص��ات والهيئ��ات العامة وما يف 

حكمها )التي ل يخ�صع من�صوبوها لنظام اخلدمة املدنية(، ت�صميات 

الوظائ��ف ذات ال�ص��لة مببا�ص��رة الأموال العامة وحفظه��ا، وُتْدرج 

تلك الت�ص��ميات بع��د اعتمادها من جمل�س اإدارته��ا اأو ما يف حكمها يف 

لوائحها ذات ال�صلة، ل�ص��مان ح�صر ت�صميات الوظائف ذات ال�صلة 

مببا�ص��رة الأم��وال العامة وحفظه��ا بالن�ص��بة للموؤ�ص�ص��ات العامة 

والهيئات العامة وما يف حكمها.

2 - يق�ص��ي النظام بوجوب اأن تقوم كل وزارة اأو م�صلحة عامة 

اأو موؤ�ص�ص��ة عام��ة اأو هيئ��ة عام��ة اأو م��ا يف حكمه��ا، با�ص��تخدام 

ال�ص��ناديق  مدخ��الت  ت�ص��بط  الت��ي  الإلكروني��ة  الو�ص��ائل 

وامل�صتودعات وخمرجاتها.

اتفاق في مجال توظيف عمال الهند
رابع��اً: بعد الطالع عل��ى ما رفعه معايل وزير العم��ل، وبعد النظر 

يف قرار جمل�س ال�ص��ورى رقم )46/87( وتاريخ 8/12/ 1435ه�، 

واف��ق جمل�س ال��وزراء على اتف��اق يف جمال توظي��ف عمال اخلدمة 

املنزلي��ة ب��ن وزارة العمل يف اململك��ة العربية ال�ص��عودية ووزارة 

�ص��وؤون املغربن يف جمهورية الهند، املوقع عليه يف مدينة نيودلهي 

بتاريخ 3/1/ 1435ه�.

وقد اأعد مر�صوم ملكي بذلك.

ومن اأبرز مالمح هذا التفاق:

1� يه��دف التف��اق اإىل حماي��ة حق��وق العمال��ة املنزلي��ة وحق��وق 

اأ�ص��حاب العم��ل وتنظي��م العالق��ة التعاقدية بينهم��ا، والعمل على 

تنظيم و�صبط تكاليف ال�صتقدام يف كال البلدين.

2� ين�س التفاق على وجوب اأن ل تكون العمالة املنزلية املر�ص��حة 

م��ن اأ�ص��حاب ال�ص��وابق، واأن تك��ون مدرب��ة يف معاه��د اأو مراك��ز 

متخ�ص�صة يف الأعمال املنزلية، مع تثقيفها بعادات وتقاليد اململكة، 

وطبيعة اأحكام و�صروط عقد العمل.

لوائح االتصاالت الدولية
خام�ص��اً: بعد الطالع على ما رفعه معايل وزير الت�ص��الت وتقنية 

املعلوم��ات، وبع��د النظ��ر يف ق��رار جمل���س ال�ص��ورى )57/111( 

وتاري��خ 27/ 11/ 1435ه���، واف��ق جمل���س الوزراء عل��ى لوائح 

الت�ص��الت الدولية، الواردة يف الوثائق اخلتامية للموؤمتر العاملي 

لالت�صالت الدولية.

وقد اأعد مر�صوم ملكي بذلك.

تعيينات ونقل
�صاد�ص��اً: واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى تعيين��ات ونق��ل باملرتبتن 

اخلام�صة ع�ص��رة والرابعة ع�ص��رة ووظيفة )وزير مفو�س(، وذلك 

على النحو التايل:

1� تعي��ن عام��ر بن عبداملح�ص��ن بن عامر الدو�ص��ري، عل��ى وظيفة 

)م�صت�ص��ار �ص��رعي ل�ص��وؤون الهيئ��ات( باملرتب��ة اخلام�ص��ة ع�ص��رة 

بالرئا�صة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

2� تعي��ن �ص��عود بن فهد بن حممد بن �ص��ويلم، عل��ى وظيفة )وزير 

مفو�س( بوزارة اخلارجية.

3� تعي��ن عبدالعزيز بن حممد ب��ن عبدالعزيز املهو�س، على وظيفة 

)وكي��ل الأم��ن للخدم��ات( باملرتبة الرابعة ع�ص��رة باأمان��ة منطقة 

الق�صيم.

4� تعين زايد بن عطااهلل بن زايد اخللف، على وظيفة )وكيل اإمارة 

منطقة اجل��وف امل�ص��اعد( باملرتبة الرابعة ع�ص��رة باإم��ارة منطقة 

اجلوف.

5� نق��ل يو�ص��ف بن اإبراهيم بن حممد بن احلام��د، من وظيفة )وكيل 

الوزارة امل�ص��اعد لال�ص��تقطاب والتوظيف( باملرتبة الرابعة ع�صرة 

اإىل وظيفة )م�صت�صار رواتب وبدلت( بذات املرتبة بوزارة اخلدمة 

املدنية.

6� نقل اأحمد بن اإبراهيم بن نا�صر املنيف، من وظيفة )مدير عام فرع 

ال��وزارة مبنطقة مكة املكرم��ة( باملرتبة الرابعة ع�ص��رة اإىل وظيفة 

)وكي��ل ال��وزارة امل�ص��اعد لال�ص��تقطاب والتوظيف( ب��ذات املرتبة 

بوزارة اخلدمة املدنية.

هذا.. و�ص��رفع الأمانة العامة ملجل�س الوزراء نتائج هذه اجلل�ص��ة 

اإىل مق��ام خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن اأي��ده اهلل، ليتف�ص��ل بالتوجيه 

حيالها مبا يراه النظر الكرمي.

برئا�سة ويل العهد

مجلس الوزراء

جمل�ض الوزراء يوافق على نظام وظائف مبا�سرة االأموال العامة ولوائح االت�ساالت الدولية

المجلس يعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس 
التعاون الخليجي في أعمال الدورة الخامسة والثالثين

اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل 
في المملكة ووزارة شؤون المغتربين في الهند
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الرياض - واس
نيابة عن خادم احلرمن ال�ص��ريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �ص��عود، اأق��ام �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري �ص��لمان ب��ن 

عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، ويل العهد نائب رئي���س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع، يف ق�صره بالريا�س يوم الثالثاء 10 �صفر 1436ه� 

املوافق 2 دي�صمرب 2014م، ماأدبة غداء تكرمياً لفخامة الرئي�س 

املازبي��ك اأتامباي��ف رئي���س جمهورية قريغيز�ص��تان مبنا�ص��بة 

زيارته للمملكة.

وقبيل املاأدبة �ص��افح رئي�س جمهورية قريغيز�ص��تان اأ�صحاب 

ال�ص��مو امللك��ي الأمراء، واأ�ص��حاب الف�ص��يلة واملع��ايل وكبار 

امل�ص��وؤولن، فيما �صافح �صمو ويل العهد الوفد الر�صمي املرافق 

لرئي�س جمهورية قريغيز�صتان.

ح�ص��ر ال�ص��تقبال وماأدبة الغداء �صاحب ال�ص��مو الأمري بندر 

ب��ن حمم��د ب��ن عبدالرحم��ن، و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري خال��د 

ب��ن فهد ب��ن خالد، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري حممد بن 

�ص��عد ب��ن عبدالعزي��ز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأم��ري مقرن 

ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل ويل العهد النائ��ب الثاين لرئي�س 

جمل�س الوزراء امل�صت�ص��ار واملبعوث اخلا�س خلادم احلرمن 

ال�ص��ريفن، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري م�ص��عل بن �صعود 

ب��ن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري من�ص��ور بن 

�ص��عود بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �صعود 

العبداهلل الفي�ص��ل، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��عود بن 

�ص��عد بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري تركي بن 

نا�ص��ر ب��ن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأم��ري خالد 

بن �ص��عد بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري نايف 

بن �ص��عود بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري تركي بن 

حمم��د بن �ص��عود وكي��ل وزارة اخلارجية للعالق��ات املتعددة 

الأطراف، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��عود ب��ن فهد بن 

عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري طالل بن �ص��عود 

ب��ن عبدالعزي��ز، و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري ب��در ب��ن فه��د ب��ن 

�صعد، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري عبدالرحمن بن �صعود الكبري، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري خال��د بن بندر ب��ن عبدالعزيز 

رئي�س ال�ص��تخبارات العامة، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري 

الدكت��ور من�ص��ور ب��ن متع��ب ب��ن عبدالعزي��ز وزير ال�ص��وؤون 

البلدي��ة والقروي��ة، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري متع��ب 

ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز وزي��ر احلر�س الوطني، و�ص��احب 

ال�صمو الأمري �ص��عود بن عبداهلل بن ثنيان رئي�س الهيئة امللكية 

للجبيل وينبع، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري الدكتور في�صل 

ب��ن حممد بن �ص��عود بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي 

الأمري �صطام بن �صعود بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري يزيد بن �ص��عود بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو الأمري 

ن��واف بن حممد، و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري عبدالعزيز بن فهد 

بن �ص��عد، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري الوليد بن �صعود بن 

عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو الأمري الدكتور م�صعل بن عبداهلل 

بن م�ص��اعد امل�صت�صار بديوان �صمو ويل العهد، و�صاحب ال�صمو 

الأم��ري �ص��عود بن �ص��لمان بن حممد، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري 

عبدالعزيز بن �ص��لمان بن حممد، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري بدر 

بن عبداهلل بن عبدالرحمن، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري حممد بن 

�ص��لمان بن حمم��د، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأم��ري حممد بن 

ناي��ف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري 

اأحمد بن عب��داهلل بن عبدالرحمن حمافظة الدرعية، و�ص��احب 

ال�صمو الأمري بندر بن �صعود بن حممد رئي�س الهيئة ال�صعودية 

للحي��اة الفطرية، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأم��ري عبدالعزيز 

ب��ن بن��در ب��ن عبدالعزي��ز، و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري الدكتور 

بندر بن �ص��لمان بن حممد م�صت�ص��ار خادم احلرمن ال�صريفن، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري الدكتور عبدالعزيز بن �ص��طام 

بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن تركي 

بن عبدالعزيز امل�صت�ص��ار بوزارة الب��رول والرثوة املعدنية، 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري عبداهلل بن م�صاعد بن عبدالعزيز 

الرئي�س العام لرعاية ال�ص��باب، و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري 

تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، و�صاحب 

ال�ص��مو امللك��ي الأمري في�ص��ل ب��ن عبداملجي��د ب��ن عبدالعزيز، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري في�ص��ل ب��ن خالد بن �ص��لطان 

امل�صت�ص��ار بدي��وان �ص��مو ويل العهد، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي 

الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو 

امللكي الأمري عبدالعزيز بن �ص��عود بن نايف، و�صاحب ال�صمو 

امللك��ي الأمري حمم��د بن �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز وزي��ر الدولة 

ع�ص��و جمل�س الوزراء رئي�س ديوان �ص��مو ويل العهد امل�صت�صار 

اخلا���س ل�ص��موه، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأم��ري عبداهلل بن 

بندر بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �صعود بن 

�ص��لمان بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�ص��مو الأمري عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن بن �ص��عود الكبري، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري 

بن��در بن �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز، واأ�ص��حاب املع��ايل الوزراء، 

وكب��ار امل�ص��وؤولن من مدني��ن وع�ص��كرين، والوفد الر�ص��مي 

املرافق لرئي�س جمهورية قريغيز�صتان.

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني

ويل العهد يقيم ماأدبة غداء تكرميا لرئي�ض قريغيز�ستان

الرياض - واس
عق��د �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز

اآل �ص��عود، ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير 

الدفاع، يف ق�ص��ره بالريا�س يوم الثالثاء 10 �ص��فر 1436ه� 

ر�ص��مية  مباحث��ات  جل�ص��ة  2014م،  دي�ص��مرب   2 املواف��ق 

م��ع فخام��ة الرئي�س املازبي��ك اأتامباي��ف رئي���س جمهورية 

قريغيز�صتان.

ويف بداية اجلل�ص��ة رحب �صمو ويل العهد بفخامته ومرافقيه 

يف بلدهم الثاين اململكة العربية ال�صعودية، فيما عرب فخامته 

عن �صعادته بزيارة اململكة ولقائه �صمو ويل العهد.

العالق��ات  ا�ص��تعرا�س  املباحث��ات  وج��رى خ��الل جل�ص��ة 

الثنائية بن البلدين وال�ص��بل الكفيل��ة بدعمها وتعزيزها يف 

املجالت كافة.

وعقب جل�ص��ة املباحثات وبح�صور �صمو ويل العهد ورئي�س 

جمهورية قريغيز�صتان، جرى توقيع اتفاقيتن بن البلدين 

تتعل��ق الأوىل بتجن��ب الزدواج ال�ص��ريبي ومن��ع التهرب 

ال�ص��ريبي يف �صاأن ال�صرائب على الدخل، وقعها من اجلانب 

ال�صعودي معايل نائب وزير املالية الدكتور حمد بن �صليمان 

البازع��ي، وم��ن اجلانب القريغيزي مع��ايل وزير اخلارجية 

ارلن عبديلدايف.

وتتعل��ق التفاقي��ة الثاني��ة باخلدمات اجلوي��ة بن حكومة 

اململكة وحكومة قريغيز�صتان، وقعها من اجلانب ال�صعودي 

م�ص��اعد رئي���س الهيئ��ة العامة للط��ريان امل��دين عبدالعزيز 

ب��ن عبدالك��رمي العنق��ري، وم��ن اجلانب القريغي��زي وزير 

اخلارجية ارلن عبديلدايف.

ح�ص��ر اجلل�ص��ة وتوقيع التفاقيتن �ص��احب ال�صمو امللكي 

الأم��ري مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، ويل ويل العه��د 

النائب الث��اين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�صت�ص��ار واملبعوث 

اخلا�س خلادم احلرمن ال�صريفن، و�صاحب ال�صمو امللكي 

الأم��ري خالد بن بندر ب��ن عبدالعزيز رئي�س ال�ص��تخبارات 

العامة، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري متع��ب بن عبداهلل 

ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر احلر�س الوطني، و�ص��احب ال�ص��مو 

امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري حمم��د ب��ن �ص��لمان ب��ن 

عبدالعزيز وزير الدولة ع�صو جمل�س الوزراء رئي�س ديوان 

�ص��مو ويل العهد وامل�صت�صار اخلا�س ل�ص��موه، و�صفري خادم 

احلرمن ال�صريفن لدى جمهورية قريغيز�صتان عبدالرحمن 

بن �صعيد اجلمعة.

فيما ح�ص��ر م��ن اجلانب القريغيزي مع��ايل وزير اخلارجية 

ارلن عبديلداي��ف، و�ص��فري جمهوري��ة قريغيز�ص��تان ل��دى 

اململك��ة عبداللطي��ف جمعة باي��ف، ورئي�س البن��ك الوطني 

تولكونبيك عبديغولوف، ومدير جلنة الأديان يف اجلمهورية 

وروزبيك مولدالييف.

�سهدا توقيع اتفاقيتني

ويل العهد ورئي�ض قريغيز�ستان يبحثان العالقات الثنائية بني البلدين

ً
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اأمـــر ملكـــــي

اأمـــر ملكـــــي

اأمـــر ملكـــــي

اأمـــر ملكـــــي

اأمـــر ملكـــــي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/24

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر 

امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: يعن الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل اخل�صريي وزيرًا للثقافة 

والإعالم.

ثانياً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/25

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر 

امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: ُيعفى معايل املهند�س حممد جميل بن اأحمد مال وزير الت�صالت 

وتقنية املعلومات من من�صبه بناًء على طلبه.

ثانياً: ُيعن معايل الدكتور فهاد بن معتاد بن �صفق احلمد وزيرًا 

لالت�صالت وتقنية املعلومات.

ثالثاً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/22

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر 

امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: ُيعفى معايل الدكتور خالد بن حممد العنقري وزير التعليم العايل من 

من�صبه بناًء على طلبه.

ثانياً: ُيعن معايل الدكتور خالد بن عبداهلل ال�صبتي وزيرًا للتعليم العايل.

ثالثاً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/21

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء، ال�صادر 

بالأمر امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: ُيعفى معايل ال�صيخ �صالح بن عبدالعزيز اآل ال�صيخ وزير ال�صوؤون 

الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد من من�صبه بناًء على طلبه.

ثانياً: ُيعن معايل الدكتور �صليمان بن عبداهلل اأبا اخليل وزيرًا لل�صوؤون 

الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد.

ثالثاً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

الرياض - واس
�صدر يوم الإثنن 16 �صفر 1436ه� املوافق 8 دي�صمرب 2014م، عدد من الأوامر امللكية فيما يلي ن�صو�صها:

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/23

التاريخ: 1436/2/16ه� 

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر 

امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: يعن معايل الدكتور حممد بن علي بن هيازع اآل هيازع وزيرًا 

لل�صحة.

ثانياً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

�سدور ع�سرة اأوامر ملكية باإعفاء وتعيني وزراء وترقية لرتبة فريق
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اأمـــر ملكـــــي

اأمـــر ملكـــــي

اأمـــر ملكـــــي

اأمـــر ملكـــــي

اأمـــر ملكـــــي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/29

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر 

امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: يعن معايل الدكتور ع�صام بن �صعد بن �صعيد رئي�س هيئة اخلرباء 

مبجل�س الوزراء وزير دولة وع�صوًا مبجل�س الوزراء بالإ�صافة اإىل عمله.

ثانياً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/30

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات الع�صكرية

بعد الطالع على املادة )27( من نظام خدمة ال�صباط، ال�صادر باملر�صوم 

امللكي رقم )م/43( وتاريخ 1393/8/28ه� املعدلة باملر�صوم امللكي رقم 

)م/54( بتاريخ 1429/8/26ه�.

وبعد الطالع على الأمر ال�صامي رقم 5068/ م ب بتاريخ 1428/6/5ه�.

وبناًء على ما عر�صه علينا �صمو وزير الداخلية.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: يرقى اللواء �صليمان بن عبداهلل العمرو )مدير عام الدفاع املدين( اإىل رتبة 

فريق.

ثانياً: يرقى اللواء عثمان بن نا�صر املحرج )مدير الأمن العام( اإىل رتبة فريق.

ثالثاً: على �صمو وزير الداخلية تنفيذ اأمرنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/27

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر 

امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: ُيعفى معايل الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة من 

من�صبه بناًء على طلبه.

ثانياً: ُيعن معايل املهند�س وليد بن عبدالكرمي اخلريجي وزيرًا للزراعة.

ثالثاً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/26

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر 

امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: ُيعفى معايل الدكتور يو�صف بن اأحمد العثيمن وزير ال�صوؤون 

الجتماعية من من�صبه بناًء على طلبه.

ثانياً: ُيعن معايل الأ�صتاذ �صليمان بن �صعد احلمّيد وزيرًا لل�صوؤون 

الجتماعية.

ثالثاً: ُيبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرق���م: اأ/28

التاريخ: 1436/2/16ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود

ملك اململكة العربية ال�صعودية

بعد الطالع على املادة ال�صابعة واخلم�صن من النظام الأ�صا�صي للحكم، 

ال�صادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( وتاريخ 1412/8/27ه�.

وبعد الطالع على املادة الثامنة من نظام جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر 

امللكي رقم اأ/13 بتاريخ 1414/3/3ه�.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: يعفى معايل الدكتور جبارة بن عيد ال�صري�صري وزير النقل من 

من�صبه بناء على طلبه.

ثانياً: يعن معايل املهند�س عبداهلل بن عبدالرحمن املقبل وزيرًا للنقل.

ثالثاً: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�صة لعتماده وتنفيذه.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود
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الرياض - واس
و�ص��ل فخامة الرئي�س احل�ص��ن واتارا رئي�س جمهورية 

ك��وت ديفوار اإىل الريا�س يوم الأحد 15 �ص��فر 1436ه� 

املوافق 07 دي�صمرب 2014م، يف زيارة للمملكة.

وكان يف ا�ص��تقبال فخامت��ه مبط��ار املل��ك خال��د ال��دويل 

�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز

اآل �ص��عود، ويل ويل العه��د النائب الث��اين لرئي�س جمل�س 

الوزراء امل�صت�ص��ار واملبع��وث اخلا�س خلادم احلرمن 

ال�صريفن حفظه اهلل.

كما كان يف ا�ص��تقباله �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري فهد 

بن مقرن بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري 

ترك��ي بن عب��داهلل بن عبدالعزيز اأم��ري منطقة الريا�س، 

و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري في�ص��ل بن فهد بن مقرن 

ب��ن عبدالعزي��ز، ومعايل اأمن منطق��ة الريا�س املهند�س 

عبداهلل ب��ن عبدالرحمن املقبل، و�ص��فري خادم احلرمن 

ال�ص��ريفن لدى جمهورية كوت ديفوار �ص��عود الثبيتي، 

و�ص��فري جمهوري��ة ك��وت دايف��وار ل��دى اململك��ة توري 

فازومان��ا، ومدي��ر عام مط��ار امللك خالد الدويل يو�ص��ف 

العبدان، ومندوب عن املرا�صم امللكية.

بعد ذلك ا�صتعر�س فخامة الرئي�س احل�صن واتارا حر�س 

ال�ص��رف. ثم �ص��افح فخامته اأع�صاء �ص��فارة جمهورية 

ك��وت دايف��وار ل��دى اململكة. عق��ب ذلك توج��ه فخامته 

اإىل قاع��ة الت�ص��ريفات امللكي��ة. وي�ص��م الوف��د الر�ص��مي 

املراف��ق لفخام��ة الرئي�س احل�ص��ن وات��ارا، معايل وزير 

الدولة �ص��كرتري عام رئا�ص��ة اجلمهورية كوليبايل اأمادو 

غ��ون، ومع��ايل وزير الدول��ة وزير ال�ص��وؤون اخلارجية 

�ص��ارل كويف ديبي، ومعايل وزير الدولة وزير التخطيط 

والتنمية البريت مابري تواكي�س، ومعايل وزير التكامل 

الأفريق��ي و�ص��وؤون الإيفواري��ن باخلارج عل��ي ليبايل، 

ومع��ايل وزير البرول واملعادن والطاقة اأداما تونكارا، 

ونائ��ب مدي��ر مكت��ب رئي���س اجلمهورية دري�ص��ا كوين، 

ومدي��ر مكت��ب الرئي�س �ص��يدي توري، وامل�صت�ص��ارة يف 

الت�صالت برئا�صة اجلمهورية ما�صريي توري.

الرياض - واس
ا�ص��تقبل �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل 

العه��د نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزي��ر الدفاع، يف مكتبه ب��وزارة الدفاع يف 

الريا�س يوم الأحد 15 �صفر 1436ه� املوافق 7 دي�صمرب 2014م، رئي�س جهاز 

املخابرات العامة امل�صرية حممد فريد التهامي.

وجرى خالل ال�صتقبال بحث عدد من املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرك.

ح�ص��ر ال�ص��تقبال �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري خالد بن بندر ب��ن عبدالعزيز 

رئي�س ال�ص��تخبارات العامة، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري حممد بن �صلمان 

بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�صو جمل�س الوزراء رئي�س ديوان �صمو ويل العهد 

وامل�صت�صار اخلا�س ل�صموه.

الرياض - واس
تراأ�س �ص��احب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل العهد 

نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، يف مركز عمليات الدفاع الوطني يوم 

الأحد 15 �صفر 1436ه� املوافق 7 دي�صمرب 2014م، الجتماع الدوري برئي�س 

هيئ��ة الأركان العام��ة، وق��ادة اأفرع القوات امل�ص��لحة. وا�ص��تمع �ص��موه خالل 

الجتم��اع اإىل اإيجاز عن درجة ا�ص��تعداد القوات امل�ص��لحة وجاهزيتها حلماية 

الوطن والدفاع عنه يف خمتلف الظروف والأوقات.

وق��د نق��ل �ص��مو ويل العهد لهم حتي��ات خادم احلرم��ن ال�ص��ريفن امللك عبداهلل 

ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود، وتقديره حفظه اهلل، جلهوده��م يف الدفاع عن الوطن 

ومقد�ص��اته. كما اأ�صاد �صموه مبا يتحلى به �ص��باط واأفراد القوات امل�صلحة من 

تاأهيل وعطاء وت�ص��حية يف �ص��بيل وطنه��م، داعياً اهلل اأن يحف��ظ الوطن من كل 

مكروه.

ح�صر الجتماع معايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق اأول ركن عبدالرحمن 

بن �ص��الح البنيان، ومدير عام مكتب �ص��مو وزير الدفاع املكلف الأ�صتاذ فهد بن 

حممد العي�صى، وكبار �صباط القوات امل�صلحة.

ويل العهد ي�ستقبل رئي�ض جهاز 

املخابرات العامة امل�سرية

ويل العهد يراأ�ض االجتماع الدوري لهيئة االأركان وقادة اأفرع القوات امل�سلحة

مبطار امللك خالد الدويل

ويل ويل العهد ي�ستقبل رئي�ض كوت ديفوار



الرياض - واس
عقد �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��لمان بن عبدالعزيز 

اآل �ص��عود، ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 

الدفاع، يف ق�ص��ره بالريا�س يوم الإثنن 16 �صفر 1436ه� 

املوافق 08 دي�ص��مرب 2014م، جل�صة مباحثات ر�صمية مع 

فخامة رئي�س جمهورية كوت دي فوار احل�صن واتارا. ويف 

بداية اجلل�ص��ة رحب �ص��مو ويل العهد بفخامت��ه ومرافقيه 

يف بلده��م الث��اين اململك��ة، فيما ع��رب فخامته عن �ص��عادته 

بزي��ارة اململك��ة ولقائ��ه �ص��مو ويل العهد. واأب��دى فخامته 

رغبت��ه من �ص��مو ويل العهد نق��ل حتياته خل��ادم احلرمن 

ال�ص��ريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ص��عود، م�ص��يدًا 

بجهود خادم احلرمن ال�ص��ريفن يف �ص��بيل اإحالل ال�ص��الم 

يف العامل وخدمة الإ�ص��الم وامل�صلمن. وجرى خالل جل�صة 

املباحث��ات ا�ص��تعرا�س العالق��ات الثنائي��ة ب��ن البلدي��ن 

و�صبل دعمها وتعزيزها يف املجالت كافة.

ح�صر جل�صة املباحثات �صاحب ال�صمو امللكي الأمري مقرن 

بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 

جمل���س ال��وزراء امل�صت�ص��ار واملبع��وث اخلا���س خل��ادم 

احلرمن ال�ص��ريفن، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري خالد 

ب��ن بن��در ب��ن عبدالعزي��ز رئي���س ال�ص��تخبارات العامة، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري متع��ب ب��ن عب��داهلل بن 

عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، و�صاحب ال�صمو امللكي 

الأم��ري حممد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الداخلية، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري عبدالعزي��ز ب��ن عبداهلل 

ب��ن عبدالعزي��ز نائب وزير اخلارجية، و�ص��احب ال�ص��مو 

امللكي الأمري تركي بن عب��داهلل بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

الريا�س، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري حممد بن �صلمان 

ب��ن عبدالعزيز وزير الدولة ع�ص��و جمل�س الوزراء رئي�س 

ديوان �صمو ويل العهد وامل�صت�صار اخلا�س ل�صموه، و�صفري 

خ��ادم احلرمن ال�ص��ريفن لدى جمهورية ك��وت دي فوار 

�صعود بن �صعد الثبيتي.

فيم��ا ح�ص��ره من اجلانب الك��وت دي ف��واري معايل وزير 

الدولة �ص��كرتري ع��ام رئا�ص��ة اجلمهورية كوليب��ايل اأمادو 

غون، ومعايل وزير الدولة وزير ال�صوؤون اخلارجية �صارل 

ك��ويف ديبي، ومعايل وزير الدولة وزير التخطيط والتنمية 

البريت ماب��ري تواكي�س، ومعايل وزي��ر التكامل الأفريقي 

ومع��ايل  ليب��ايل،  عل��ي  باخل��ارج  الإيفواري��ن  و�ص��وؤون 

وزي��ر البرول واملع��ادن والطاقة اأداما تونكارا، و�ص��فري 

جمهورية كوت دي فوار لدى اململكة توري فازومانا.
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يف جل�سة مباحثات ر�سمية

ويل العهد ورئي�ض كوت دي فوار ي�ستعر�سان العالقات الثنائية بني البلدين

الرياض - واس
نياب��ة عن خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن امللك عب��داهلل بن 

عبدالعزيز اآل �صعود، اأقام �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�ص��لمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل العهد نائب رئي�س 

جمل���س ال��وزراء وزير الدفاع، يف ق�ص��ره بالريا�س يوم 

الإثنن 16 �صفر 1436ه� املوافق 08 دي�صمرب 2014م، 

ماأدب��ة غداء تكرمي��اً لفخامة رئي���س جمهورية كوت دي 

فوار احل�صن واتارا، مبنا�صبة زيارته للمملكة.

وقبي��ل املاأدبة �ص��افح رئي�س جمهورية ك��وت دي فوار 

اأ�ص��حاب ال�ص��مو امللكي الأمراء، واأ�ص��حاب الف�ص��يلة 

واملعايل وكبار امل�ص��وؤولن، فيما �ص��افح �صمو ويل العهد 

الوفد الر�صمي املرافق لفخامته.

ح�ص��ر ماأدب��ة الغداء �ص��احب ال�ص��مو الأم��ري بندر بن 

حممد بن عبدالرحمن، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري في�صل 

بن حممد بن �صعود الكبري، و�صاحب ال�صمو الأمري خالد 

بن فهد بن خالد، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري حممد 

بن �ص��عد بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، ويل ويل العهد النائب 

الث��اين لرئي���س جمل���س ال��وزراء امل�صت�ص��ار واملبع��وث 

اخلا�س خلادم احلرمن ال�ص��ريفن، و�ص��احب ال�ص��مو 

امللكي الأمري م�صعل بن �صعود بن عبدالعزيز، و�صاحب 

ال�صمو الأمري في�صل بن عبدالعزيز بن في�صل، و�صاحب 

ال�صمو امللكي الأمري من�ص��ور بن �صعود بن عبدالعزيز، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري �ص��عود ب��ن �ص��عد بن 

عبدالعزي��ز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأم��ري حممد بن 

فهد بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري خالد 

بن �ص��عد بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو الأمري تركي 

ب��ن حممد بن �ص��عود وكيل وزارة اخلارجي��ة للعالقات 

املتعددة الأطراف، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري طالل 

بن �ص��عود بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�ص��مو الأمري بدر 

بن فهد بن �ص��عد، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري عبدالرحمن 

بن �ص��عود الكبري، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري بندر 

بن م�صاعد بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو الأمري خالد 

بن فهد بن خالد، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري خالد 

بن بندر ب��ن عبدالعزي��ز رئي�س ال�ص��تخبارات العامة، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري الدكتور من�ص��ور بن 

متعب بن عبدالعزيز وزير ال�ص��وؤون البلدية والقروية، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري متعب بن عب��داهلل بن 

عبدالعزي��ز وزي��ر احلر�س الوطني، و�ص��احب ال�ص��مو 

الأمري �ص��عود بن عبداهلل بن ثنيان رئي�س الهيئة امللكية 

للجبيل وينبع، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري الدكتور 

في�ص��ل بن حممد بن �ص��عود ب��ن عبدالعزيز، و�ص��احب 

ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��طام بن �ص��عود بن عبدالعزيز، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري يزي��د ب��ن �ص��عود بن 

عبدالعزي��ز، و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري عبدالعزي��ز بن 

فهد بن �ص��عد، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري الوليد بن 

�صعود بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو الأمري الدكتور 

م�ص��عل بن عبداهلل بن م�ص��اعد امل�صت�ص��ار بديوان �ص��مو 

ويل العهد، و�ص��احب ال�صمو الأمري �صعود بن �صلمان بن 

حممد، و�صاحب ال�صمو الأمري عبدالعزيز بن �صلمان بن 

حممد، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري نهار بن �صعود بن 

عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري حممد بن �ص��لمان 

ب��ن حمم��د، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري حممد بن 

ناي��ف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و�ص��احب ال�ص��مو 

الأمري خالد بن �صعود بن خالد م�صاعد وزير اخلارجية، 

و�صاحب ال�صمو الأمري اأحمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن 

حمافظ الدرعية، و�صاحب ال�صمو الأمري بندر بن �صعود 

ب��ن حمم��د رئي�س الهيئ��ة ال�ص��عودية للحي��اة الفطرية، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري عبدالعزي��ز بن بندر بن 

عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري حممد بن �ص��عود 

بن خال��د وكي��ل وزارة اخلارجي��ة ل�ص��وؤون املعلومات 

والتقنية، و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن 

عبداهلل بن عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية، و�ص��احب 

ال�ص��مو امللكي الأمري من�ص��ور بن نا�ص��ر بن عبدالعزيز 

م�صت�ص��ار خادم احلرمن ال�ص��ريفن، و�ص��احب ال�صمو 

الأم��ري الدكت��ور بن��در بن �ص��لمان ب��ن حممد م�صت�ص��ار 

خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي 

الأمري في�ص��ل ب��ن عبداملجيد بن عبدالعزيز، و�ص��احب 

ال�ص��مو امللك��ي الأمري تركي ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز 

اأم��ري منطق��ة الريا�س، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري 

في�ص��ل بن خالد بن �صلطان امل�صت�ص��ار بديوان �صمو ويل 

العهد، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري نايف بن �صلطان 

ب��ن عبدالعزي��ز امل�صت�ص��ار مبكتب �ص��مو وزي��ر الدفاع، 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن 

عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري عبدالعزيز 

بن �ص��عود ب��ن نايف، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري 

حمم��د ب��ن �ص��لمان ب��ن عبدالعزي��ز وزير الدولة ع�ص��و 

جمل�س الوزراء رئي�س ديوان �ص��مو ويل العهد امل�صت�صار 

اخلا�س ل�صموه، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري اأحمد بن 

فهد بن �ص��لمان بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو امللكي 

الأمري �صعود بن �صلمان بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز، و�ص��احب 

ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��عود بن �ص��لمان بن عبدالعزيز، 

و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري عبدالعزي��ز ب��ن عبدالرحمن 

بن �ص��عود الكبري، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري بندر 

بن �ص��لمان بن عبدالعزيز، واأ�ص��حاب املع��ايل الوزراء، 

وكبار امل�صوؤولن من مدنين وع�صكرين.

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني

ًويل العهد يقيم ماأدبة غداء تكرميا لرئي�ض كوت دي فوار



قرار رقم )6( وتاريخ 1436/1/3هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 23885 

وتاريخ 1435/6/21هـ، امل�شتملة على خطابي معايل الرئي�س التنفيذي 

للهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 560/ع وتاريخ1434/11/24هـ، 

ورقم 51/ع وتاريخ 1435/1/23هـ، املرافق لهما م�شروع مذكرة 

تعاون يف جمال �شالمة وجودة املنتجات احليوانية وذات االأ�شل 

احليواين واملنتجات البحرية واالأعالف احليوانية واالأدوية البيطرية 

بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية وحكومة اململكة املغربية.

وبعد االطالع على م�شروع املذكرة امل�شار اإليها.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )177( وتاريخ 1432/6/13هـ .

وبعـــد النظـــر يف قـــرار جملــ�س ال�شـــورى رقم )23/40( وتاريخ 

1435/5/23هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )624( 

وتاريخ 1435/7/7هـ .

يقرر

املوافقة على مذكرة تعاون يف جمال �شالمة وجودة املنتجات 

احليوانية وذات االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية واالأعالف 

احليوانية واالأدوية البيطرية بني حكومة اململكة العربية 

ال�شعودية وحكومة اململكة املغربية، املوقعة يف مدينة الريا�س 

بتاريخ 1434/11/9هـ، املوافق 2013/9/15م، بال�شيغة 

املرافقة.

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

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على مذكرة تعاون يف جمال �سالمة وجودة املنتجات احليوانية 
وذات الأ�سل احليواين واملنتجات البحرية والأعالف احليوانية 
والأدوية البيطرية بني حكومة اململكة وحكومة اململكة املغربية

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز 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 قراري جمل�س ال�شورى رقم )40/ 23( بتاريخ 

1435/5/23هـ ، 

وبعــد االطالع علـــى قـــرار جملــ�س الـــوزراء رقـــم )6( بتاريخ 

1436/1/3هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على مذكرة تعاون يف جمال �شالمة وجودة املنتجات 

احليوانية وذات االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية واالأعالف 

احليوانية واالأدوية البيطرية بني حكومة اململكة العربية ال�شعودية 

وحكومــة اململكــة املغربيــة، املوقعــة يف مدينــة الريا�س بتاريخ 

1434/11/9هـ، املوافق 2013/9/15م، بال�شيغــة املـرافقة.

ثانياً: على �شمــــو نائب رئي�س جملــــ�س الـــوزراء والـــــوزراء 

ـه – تنفيـــذ  وروؤ�شاء االأجهــــزة املعنية امل�شتقـلة – كل فيمـا يُخ�شُّ

مر�شومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

مر�سوم ملكي رقم  م/5 وتاريخ 1436/1/9هـ
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مذكرة تعاون 
اإن حكومة اململكة العربية ال�شعودية ممثلة يف الهيئة العامة للغذاء 

والدواء وحكومة اململكة املغربية ممثلة يف املكتب الوطني لل�شالمة 

ال�شحية للمنتجات الغذائية )امل�شار اإليهما فيما بعد بالطرفني(، 

رغبة منهما يف تعزيز وتطوير التعاون بينهما يف جمال �شالمة وجودة 

املنتجات احليوانية وذات االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية 

واالأعالف احليوانية واالأدوية البيطرية، وكذلك اإمكانية توحيد الطرق 

امل�شتعملةيف خمتربات البحث والتحليالت الغذائية والبيطرية يف كال 

البلدين، قد قررتا توقيع هذه املذكرة وفقاً ملبادىء امل�شاواة واملنفعة 

املتبادلة يف اإطار القوانني واالأنظمة املعمول بها يف كال البلدين، وذلك 

على النحو االآتي:

المادة األولى
تهدف هذه املذكرة اإىل التعاون يف جمال �شالمة وجودة املنتجات 

احليوانية وذات االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية واالأعالف 

احليوانية واالأدوية البيطرية.

المادة الثانية
يعمل الطرفان على تطوير التعاون بينهما يف جمال حماية امل�شتهلك 

من االأخطار الناجتة عن االأمرا�س امل�شرتكة اأو التلوث امليكروبي اأو 

الفيزيائي اأو الكيميائي التي قد تتعر�س لها املنتجات احليوانية وذات 

االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية واالأعالف احليوانية.

المادة الثالثة
يحق الأي طرف، يف حال حدوث اأي مر�س وبائي من االأمرا�س 

احليوانية امل�شنفة وفقاً ملعايري املنظمة العاملية ل�شحة احليوان   

)OIE( يف بلد الطرف االآخر، اتخاذ االإجراءات االحرتازية الالزمة 

لتقليل االأخطار، واملطالبة باملزيد من ال�شهادات الثبوتية، اأو فر�س 

حظر موؤقت على املنتج املعني، واإ�شعار اجلهات الر�شمية املخت�شة لدى 

الطرف االآخر بهذا االإجراء.

المادة الرابعة
  يتعهد كل من الطرفني باأال ُت�شدر املنتجات احليوانية وذات االأ�شل 

احليواين واملنتجات  البحرية واالأعالف احليوانية واالأدوية البيطرية 

التي ت�شكل خطورة انتقال االأمرا�س – امل�شنفة  وفقاً ملعايري املنظمة 

العاملية ل�شحة احليوان )OIE( – اإىل البلد االآخر .

المادة الخامسة
ُيبني الطرفان – عن طريق حما�شر اجتماعات تكميلية – ال�شروط 

ال�شحية واللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية الواجب توافرها فيما 

يخ�س تبادل املنتجات احليوانية وذات االأ�شل احليواين واملنتجات 

البحرية واالأعالف احليوانية واالأدوية البيطرية بني البلدين، وكذلك 

مناذج ال�شهادات ال�شحية، وحتدد هذه املحا�شر نوعية الوثائق 

التي يجب اأن ت�شاحب املنتجات احليوانية وذات االأ�شل احليواين 

واملنتجات البحرية واالأعالف احليوانية واالأدوية البيطرية املتداولة 

بني الطرفني.

المادة السادسة
ي�شعى الطرفان على العمل لالعرتاف املتبادل بطرق ونتائج التحاليل 

امل�شتعملة يف فح�س املنتجات احليوانية وذات االأ�شل احليواين 

واملنتجات البحرية واالأعالف احليوانية واالأدوية البيطرية املتبادلة 

بني البلدين، وفقاً للوائح واملوا�شفات املعمول بها يف البلدين 

وتو�شيات الهيئات الدولية ذات ال�شلة.

المادة السابعة
يلتزم الطرفان ب�شمان املراقبة ال�شحية للمنتجات احليوانية وذات 

االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية واالأعالف احليوانية واالأدوية 

البيطرية عند ت�شديرها، وفقاً لل�شروط املن�شو�س عليها يف حما�شر 

االجتماعات التكميلية امل�شار اإليها يف )املادة اخلام�شة(.

المادة الثامنة
يتخذ الطرفان اإلجراءات الالزمة لتسهيل 

اآلتي:
1.  ال�شماح للجهات الر�شمية املخت�شة يف الدولة امل�شتوردة باملعاينة 

والتفتي�س – بح�شور ممثلني للجهات الر�شمية املخت�شة يف الدولة 

امل�شدرة – على االإجراءات الرقابية والوقائية الالزمة للحد من 

االأخطار املحتملة والتحقق من تطبيق اال�شرتاطات ال�شحية 

والفنية املتبعة يف املن�شاآت امل�شدرة للمنتجات احليوانية 

وذات االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية واالأعالف احليوانية 

واالأدوية البيطرية.

2.  التعاون بني املختربات التابعة للطرفني، وخا�شة يف جماالت 

تقنية التحاليل امل�شتعملة الإ�شدار ال�شهادات ال�شحية للمنتجات 

ذات االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية واالأعالف احليوانية 

واالأدوية البيطرية املعدة للت�شدير.

3.  تبادل املعلومات املتعلقة بطرق التفتي�س ومراقبة املنتجات 

احليوانية وذات االأ�شل احليواين واملنتجات البحرية واتالأعالف 

احليوانية والدوية البيطرية.

4.  تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة بطرق ت�شجيل االأدوية 

البيطرية وتداولها واعتمادها من خالل تبادل اللوائح الفنية 

واملوا�شفات القيا�شية لالأدوية البيطرية املرخ�شة يف بلديهما وكذا 

كل التغريات التي تدخل على هذه اللوائح يف كال البلدين.

المادة التاسعة
ي�شكل الطرفان جلنة فنية من اخلرباء، جتتمع على االأقل مرة كل 

�شنتني بالتناوب يف كال البلدين اأو بناء على طلب اأحد الطرفني، تتوىل 

اإعداد املحا�شر التكميلية املتعلقة بتنفيذ هذه املذكرة امل�شار اإليها يف 

املادة )اخلام�شة(.

المادة العاشرة
اليوؤثر ماجاء يف هذه املذكرة باأي �شكل كان على االلتزامات والواجبات 

املن�شو�س عليها يف االتفاقيات اأو مذكرات التفاهم التي يوقعها اأي من 

الطرفني على ال�شعيد الدويل.

المادة الحادية عشرة
ي�شّوي اأي خالف ين�شاأ بني الطرفني يف تف�شري هذه املذكرة اأو تطبيقها 

ودياً بالت�شاور بينهما مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة.

المادة الثانية عشرة
1-  تدخل هذه املذكرة حيز التنفيذ ابتداًء من تاريخ اآخر اإ�شعار متبادل 

عرب القنوات الدبلوما�شية يوؤكد اإنهاء االإجراءات النظامية الالزمة.

2-  مدة هذه املذكرة ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، 

وتتجدد تلقائياً ملرة اأو مرات متتالية مدة كل منها �شنة واحدة، 

ما مل يبلغ اأي من الطرفني الطرف االآخر – كتابة عرب القنوات 

الدبلوما�شية – برغبته يف اإنهائها قبل انق�شاء مدتها ب�شتة اأ�شهر على 

االأقل، واإذا اأنهيت تظّل اأحكامها �شارية املفعول بالن�شبة اإىل الربامج 

اأو امل�شروعات التي متت يف ظلها اأو التي مل ُينته من اإجنازها، اأو 

احلقوق التي ن�شاأت يف ظلها ومل ت�شّو  بعد وفقاً الأحكامها.

حررت هذه املذكرة ووقعت من ن�شختني اأ�شليتني باللغة العربية يف 

مدينة الريا�س بتاريخ 1434/11/09هـ املوافق 2013/09/15م.

عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
اأ.د. حممد بن عبدالرحمن امل�سعل

الرئي�س التنفيذي
للهيئة العامة للغذاء والدواء

عن حكومة اململكة املغربية
اأحمد بنتهامي
املدير العام

للمكتب الوطني لل�سالمة ال�سحية للمنتجات الغذائية
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قرار رقم )475( وتاريخ 1435/12/26هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 22977 

وتاريخ 1435/6/15هـ، امل�شتملة على خطاب الهيئة العامة للغذاء 

والدواء رقــم 835/ع وتاريخ 1430/8/12هـ، يف �شـاأن م�شروع 

نظام الغذاء.

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )499( وتاريخ 1431/12/4هـ ورقم 

)244( وتاريخ 1434/5/5هـ، املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم )25/49( وتاريخ 

1433/6/2هـ ورقم )18/34( وتاريخ 1435/5/10هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )703( 

وتاريخ 1435/7/28هـ .

يقرر مايلي:

اأواًل: املوافقة على نظام الغذاء، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: ا�شتمرار وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية يف ممار�شة 

االخت�شا�شات املتعلقة بالغذاء املن�شو�س عليها يف هذا النظام – 

التي كانت تتوالها قبل نفاذه – اإىل حني مبا�شرة الهيئة العامة للغذاء 

والدواء لتلك االخت�شا�شات، وذلك وفقاً للرتتيبات االآتية:

1- تطبق وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية االأحكام الواردة يف هذا 

النظام ولوائحه بعد نفاذها، مبا فيها العقوبات على مرتكبي املخالفات 

النا�شئة من تطبيق هذا النظام اأو لوائحه.

2- توقع مذكرة تفاهم بني وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية والهيئة 

العامة للغذاء والدواء تت�شمن ترتيباً متكاماًل للجوانب الفنية 

والنظامية واالإجرائية ملمار�شة الوزارةاالخت�شا�شات املتعلقة بهذا 

النظام اإىل حني مبا�شرة الهيئة لتلك االخت�شا�شات، على اأن يحدد يف 

املذكرة برنامج زمني لنقل تلك االخت�شا�شات اإليها.

3- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء مبا ياأتي:

اأ- التن�شيق مع وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية يف �شاأن الالئحة 

التنفيذية لهذا النظام، وت�شنيف املخالفات، والعقوبات املن�شو�س 

عليها يف املادة )ال�شاد�شة والثالثني( من هذا النظام، وذلك قبل 

اإ�شدار تلك الالئحة واعتماد ت�شنيف تلك املخالفات وحتديد 

العقوبات.

ب- توفري االإمكانات لتدريب الكوادر الب�شرية الالزمة لتطبيق هذا 

النظام من من�شوبي وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية ومن�شوبي الهيئة.

ثالثاً: على املن�شاآت الغذائية القائمة عند �شدور هذا النظام توفيق 

اأو�شاعها معه ومع لوائحه خالل املدة التي يحددها جمل�س اإدارة 

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على م�سروع نظام الغذاء

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز 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 قراري جمل�س ال�شورى رقم )49/ 25( بتاريخ 

1433/6/2هـ، ورقم )18/34( بتاريخ 1435/5/10هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )475( بتاريخ 

1435/12/26هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على نظام الغذاء، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: ا�شتمرار وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية يف ممار�شة 

االخت�شا�شات املتعلقة بالغذاء املن�شو�س عليها يف هذا النظام – 

التي كانت تتوالها قبل نفاذه – اإىل حني مبا�شرة الهيئة العامة للغذاء 

والدواء لتلك االخت�شا�شات، وذلك وفقاً للرتتيبات املن�شو�س عليها 

يف قرار جمل�س الوزراء رقم )475( بتاريخ 1435/12/26هـ .

ثالثاً: على املن�شاآت الغذائية القائمة عند �شدور هذا النظام توفيق 

اأو�شاعها معه ومع لوائحه خالل املدة التي يحددها جمل�س اإدارة 

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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

ه – تنفيذ مر�شومنا هذا. االأجهزة املعنية امل�شتقلة – كل فيما يُخ�شُّ

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

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

نـظام الـغـذاء
الف�سل الأول: 

أحكام عامة:
المادة األولى:

يق�شد باالألفاظ والعبارات االآتية اأينما وردت يف هذا النظام املعاين 

املبنية اأمام كل منها، مامل يقت�س ال�شياق خالف ذلك:

1- النظام : نظام الغذاء.
2- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

3- المجلس: جمل�س اإدارة الهيئة.
4- الرئيس: الرئي�س التنفيذي للهيئة.

5- الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
6- الغذاء: كل ماهو معد لال�شتهالك االآدمي، �شواء اأكان خاماً، اأم 
طازجاً، اأم م�شنعاً، اأم �شبه م�شنع. ويعد يف حكم الغذاءاأي مادة تدخل 

يف ت�شنيع الغذاء اأو حت�شريه اأو معاجلته.

7- المادة المضافة: اأي مادة ت�شاف ق�شدًا للغذاء 
ولي�شت مكوناً له، وذلك للمحافظة على �شفات الغذاء اأو حت�شينها، 

وت�شاف الأغرا�س تقنية اأو الأغرا�س التغذية �شواء اأثناء الت�شنيع، اأو 

التح�شري، اأو املعاجلة، اأو التعبئة، اأو التغليف، اأو النقل، اأو التخزين. 

وقد ت�شبح هذه املادة نف�شها اأو نواجتها الثانوية جزءًا من الغذاء 

ب�شورة مبا�شرة، اأو غري مبا�شرة.

8- سالمة الغذاء: ماأمونية الغذاء وخلوه من اأي م�شدر 
خطر اأو م�شر خالل مراحل ال�شل�شلة الغذائية اإىل اأن ي�شل اإىل امل�شتهلك.

9- الممارسات الصحية للغذاء: اال�شرتاطات 
والتدابري ال�شرورية للتحكم باملخاطر ل�شمان �شالحية الغذاء 

لال�شتهالك االآدمي يف جميع مراحل ال�شل�شلة الغذائية ، مع االأخذ يف 

االعتبار اال�شتخدام املتوقع للغذاء.

10- جودة الغذاء: درجة متيز الغذاء اأو خ�شائ�شه الالزمة 
لتلبية حاجة امل�شتهلك وترغيبه فيه اأو جعله مقبواًل لديه، اأو التي 

حتقق متطلبات املوا�شفات القيا�شية اأو القواعد الفنية للجودة التي 

تعتمدها الهيئة.

11- المستهلك: من ي�شتهلك الغذاء بنف�شه والي�شتخدمه الأي 
ن�شاط جتاري.

12- السلسلة الغذائية: املراحل التي مير بها الغذاء 

من االنتاج االأويل حتى و�شوله اإىل امل�شتهلك، مبا يف ذلك ا�شترياده، 

وت�شديره، وت�شنيعه، وحت�شريه، ومعاجلته، وتعبئته، وتغليفه، 

وجتهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعر�شه للبيع، 

وبيعه، وتوزيعه باملجان.

13- تداول الغذاء: املمار�شات التي مير بها الغذاء خالل 
ال�شل�شلة الغذائية.

14- المرخص له: ال�شخ�س ذو ال�شفة الطبيعية اأو املعنوية 
الذي يرخ�س له مبمار�شة ن�شاط غذائي يف اأي مرحلة من ال�شل�شلة الغذائية.

15- المنشأة الغذائية: اأي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق 
بتداول الغذاء خالل مراحل ال�شل�شلة الغذائية، وي�شتثنى من ذلك 

املطابخ املنزلية لالأ�شرة.

16- مرفق الغذاء: مقر اأو بناء دائم اأو موؤقت اأو ثابت اأو 
متحرك، اأو و�شيلة نقل ت�شتخدمها املن�شاأة الغذائية.

17- البطاقة الغذائية: اأي بيان اأو رمز اأو عالمة جتارية 
اأو اأي �شيء م�شور اأو و�شفي �شواء كان مكتوباً اأو مطبوعاً اأو مر�شوماً 

اأو معلماً اأو مل�شقاً اأو حمفورًا اأو م�شغوطاً على حاويةاأو غطاء اأو 

غالف الأي غذاء، اأو عبوته، اأو مرافقاً الأي من ذلك.

18- البيانات اإليضاحية: اأي معلومة مكتوبة اأو مطبوعة 
اأو مر�شومة اأو م�شورة على البطاقة الغذائية امل�شاحبة للغذاء، اأو 

معرو�شة بالقرب من الغذاء، وي�شمل ذلك الرتويج لبيعه، اأو الت�شرف 

فيه.

19- اللوائح الفنية: وثائق اإلزامية ت�شف خ�شائ�س 
الغذاء اأو طرق اإنتاجه وت�شنيعه، والتعليمات املنظمة لذلك، مبا فيها 

امل�شطلحات اأو الرموز اأو التعبئة اأو البيانات االإي�شاحية، اأو البطاقة 

اخلا�شة باملنتج، اأو طريقة اإنتاجه.

20- المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة غري 
اإلزامية تقرها الهيئة، وتن�س على قواعد اأو مبادىء توجيهية، اأو 

خ�شائ�س الغذاء ومنتجاته، اأو عمليات اأو اأ�شاليب االإنتاج املرتبطة 

بها، وقد ت�شمل امل�شطلحات اأو الرموز اأو التعبئة اأو متطلبات البطاقة 

الغذائية، والبيانات االإي�شاحية املتعلقة باملنتج، اأو طريقة اإنتاجية.

21- المواصفات القياسية الدولية للغذاء: 
املوا�شفات القيا�شية للغذاء التي ت�شدرها منظمات وهيئات معرتف 

بها دولياً.

22- االشتراطات البيئية والصحية: التعليمات اأو 
ال�شوابط اأو االإر�شادات البيئية وال�شحية االإلزامية التي يجب  االأخذ بها 

يف تداول الغذاء، وفقاً لل�شروط واالإجراءات التي حتددها اللوائح الفنية.

23- اإلعالن: اأي بيان �شواء كان مكتوباً، اأو مقروءًا، اأو 
م�شموعاً، اأو مرئياً، اأو غري ذلك ، يق�شد منه الرتويج املبا�شر اأو غري 

املبا�شر لبيع اأو ت�شريف اأي غذاء، اأو مادة مقدمة بو�شفها غذاء.

24- العبوة: اأي وعاء اأو مادة يو�شع فيها الغذاء، اأو يعباأ اأو 
يغلف بها ك�شندوق، اأو زجاجة، اأو علبة، اأو �شفيحة، اأو برميل، اأو 

كي�س، اأو حقيبة، اأو غالف.

25- اإلنتاج األولي: اإنتاج وتربية حيوانات املزرعة قبل 
الذبح وزراعة املنتجات االأولية، مبا يف ذلك احللب واحل�شاد، وي�شمل 

ذلك �شيد احليوانات، و�شيد االأ�شماك والق�شريات واإنتاجها، وح�شاد 

املنتجات الربية وجمعها.

26- الملوثات: اأي مادة ت�شل للغذاء عر�شاً اأثناء مراحل 
ال�شل�شلة الغذائية، وتوؤثر �شلباً على �شالمته و�شالحيته.

27- المخاطر: درجة احتمال حدوث تاأثري �شلبي على �شحة 
االإن�شان و�شدة ذلك االأثر نتيجة تعر�شه مل�شادر اخلطر يف الغذاء.

28- مصدر الخطر: عامل بيولوجي اأو كيميائي اأو فيزيائي 
يوجد يف الغذاء، اأو حالة قد جتعل الغذاء �شارًا، اأو يوؤثر �شلباً على 

�شحة االإن�شان.

29- تحليل المخاطر: نهج علمي يهدف اإىل تقومي مدى 
خطورة الغذاء وطريقة التحكم يف املخاطر من خالل ثالثة عنا�شر 

مرتابطة مع بع�شها: تقومي املخاطر، واإدارة املخاطر، واالإبالغ عن 

املخاطر.

30- تتبع الغذاء: االإجراءات والتدابري التي متكن من اقتفاء 
اأثر الغذاء، اأو اأي من م�شادره، اأو اأي مادة تدخل عليه يف اأي مرحلة 

من مراحل ال�شل�شلة الغذائية.

31- سحب الغذاء: االإجراءات اأو التدابري التي تتخذ 
ال�شتعادة حيازة الغذاء غري املاأمون للم�شتهلك اأو املخالف لهذا النظام، 

ومنع توزيعه، اأو عر�شه.

32- التفتيش: فح�س الغذاء والرقابة عليه يف تداوله 
خالل مراحل ال�شل�شلة الغذائية للتحقق من توافقه مع املتطلبات 

النظامية.
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33- المفتش: ال�شخ�س املوؤهل تاأهياًل منا�شباً وفقاً لطبيعة 
املهمة املكلف بها �شمن اأعمال الرقابة على الغذاء.

34- التدابير الصحية لسالمة الغذاء: اأي 
اإجراءات تطبق حلماية حياة االإن�شان و�شحته من املخاطر الناجتة من 

امل�شافات الغذائية وامللوثات وال�شموم واجلراثيم امل�شببة لالأمرا�س 

يف الغذاء، اأو لوقاية االإن�شان من االأمرا�س ال�شحية املنقولة بو�شاطة 

النباتات، اأو املنتجات النباتية، اأو احليوانية. وت�شمل التدابري اأي 

تنظيمات اأو متطلبات اأو �شيا�شات اأو قرارات اأو اإجراءات ذات عالقة 

مبا�شرة ب�شالمة الغذاء.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى اآلتي:

1- �شمان �شالمة الغذاء، والعمل على حت�شني جودته.

2- حماية ال�شحة العامة للم�شتهلك من خالل تقليل املخاطر املرتبطة 

بالغذاء، ون�شر التوعية الغذائية ال�شليمة.

3- حماية امل�شتهلك من الغذاء ال�شار اأو املغ�شو�س اأو امل�شلل اأو غري 

ال�شالح لال�شتهالك.

4- عدم اإعاقة حركة جتارة الغذاء.

المادة الثالثة:
ت�شري اأحكام هذا النظام على جميع مراحل ال�شل�شلة الغذائية.

الف�سل الثاين:
لوائح ومواصفات الغذاء

المادة الرابعة:
ت�شدر الهيئة اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية للغذاء، ومرافقه، 

والعاملني فيها.

المادة الخامسة:
تراعي الهيئة – عند اإ�شدار اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية 

للغذاء وحتديثها – املوا�شفات القيا�شية الدولية للغذاء.

المادة السادسة:
تتبنى الهيئة – يف �شبيل اعتماد اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية 

للغذاء وحتديثها – مبداأ حتليل املخاطر.

المادة السابعة:
اليجوز ف�شح الغذاء امل�شتورد اإال بعد موافقة الهيئة وفقاً لل�شروط 

واملتطلبات واالإجراءات التي حتددها الالئحة، وت�شدر الهيئة اللوائح 

املنظمة الإجراءات االإذن بف�شح الغذاء امل�شتورد اإىل اململكة.

الف�سل الثالث:
التسجيل

المادة الثامنة :
على املن�شاآت الغذائية الت�شجيل لدى الهيئة، مبا يف ذلك مرافق االإنتاج 

االأولية، وحتدد الالئحة �شروط الت�شجيل واإجراءاته.

المادة التاسعة:
على املن�شاأة الغذائية ت�شجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وحتدد 

الالئحة �شروط الت�شجيل، واإجراءاته.

الف�سل الرابع:
التراخيص

المادة الحادية عشرة:
اليجوز االإعالن عن الغذاء اإال مبوافقة من الهيئة وفق ال�شروط 

واملتطلبات التي حتددها الالئحة.

المادة الثانية عشرة:
اليجوز الأي خمترب التعامل مع الغذاء قبل احل�شول على ترخي�س من 

الهيئة وفق ال�شروط واملتطلبات التي حتددها الالئحة.

المادة الثالثة عشرة:
اليجوز الأي من�شاأة غذائية تداول الغذاء قبل احل�شول على ترخي�س 

فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات وال�شروط واالإجراءات التي حتددها 

الالئحة.

المادة الرابعة عشرة:
اليجوز ت�شدير الغذاء اإال من من�شاأة ترخ�س لها الهيئة بذلك.

المادة الخامسة عشرة:
اليجوز الأي فرد العمل يف تداول الغذاء اإال بعد احل�شول على رخ�شة 

ممار�شة العمل يف االأن�شطة املتعلقة بالغذاء، وحتدد الالئحة متطلبات 

و�شروط احل�شول على تلك الرخ�شة.

الف�سل اخلام�س:
تداول الغذاء

المادة السادسة عشرة:
اليجوز تداول الغذاء في الحاالت اآلتية :

1- اإذا كان خمالفاً الأحكام ال�شريعة االإ�شالمية.

2- اإذا كان �شارًا بال�شحة اأو غري �شالح لال�شتهالك.

3- اإذا كان خمالفاً للوائح الفنية اأو املوا�شفات القيا�شية للغذاء.

4- اإذا كان مغ�شو�شاً، اأو يحتوي على طرق اأو و�شائل خمادعة اأو 

ممار�شة ت�شلل امل�شتهلك.

5- اإذا مل يكن معباأ بالطريقة التي حتددها اللوائح الفنية، عدا مايتم 

ا�شتثناوؤه يف الالئحة.

6- اإذا مل ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات االإي�شاحية، عدا مايتم 

ا�شتثناوؤه يف الالئحة.

7- اإذا مل يكن م�شجاًل لدى الهيئة.

المادة السابعة عشرة:
تكون املن�شاأة الغذائية م�شوؤولة عن �شمان تطبيق هذا النظام ولوائحه 

�شمن الن�شاط الغذائي الواقع حتت م�شوؤوليتها.

الف�سل ال�ساد�س:
مسؤوليات المنشآت الغذائية

المادة الثامنة عشرة:
يجب على املن�شاأة الغذائية اأن تكون قادرة على التعرف على م�شدر 

الغذاء الذي حتت اإ�شرافها، وحتديد املن�شاآت الغذائية التي متدها به، 

وتزويد الهيئة باملعلومات املطلوبة اإذا تطلب االأمر ذلك.

المادة التاسعة عشرة:
للهيئة اأن تقّوم الغذاء قبل ت�شويقه ويف اأثنائه وبعد الت�شويق اإذا تطلب 

االأمر ذلك، ولها – يف �شوء نتيجة التقومي – اتخاذ االإجراءات التي 

حتددها الالئحة.

المادة العشرون:
اإذا علمت اأو �شّكت املن�شاأة الغذائية اأن الغذاء غري مطابق لال�شرتاطات 

واملتطلبات التي تفر�شها الهيئة، وجب عليها اإبالغ الهيئة بذلك، 

واتخاذ االإجراءات الالزمة ل�شحب الغذاء وفقاً ملا حتدده الالئحة.

الف�سل ال�سابع:
الرقابة على الغذاء

المادة الحادية والعشرون:
تن�شىء الهيئة وتدير نظام اإنذار �شريع للتبليغ عن اأي خطر مبا�شر اأو 

غري مبا�شر على �شحة االإن�شان يكون م�شدره الغذاء، وتوعية امل�شتهلك 

بالو�شائل التي تراها منا�شبة، وذلك وفقاً لالإجراءات التي حتددها 

الالئحة.

المادة الثانية والعشرون:
الهيئة هي اجلهة املخولة نظاماً بتفتي�س املن�شاآت واملرافق الغذائية 

فيما يخ�س تطبيق اأحكام هذا النظام ولوائحه، ولها  اال�شتعانة 

باجلهات االأمنية عند احلاجة.

المادة الثالثة والعشرون:
يتوىل مفت�شون - ي�شدر بت�شميتهم قرار من الرئي�س – اأعمال الرقابة 

والتفتي�س و�شبط املخالفات، وتكون لهم �شالحيات و�شلطات ماأموري 

ال�شبط اجلنائي.

المادة الرابعة والعشرون:
للمفت�س عند اإبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول املن�شاآت واملرافق 

الغذائية لغر�س التفتي�س، وله االطالع على امل�شتندات وال�شجالت 

واالحتفاظ بن�شخة منها اإذا لزم االأمر، كما ميكنه �شحب عينات من 

االأغذية لتحليلها. وعلى املن�شاأة اأو املرفق الغذائي متكينه من ذلك، وعدم 

اإعاقته.

المادة الخامسة والعشرون:
اإذا ظهر للمفت�س وجود غذاء خمالف الأحكام هذا النظام اأو لوائحه، فله 

حجزه واتخاذ التدابري الالزمة وفقاً لالإجراءات التي حتددها الالئحة، 

على اأن يكون احلجز وجوبّيا اإذا كان الغذاء غري ماأمون.

المادة السادسة والعشرون:
يلتزم المفتش باآلتي:

1- عدم الك�شف عن اأي معلومة ح�شل عليها ب�شبب عمله، مامل تطلب 

منه ذلك اأو املحكمة املخت�شة.

2- التقيد باالأحكام واالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا النظام ولوائحه.

3- حترير حم�شر �شبط اإذا كانت هناك خمالفة الأحكام هذا النظام 

ولوائحه، ت�شلم ن�شخة منه للمخالف.

الف�سل الثامن:
سحب وتحليل العينات

المادة السابعة والعشرون:
للهيئة حق �شحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى 

مطابقتها الأحكام هذا النظام ولوائحه، وحتليلها اإذا لزم االأمر يف 

خمترباتها، اأو يف املختربات امل�شجلة لديها.

المادة الثامنة والعشرون:
اإذا اأظهرت نتائج حتليل العينة وجود خمالفة الأحكام هذا النظام 

ولوائحه؛ فت�شدر الهيئة تقريرًا بذلك، وللهيئة  اتخاذ االإجراءات 

الالزمة يف �شوء نتائج التقرير، مبا يف ذلك اإبالغ املن�شاأة الغذائية.

الف�سل التا�سع:
اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية

المادة التاسعة والعشرون:
للهيئة اعتماد املنهج الوقائي املنا�شب ل�شمان �شالمة الغذاء خالل 

مراحل ال�شل�شلة الغذائية، ولها يف �شبيل ذلك فر�س النظم الفنية الكفيلة 

بتحقيقه.

المادة الثالثون:
اإذا توافر للهيئة مايدعوها لالعتقاد باأن الغذاء قد ي�شبب اأ�شرارًا 

على �شحة امل�شتهلك اأو ال�شحة العامة، ومل  يتوافر دليل علمي قاطع 

يوؤكد ذلك؛ فيجوز لها اأن تتخذ التدابري االحرتازية الالزمة للتحكم يف 

املخاطر، مع مراعاة حجم ال�شرر املحتمل، وتفادي فر�س قيود غري 

�شرورية، ومراجعة تلك التدابري خالل مدة معقولة يف �شوء نتائج 

تقومي املخاطر.

المادة الحادية والثالثون:
للهيئة اإذا كان هناك خطر حمتمل يهدد �شحة امل�شتهلك اأو ال�شحة 

العامة يف من�شاأة غذائية، اأو مرافقها، اأو اأّي حمتوياتها، اأو منتجاتها؛ 

اأن ت�شدر اأمرًا باإغالق هذه املن�شاأة اأو اأي من مرافقها وفقاً لالإجراءات 

التي حتددها الالئحة.

المادة الثانية والثالثون:
اإذا ظهر للهيئة اأن الغذاء ي�شكل خطرًا على �شحة امل�شتهلك اأو ال�شحة 

العامة، والميكن تفاديه بالتدابري واالإجراءات املتاحة؛ فلها االأمر 

ب�شحب الغذاء، اأو اتخاذ االإجراءات املنا�شبة وفقاً ملا تقت�شيه طبيعة 

احلالة.

الف�سل العا�سر:
سحب المنتج الغذائي 

المادة الثالثة والثالثون:
اإذا توافر للهيئة دليل على اأن هناك منتجاً غذائياً قد ي�شبب �شررًا 

على �شحة امل�شتهلك، اأو ال�شحة العامة؛ فلها االأمر ب�شحب املنتج، اأو 

ا�شرتجاعه ومنع تداوله وفقاً لالإجراءات التي حتددها الالئحة.

المادة الرابعة والثالثون:
للهيئة اأن تاأمر اإدارياً باإتالف اأي منتج غذائي خمالف الأحكام هذا النظام 

ولوائحه متى كان تداوله ي�شبب �شررًا على �شحة امل�شتهلك اأو ال�شحة 

العامة، وحتدد الالئحه اإجراءات االإتالف.

المادة الخامسة والثالثون:
اليجوز تداول اأي منتج غذائي قررت الهيئة �شحبه اأو ا�شرتجاعه من 

ال�شوق، اأو حظر تداوله.

الف�سل احلادي ع�سر:
العقوبات

المادة السادسة والثالثون:
أواًل: اأ- مع عدم االإخالل باأي عقوبة ين�س عليها اأي نظام اآخر؛ 

يعاقب مرتكب اأي خمالفة الأحكام هذا النظام اأو لوائحه بواحدة اأو 

اأكرث من العقوبات االآتية:

1- غرامة التزيد على مليون ريال.

2- منع املخالف من ممار�شة اأي عمل غذائي، وذلك ملدة التتجاوز مائة 

وثمانني يوماً.

3- تعليق الرتخي�س ملدة التتجاوز عاماً.

4- اإلغاء الرتخي�س.

ب – جتوز م�شاعفة العقوبة يف حال تكرار ارتكاب املخالفة.

ج – اإذا كانت املخالفة تتمثل يف الت�شبب عمدًا بتداول مادة غذائية 

�شارة بال�شحة اأو مغ�شو�شة اأو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بال�شجن مدة 

التزيد على ع�شر �شنوات، اأو بغرامة التزيد على ع�شرة ماليني ريال، 

اأو بهما معاً، باالإ�شافة اإىل تطبيق اأي من العقوبات امل�شو�س عليها يف 
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م�سروع نظام الغذاء ..تتمة
الفقرات )2( و)3( و)4( من البند )اأواًل/ اأ( من هذه املادة.

ثانيًا: تتوىل الهيئة توقيع العقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرات )1( 
و)2( و)3( و)4( من البند )اأواًل/ اأ( من هذه املادة، وفقاً لت�شنيف 

للمخالفات وحتديد للعقوبات يعتمده املجل�س، والتكون العقوبات 

نافذة اإال بعد اعتمادها من الرئي�س اأو من يفو�شه، وحتدد الالئحة لهذا 

النظام ال�شوابط واالإجراءات املتعلقة بذلك، واليخل ذلك بقيام الهيئة 

باتخاذ ماتراه من تدابري احرتازية اإذا راأت �شرورة لذلك.

ثالثًا: اإذا كانت املخالفة ت�شتوجب عقوبة ال�شجن، فتحال اإىل هيئة 
التحقيق واالدعاء العام؛ للتحقيق فيها، واإحالتها اإىل املحكمة املخت�شة 

اإذا راأت ذلك.

رابعًا: ن�شر احلكم اأو القرار املكت�شب للقطعية على نفقة املخالف يف 
ثالث �شحف حملية، يراعى يف حتديدها مقر املن�شاأة الغذائية، ومكان 

وقوع املخالفة.

خامسًا: يجوز ملن اأ�شدرت الهيئة يف حقه قرارًا بالعقوبة؛ التظلم 
منه اأمام اللجنة املن�شو�س عليها يف البند )�شاد�شاً( من هذه املادة 

خالل )ثالثني( يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

سادسًا: يكّون املجل�س جلنة اأو اأكرث – اليقل عدد اأع�شائها عن ثالثة، 
يكون من بينهم م�شت�شار نظامي، وتخت�س اللجنة بالنظر فيما ياأتي:

1- املخالفات وتوقيع اأي من العقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرة 

)ج( من البند )اأواًل( من هذه املادة عدا عقوبة ال�شجن، واإ�شدار القرار 

املنا�شب لذلك، ويجوز التظلم منه اأمام املحكمة االإدارية خالل )�شتني( 

يوماً. من تاريخ اإبالغه به.

2- تظلم ذي ال�شاأن من قرار العقوبة الذي ت�شدره الهيئة يف حقه، 

على اأن تبت اللجنة يف التظلم خالل مدة التتجاوز )�شتني( يوماً. ويف 

حالة انتهاء هذه املدة دون البت يف التظلم، اأو عدم قبول املخالف لقرار 

اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة اأمام املحكمة االإدارية.

ويف حال اإلغاء املحكمة االإدارية لقرار العقوبة ال�شادر من اللجنة 

اأو الهيئة؛ تتوىل املحكمة النظر يف املخالفة واإيقاع العقوبة املنا�شبة 

املن�شو�س عليها يف هذه املادة.

المادة السابعة والثالثون:
للمت�شرر من اأي خمالفة الأحكام هذا النظام، احلق يف املطالبة 

بالتعوي�س عن االأ�شرار التي ت�شببت بها تلك املخالفة، وذلك اأمام 

املحكمة املخت�شة.

الف�سل الثاين ع�سر:
أحكام ختامية

المادة الثامنة والثالثون:
للهيئة اإجراء اتفاقيات اعرتاف متبادلة اأو مذكرات تفاهم اأو طرق 

واآليات اأخرى للتعاون الثنائي اأو متعدد االأطراف فيما يخ�س جمال 

الغذاء، وهي اجلهة املخولة نظاماً بتنفيذ هذه االتفاقيات.

المادة التاسعة والثالثون:
يحدد املجل�س املقابل املايل نظري اخلدمات التي تقدمها الهيئة، 

والرتاخي�س و�شهادات الت�شجيل واملوافقات التي ت�شدرها.

المادة األربعون:
يجوز منح مفت�شي الهيئة مكافاآت مالية بقرار من املجل�س نظري مايقدمونه من 

اأعمال توؤدي اإىل تفادي وقوع �شرر على امل�شتهلك، اأو على ال�شحة العامة.

المادة الحادية واألربعون:
يجوز منح مكافاأة ت�شجيعية بن�شبة التزيد على )25%( من مقدار الغرامة 

امل�شتحقة بقرار من املجل�س؛ ملن ي�شاعد – من غري مفت�شي الهيئة اأو اجلهات 

التي ت�شتعني بها – يف الك�شف عن خمالفة الأحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الثانية واألربعون:
تعر�س الهيئة م�شاريع اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية للغذاء 

على اجلمهور باالأ�شلوب الذي تراه منا�شباً قبل اعتمادها اأو اإ�شدارها؛ 

وذلك لتلقي امللحوظات واملقرتحات.

المادة الثالثة واألربعون:
للهيئة اال�شتعانة باأي جهة حكومية اأخرى اأو بالقطاع اخلا�س؛ للقيام 

باأي مهمة م�شندة اإليها مبوجب هذا النظام والئحته.

المادة الرابعة واألربعون:
ي�شدر املجل�س الالئحة خالل )مائة وثمانني( يوماً من تاريخ ن�شر هذا 

النظام يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بها ابتداًء من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة واألربعون:
يعمل بهذا النظام بعد )مائة وثمانني( يوماً من تاريخ ن�شرة يف اجلريدة 

الر�شمية، ويلغي كل مايتعار�س معه من اأحكام.

قرار رقم )49( وتاريخ 24/ 1 / 1436هـ

قرار رقم )5( وتاريخ 3 / 1 / 1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 10179 

وتاريخ 1435/3/18هـ امل�شتملة على خطاب �شاحب ال�شمو امللكي 

وزير الرتبية والتعليم نائب رئي�س اللجنة العليا ل�شيا�شة التعليم 

رقم 34696277 وتاريخ 1435/2/29هـ، املرافق له قرار اللجنة 

العليا ل�شيا�شة التعليم رقم 3554115 وتاريخ 1435/1/9هـ يف �شاأن 

املوافقة على اإن�شاء االحتاد ال�شعودي للريا�شة املدر�شية.

وبعد االطالع على الفقرة )2( من املادة )24( من نظام جمل�س 

الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي )اأ/13( وتاريخ 1414/3/3هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )550( وتاريخ 1435/9/2هـ، املعد 

يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )1102( 

وتاريخ 1435/11/22هـ .

يقرر: 

املوافقة  على اإن�شاء احتاد ريا�شي با�شم االحتاد ال�شعودي للريا�شة 

املدر�شية، على اأن تقوم اللجنة العليا ل�شيا�شة التعليم بو�شع القواعد 

وال�شوابط الالزمة لذلك.

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 10361 

وتاريخ 1435/3/19هـ امل�شتملة على خطاب الرئا�شه العامة 

لـرعايــة ال�شباب رقــم 949/م ر وتاريخ 1435/3/12هـ يف �شاأن 

طلب التــرخي�س ل�شبعــة ع�شــر نادياً يف عــدد مــن حمــافظات 

ومراكز اململكة.

وبعد االطالع على املح�شر رقـــم )551( وتاريخ 1435/9/2هـ، 

املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعــد االطالع علــى تو�شيـة اللجنة العامـة ملجلــ�س الـوزراء رقم 

)1045( وتاريخ 1435/11/20هـ .

يقرر مايلي:

املوافقة على الرتخي�س لـ )17( نادياً ريا�شياً يف عدد من حمافظات 

ومراكز اململكة، بح�شب البيان املرافق لهذا القرار.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على اإن�ساءاحتاد ريا�سي با�سم الحتاد ال�سعودي للريا�سة املدر�سية

املوافقة على الرتخي�س لـ )17( ناديًا ريا�سيًا يف عدد من حمافظات ومراكز اململكة
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قرار وزير ال�سحة رقم 371352 بتاريخ 2/7/ 1436

اإن وزير ال�شحة بناء على املادة الثانية والثالثني من نظام 

املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة 

ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/40( وتاريخ 1423/11/3هـ  

وبناء على ال�شالحيات املخولة له.

يقرر:)املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام املوؤ�ش�شات 

ال�شحية اخلا�شة بال�شيغة املرفقة بهذا القرار ويعمل بها حاال 

من تاريخ �شدوره(.

املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة

الف�سل الأول
األحكام العامة

المادة األولى:
تدل الكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا النظام على 

 المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
-  المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع 

الخاص معدة للعالج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل 
 الطبية، أو التأهيل، أو إلقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي:

 1.  المستشفى: كل مكان معد ال�شتقبال املر�شى والك�شف عليهم وعالجهم وتنوميهم.
2.  المجمع الطبي العام: كل مكان معد ال�شتقبال املر�شى، والك�شف عليهم وعالجهم، 

وتوجد فيه ثالثة تخ�ش�شات طبية خمتلفة على االأقل اأحدها من التخ�ش�شات االأ�شا�شية )اجلراحة، 

 االأمرا�س الباطنية، الن�شاء والوالدة، االأطفال، طب االأ�شرة(. 

3.  المجمع الطبي المتخصص: جممع لعيادات يف تخ�ش�س طبي واحد اأو اأكرث، 
 وفروعه الدقيقة.

 4.  العيادة: كل مكان معد ال�شتقبال املر�شى، والك�شف عليهم وعالجهم.
 5.  مركز األشعة: املكان املعد الإجراء الت�شاوير الت�شخي�شية الطبية اأو العالج باالأ�شعة.

 6.  المختبر الطبي: املكان املعد الإجراء الفحو�شات املخربية.
7.  مركز جراحة اليوم الواحد: موؤ�ش�شة �شحية مرخ�س لها باإدخال املر�شى لعمل اإجراء 

طبي مثل: بع�س العمليات ال�شغرية واملتو�شطة، على اأن يخرج منها املري�س يف اليوم نف�شه، وفًقا ملا 

حتدده الالئحة التنفيذية.

8. مراكز الخدمة الصحية المساندة: االأماكن التي تقدم اخلدمات ال�شحية اأو الفنية 
 المتممة للعالج والتأهيل وتشمل ما يأتي:

 اأ- مراكز العالج الطبيعي.

 ب- حمالت النظارات الطبية.

 ج- حمالت االأجهزة واالأطراف ال�شناعية.

 د- املراكز امل�شاندة التي ي�شدر قرار من وزير ال�شحة باعتمادها من اخلدمات ال�شحية.

9.  مركز خدمات النقل اإلسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل االإ�شعايف وتقدمي اخلدمات 
االإ�شعافية للمري�س اأو امل�شاب قبل و�شوله للم�شت�شفى، وفًقا للموا�شفات وال�شوابط التي حتددها 

 جمعية الهالل االأحمر ال�شعودي.

 10.  الوزارة: وزارة ال�شحة.
11.  الوزير: وزير ال�شحة.

المادة الثانية:
1-  فيما عدا امل�شت�شفى ، ي�شرتط اأن تكون ملكية املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ملكية �شعودية .

2- ي�شرتط يف مالك العيادة اأن يكون طبيباً متخ�ش�شاً يف طبيعة عمل العيادة وم�شرفاً عليها ومتفرغاً 

تفرغاً كاماًل لها.

3- يجب اأن يكون يف كل جممع طبي اأو خمترب طبي اأو مركز اأ�شعة اأو مركز جراحة اليوم الواحد 

م�شرف متفرغ تفرغاً كاماًل لهذا الغر�س ، وي�شرتط اأن يكون هذا امل�شرف طبيباً اأو مهنياً �شعودياً 

متخ�ش�شاً يف طبيعة عمل املجمع اأو املخترب اأو املركز ، �شواء كان مالكاً له اأو اأحد ال�شركاء فيه اأو 

غريهما .ويجوز - وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية – اال�شتثناء من هذا ال�شرط اإذا مل يتوافر طبيب 

اأو مهني �شعودي. 

4- ي�شرتط اأن يكون لكل موؤ�ش�شة �شحية خا�شة يف كل االأحوال م�شرف فني متخ�ش�س يف   طبيعة عمل 

املوؤ�ش�شة ومتفرغ تفرغاً كاماًل لها

5- ي�شرتط اأن يكون املدير الطبي يف امل�شت�شفيات طبيباً �شعودياً موؤهاًل ، وفقاً ملا حتدده الالئحة 

التنفيذية. 

6- تق�شر اإدارة املوؤ�ش�شــات ال�شحيــــة اخلا�شــة على ذوي التـــاأهيل املنــا�شب من ال�شعـــوديني 

وفقـــاً لل�شوابط وال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية 

)1/2ل(
ي�شرتط تعيني م�شــرف طبــي اأو مهني �شعــودي متفرغاً تفرغاً كاماًل ومتخ�ش�شاً يف طبيعة عمل 

املجمع الطبي اأو املخترب اأو مركز االأ�شعة اأو مركز جراحة اليوم الواحد يف مدن )الريا�س، مكة 

املكرمة، جدة، املدينة املنورة، الدمام، واخلرب(. وت�شتثنى باقي املدن من �شرط اجلن�شية يف حال 

عدم توافر م�شرف �شعودي، ويجوز اإ�شافة مدن اأخرى اإذا دعت احلاجة. ويجوز للطبيب اأو املهني 

املالك اأو ال�شريك يف ملكية املوؤ�ش�شة ال�شحية اأن يكون هو امل�شرف ب�شرط اأن يكون متخ�ش�شاً يف 

طبيعة عمل هذه املوؤ�ش�شة. 

)2/2ل(
مع مراعاة ما تق�شي به االأنظمة ذات العالقة، ي�شرتط اأن يكون يف كل موؤ�ش�شة �شحية خا�شة م�شرفاً 

فنياً متخ�ش�شاً يف طبيعة عمل املوؤ�ش�شة، واأن يكون متفرغاً تفرغاً كاماًل للعمل فيها واأال يعمل يف اأي 

مرفق �شحي تابع للدولة �شواء على وظائف اخلدمة املدنية اأو وظائف الت�شغيل الذاتي اأو وظائف 

ال�شركات امل�شغلة مل�شت�شفيات الدولة.

)3/2ل(
يمكن لغير السعودي التقدم بطلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة 

بالشروط التالية:
1. اأن يخ�شع الطلب اأواًل للدرا�شة من قبل الهيئة العامة لالإ�شتثمار للبت يف اأهلية املتقدم بح�شب 

االأنظمة املعمول بها باململكة.

2. يجب اأن يكون امل�شتثمر االأجنبي ذو خربة يف اإدارة وت�شغيل املوؤ�ش�شات ال�شحية واأن يحقق قيمة 

م�شافة للخدمات ال�شحية وتقوم جلنة ي�شكلها الوزير من خرباء طبيني واقت�شاديني بالنظر بالبت يف 

اأهلية املتقدم بطلب الرتخي�س. 

3. تطبق جميع االإ�شرتاطات واملتطلبات االأخرى املتعلقة برتخي�س املوؤ�ش�شات ال�شحية يف مواد هذا 

النظام والئحته التنفيذية على امل�شتثمرين االأجانب. 

)4/2ل(
ميكن للجمعيات اخلريية املتخ�ش�شة يف اخلدمات ال�شحية امل�شجلة لدى وزارة ال�شوؤون االإجتماعية 

والغري هادفة للربح اأن ُتعاَمل معاملة القطاع اخلا�س فيما يوؤهلها للتقدم بطلب ترخي�س جممع طبي 

�شريطة اأن ينطبق على هذه املجمعات ماينطبق على باقي املجمعات الطبية من �شروط ت�شمنتها مواد 

هذا النظام والئحته التنفيذية.

)5/2ل(
ي�شرتط لرتخي�س العيادة اخلا�شة اأن يكون املالك طبيباً �شعودياً م�شنفاً لدى الهيئة ال�شعودية 

للتخ�ش�شات ال�شحية بنف�س ن�شاط العيادة.

)6/2ل(
ي�شرتط لرتخي�س امل�شت�شفيات واملوؤ�ش�شات ال�شحية االأخرى تعيني اإداري �شعودي مبوؤهل اليقل عن 

جامعي للم�شت�شفيات مع توفر اخلربات يف جمال اإدارة املوؤ�ش�شات ال�شحية، وثانوية عامة على االأقل 

لباقي املوؤ�ش�شات.

)7/2ل(
ت�شتثنى امل�شتو�شفات واملختربات ومراكز االأ�شعة القائمة قبل �شدور هذا النظام من تعيني امل�شرف 

الطبيب اأو املهني ال�شعودي.

)8/2ل(
يجب احل�شول على موافقة مديرية ال�شوؤون ال�شحية يف املنطقة اأو املحافظة على اأي تغيري للمدير 

الطبي اأو امل�شرف اأو املدير االإداري يف املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة التابعة لها.

المادة الثالثة
يجب اأن تتوافر يف مبنى املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ال�شروط ال�شحية واملوا�شفات الهند�شية 

والتوزيع املنا�شب، واأن يكون حمتوًيا على االأثاث واملعدات واالأجهزة الطبية وغري الطبية الالزمة، 

واأن يكون لدى املوؤ�ش�شة نظام للتخل�س من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات 

ال�شحية، وحتدد الالئحة التنفيذية املعايري وال�شروط الالزمة لذلك.

)1/3ل(
لرتخي�س امل�شت�شفى ي�شرتط ح�شول املتقدم على �شهادة اكتمال التجهيزات الفنية املوؤيدة ملرحلة 

الرتخي�س من املركز ال�شعودي العتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية.

)2/3ل(
فيما عدا امل�شت�شفى، يجب اأن تتوفر يف مبنى املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ال�شروط واملوا�شفات التالية، 

وذلك مرحلياً اإىل اأن يتم االإنتقال خالل �شنة من اإ�شدار هذه الالئحة اإىل تطبيق موا�شفات ومعايري 

املركز ال�شعودي الإعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية ملرحلة الرتخي�س بناًء على خطة ت�شدرها الوزارة 

تت�شمن املتطلبات واإجرااآت الرتخي�س فيما يتعلق بال�شروط واملوا�شفات الفنية:

اأ- اأن يكون املوقع منا�شباً وفقاً ل�شروط االأمانات والبلديات باملنطقة اأو املحافظة التابعة لها املوؤ�ش�شة 

ال�شحية اخلا�شة.

ب- توافر متطلبات ال�شالمة ومكافحة احلريق وتدريب العاملني على طرق املكافحة ح�شب �شروط 

الدفاع املدين يف املنطقة اأو املحافظة التابعة لها املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة.

ج- توفري مكان منا�شب مللفات املر�شى )غرفة منا�شبة يف حالة ا�شتخدام امللفات الورقية وت�شتثنى من 

ذلك املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة التي تعمل بنظام امللف االإلكرتوين( على اأن يكون فتح امللف للمري�س 

واإ�شدار بطاقة برقم امللف جمانا.

د- توافر و�شائل االت�شال الهاتفي بح�شب احتياجات وحجم املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة.

هـ - تخ�شي�س اأماكن منا�شبة النتظار الرجال واأخرى منف�شلة النتظار الن�شاء مع توفري االأثاث 

املنا�شب. 

و- اأن يكون املبنى مكيف الهواء �شيفاً و�شتاًء واالإ�شاءة والتهوية به جيدة واأن يكون املبنى ب�شفة 

عامة نظيفاً ومرتباً والئق املظهر.

ز- اأن ي�شتمل املبنى على مداخل وخمارج خم�ش�شة لذوي االحتياجات اخلا�شة.

نظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ولئحته التنفيذية

وزير ال�سحة املكلف
عادل بن حممد فقيه
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ح- و�شع لوحة عند مدخل مبنى املوؤ�ش�شة تو�شح ا�شمها وتخ�ش�شها ح�شب الرتخي�س املمنوح لها 

ومواعيد العمل بها.

ط- و�شع لوحات ا�شرت�شادية داخل املوؤ�ش�شة تو�شح اأماكن العيادات واالأق�شام وغريها من مرافق 

املوؤ�ش�شة.     

ي- فيما عدا امل�شت�شفى، ي�شرتط اأن يكون للموؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة بجميع اأق�شامها مدخل واحد 

م�شتقل اإ�شافة اإىل مدخل الطوارئ يف املجمعات الطبية العامة.

)3/3ل( 
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لما يلي:

اأ- نظام مكافحة العدوى.

ب- نظام التخل�س االآمن من النفايات الطبية ح�شب الالئحة التنفيذية للنظام املوحد الإدارة نفايات 

الرعاية ال�شحية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية )مرفق رقم 1( وال�شادرة بالقرار 

الوزاري رقم 22/2/60657 وتاريخ 1427/7/18هـ واملوافق على تطبيقه باملر�شوم امللكي الكرمي 

رقم م/53 وتاريخ 1426/9/16هـ والتعاقد مع اإحدى ال�شركات املعتمدة من م�شلحة االأر�شاد 

وحماية البيئة للتخل�س االآمن من النفايات الطبية. 

)4/3ل(
يجب أن يتوافر في المؤسسة الصحية الخاصة نظام للمعلومات يالئم 

حجم العمل بها وان توفر كحد أدنى ما يلي:
اأ- الئحة داخلية ت�شمل اإجراءات العمل والو�شف الوظيفي للعاملني وحقوقهم وواجباتهم واإجازاتهم 

وموا�شفات الزي لكل فئة واالأوراق واملطبوعات واالأختام الر�شمية للموؤ�ش�شة .

ب- نظاماً حديثاً لت�شجيل املواعيد واال�شتعالم .

ج- يتم االحتفاظ مبلفات املر�شى اإما ورقية اأو اإلكرتونية وقفاً ملا يلي :

- ملفات الوفيات واملواليد طوال مدة عمل املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ويف حالة االغالق اأو انتهاء 

ن�شاط املوؤ�ش�شة يتم ت�شليم امللفات لل�شوؤون ال�شحية التابعة لها .

- ملفات املر�شى ملدة خم�س �شنوات مت�شمنة اآخر زيارة للمري�س وعند اإتالفها بعد م�شي هذه املدة 

يحتفظ مبلخ�س احلالة املر�شية للرجوع اإليه عند احلاجة .

د- دفاتر و�شفات طبية اأو و�شفات طبية اإلكرتونية قابلة للطباعة عند طلبها من املري�س اأو جلان 

التفتي�س. )وفق النموذج املرافق لهذه الالئحة(

المادة الرابعة :
1- ال يجوز افتتاح اأي موؤ�ش�شة �شحية خا�شة اأو ت�شغيلها اإال بعد ا�شتكمال جميع ال�شروط واملتطلبات 

التي ين�س عليها هذا النظام والئحته التنفيذية بعد احل�شول على الرتاخي�س الالزمة.

2- مينح الرتخي�س للموؤ�ش�شة ال�شحية ملدة خم�س �شنوات قابلة للتجديد .

)1/4ل(
ت�شكل بقرار من مدير ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة اأو املحافظة التي تقع يف دائرتها املوؤ�ش�شة ال�شحية 

اخلا�شة جلنة تتوىل درا�شة طلبات الرتخي�س للموؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة فيما عدا امل�شت�شفيات 

ومتابعة اإجراءات ترخي�شها والتاأكد من ا�شتكمالها جميع ال�شروط واملتطلبات التي ين�س عليها النظام 

والئحته التنفيذية وح�شولها على الت�شاريح الالزمة قبل منحها الرتخي�س ويحدد القرار مهام هذه 

اللجان و�شالحيتها وتكون مدتها ثالث �شنوات. 

)2/4ل(  
مينح الرتخي�س بافتتاح امل�شت�شفيات اخلا�شة مبوافقة وزير ال�شحة اأو من يفو�شه، ومينح الرتخي�س 

بافتتاح املوؤ�ش�شات ال�شحية االأخرى مبوافقة مدير ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة اأو املحافظة التي يقع يف 

دائرتها مقر املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة.

)3/4ل( 
يقدم طلب الرتخي�س بفتح موؤ�ش�شة �شحية خا�شة اإىل مديرية ال�شوؤون ال�شحية التابعة لها املوؤ�ش�شة 

ال�شحية ويتم حتديد اإجراءات ومواعيد مراحل الرتخي�س ح�شب دليل االإجراءات املوحد.

)4/4ل( 
مدة الرتخي�س الأي موؤ�ش�شة �شحية خا�شة خم�س �شنوات فقط تبداأ من تاريخ  منح الرتخي�س النهائي 

ويجوز جتديد الرتخي�س ملدة اأخرى بعد التاأكد من توافر كافة ال�شروط واملتطلبات التي ين�س عليها 

هذا النظام ولوائحه التنفيذية والتي منح الرتخي�س للموؤ�ش�شة مبوجبها.

)5/4ل(
يجوز للم�شت�شفيات واملجمعات الطبية العامة واملتخ�ش�شة بناًء على موافقة الوزارة التعاقد مع 

�شركة اأو موؤ�ش�شة متخ�ش�شة حا�شلة على رخ�س نظامية للعمل داخل اململكة يف ن�شاط الت�شغيل 

الطبي ومعتمدة من املركز ال�شعودي العتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية و يكون الطرفان مت�شامنني 

يف امل�شوؤولية اأمام الوزارة عن اأي خمالفات الأحكام نظام املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة والئحته 

التنفيذية.

)6/4ل(
ميكن للم�شت�شفيات فقط العمل مببداأ الت�شغيل املرحلي بناًء على خطة ت�شغيلية ُتقدم مع الطلب 

االأويل تقرها الوزارة وتت�شمن مراحل الت�شغيل واكتمال اجلاهزية التامة لكل مرحلة مبا ي�شمن 

توفري ال�شالمة والرعاية ال�شحية للمري�س. مع االأخذ باالإعتبار اأن منح الرتخي�س املرحلي غري 

ملزم للوزارة مبنح الرتخي�س النهائي يف حال عدم التزام امل�شت�شفى بتنفيذ املراحل ح�شب اخلطة 

املقرة.

المادة الخامسة:
يجب على طالب الترخيص الفتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن 

يدفع الرسم المقرر وفًقا لما يأتي:

)1/5ل(
يجب دفع الر�شم املقرر  للرتخي�س بافتتاح املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة اأو جتديده قبل �شدور 

الرتخي�س اأو جتديده .

)2/5ل(
ي�شدد الر�شم اإىل اجلهة التي حتددها وزارة ال�شحة وعلى النموذج املعد لذلك.

المادة السادسة:
ت�شنف املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة - عند الرتخي�س اأو جتديده- وفقاً ملعايري و�شروط ت�شعها جلنة 

متخ�ش�شة، وحتدد الالئحة التنفيذية هذه اللجنة، واإجرااآت الت�شنيف، وطريقة تطبيقه.

المادة السابعة:
على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، 

ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقًا 
للمعايير التي تضعها، وال يجوز تعديل هذه األسعار إال بعد موافقة 

الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي: 
1- اأ�شعار اخلدمات ال�شحية املعتمدة .

2- و�شع االأ�شعار يف مكان بارز وبخط وا�شح .

3- تقدمي تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العالج قبل بدئه واخلدمات التي �شتقدم له.

4- تقدمي بيان تف�شيلي نهائي للمراجع عن نوع العالج واخلدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.

المادة الثامنة:
ال يجوز للموؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ت�شغيل االأطباء اأو غريهم من املمار�شني ال�شحيني وال�شيادلة اإال 

بعد ح�شولهم على ترخي�س من الوزارة مبزاولة املهنة.

)1/8ل(
تقوم الوزارة ممثلة مبديريات ال�شوؤون ال�شحية بـاإ�شدار تراخي�س مزاولة املهنة بعد ح�شول املمار�س 

ال�شحي على الت�شجيل والت�شنيف املهني لدى الهيئة ال�شعودية  التخ�ش�شات ال�شحية .

)2/8ل(
 الترخيص بمزاولة المهنة :

اأ- متنح مديرية ال�شوؤون ال�شحية بكل منطقة الرتخي�س مبزاولة املهنة بناًء على م�شتندات معتمدة 

من الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية من ناحية املوؤهل العلمي واخلربة العملية. 

ب- ينتهي الرتخي�س بعدم جتديد ترخي�س املوؤ�ش�شة اأو بعدم جتديد عقد العمل اأو بانعدام اللياقة 

ال�شحية .

ج- يعترب احل�شول على الرتخي�س مبزاولة املهنة التزاماً �شخ�شياً بالتقيد باأ�شول واآداب املهنة ح�شب 

االأنظمة املعمول بها يف �شاأن مزاولة املهن ال�شحية .

د- تكون مدة الرتخي�س للعاملني باملوؤ�ش�شات ال�شحية معادلة ملدة الت�شجيل لدى الهيئة ويف حالة 

تغري مكان العمل خالل مدة الت�شجيل املهني دون تغري التخ�ش�س، يظل الت�شجيل �شاري املفعول.

هـ - يعتبر الترخيص الغيًا في الحاالت التالية:
1- اإذا انق�شت �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار الرتخي�س دون العمل به.

2- اإذا مل يتقدم املمار�س ال�شحي بطلب جتديد الرتخي�س قبل انتهائه ويعترب الرتخي�س الغياً من 

تاريخ انتهاء مدته دون جتديد.

3- اإذا انتهى الرتخي�س للموؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة التي يعمل بها اأو انتهى عقد الت�شغيل لل�شركة 

التي ا�شتقدمته اأو انتهت مدة زيارة املرخ�س له بالعمل خاللها.

4- اإذا غري املمار�س ال�شحي مكان عمله، اأو تخ�ش�شه دون موافقة وزارة ال�شحة.

5- اإذا �شدر قرار من اجلهة املخت�شة باإيقاف الرتخي�س اأو اإلغائه.

6- وفاة �شاحب الرتخي�س.

)3/8ل(
يجوز الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة وفق الضوابط التالية :

1. اأن تكون كال املوؤ�ش�شتني ال�شحيتني حتمالن ترخي�شني �شاريي املفعول.

2. اأن يكون املمار�س املنتدب يحمل ترخي�س مزاولة مهنة �شاري املفعول .

3. ان يكون الندب �شمن اتفاق تعاوين بني املوؤ�ش�شتني العالجيتني .

نظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ولئحته التنفيذية .. تتمة

ر�شم الرتخي�س او جتديده املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة 

5000 ريال امل�شت�شفى الذي يحوي خم�شني �شريرا فاقل 

10000 ريالامل�شت�شفى الذي يحوي واحد وخم�شني �شريرا اىل مائة �شرير 

15000 ريالامل�شت�شفى الذي يحوي اكرث من مائة �شرير 

2000 ريال املجمع الطبي العام 

2000 ريالاملجمع الطبي املتخ�ش�س

1000 ريال العيادة 

1000 ريال مركز اال�شعة

2000 ريالاملخترب الطبي

2000 ريالمركز جراحة اليوم الواحد

1000 ريالمركز اخلدمة ال�شحية امل�شاندة

1000 ريالمركز خدمات النقل اال�شعايف
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4. اأن يعمل املنتدب يف نف�س جمال تخ�ش�شه .

5. يجوز اأن يكون الندب داخل اأو خارج مديرية ال�شوؤون ال�شحية التي تقع فيها املوؤ�ش�شة ال�شحية 

اخلا�شة والتي مت ترخي�س الكادر الطبي اأو الفني عليها.

6. يجب احل�شول على موافقة مديريات ال�شوؤون ال�شحية باملناطق اأو املحافظات التي تتبع لها كل من 

املوؤ�ش�شتني ال�شحيتني اللتني �شيتم اإجراء الندب بينهما قبل مبا�شرة الكادر الطبي اأو الفني للعمل لدى 

اجلهة التي تطلب الندب اإليها .

7. يقت�شر الندب على الكادر الطبي والفني يف جميع املهن ال�شحية.

8. يكون الندب لتاأمني العمل لدى املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة الأي �شبب مثل غياب الكادر الطبي اأو 

الفني لديها موؤقتاً �شريطة عدم تاأثر املوؤ�ش�شة ال�شحية املنتدب منها الكادر.

9. ال تتجاوز مدة الندب عن مائة وع�شرون يوماَ )مت�شلة اأو متفرقة( خالل ال�شنة الهجرية الواحدة  

ويجوز االتفاق على �شاعات عمل حمددة بني املوؤ�ش�شتني ال�شحيتني �شريطة اأن يكون ترخي�س الكادر 

الطبي اأو الفني املنتدب �شاري ال�شالحية خالل مدة الندب.

10. يكون الكفيل للكادر الطبي اأو الفني املنتدب م�شوؤواًل م�شوؤولية كاملة عن جميع حقوق الكادر 

املادية وغريها )مثل �شهادة اخلربة( واأن يكون هناك اتفاق تعاوين بني �شاحبي العمل ينظم العالقة 

بينهما بخ�شو�س االنتداب وحقوق الكادر. 

)5/8ل(
يجوز للكوادر ال�شحية العاملة يف املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة التابعة لنف�س امللكية التنقل بني الفروع 

بعد احل�شول على موافقة اإدارة القطاع ال�شحي اخلا�س باملنطقة اأو املحافظة. 

 )6/8ل(        
األطباء الزائرون:

يجوز للم�شت�شفيات اخلا�شة واملجمعات الطبية املهياأة لتخ�ش�س واإمكانات الطبيب الزائر طلب 

ا�شتقدام االأطباء الزائرين وتاأييد احل�شول على تاأ�شريات لهم عن طريق مديريات ال�شوؤون ال�شحية 

التي تتبعها املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة وفق القواعد التي حددت يف املادة )5/3ل( من الالئحة 

التنفيذية لنظام مزاولة املهن ال�شحية. 

)7/8ل(
يتعهد المستشفى أو المجمع الطبي للموافقة على استقدام 

الطبيب الزائر بما يلي :
1- اأن يتحمل امل�شوؤولية املعنوية واملادية كاملة عن اأي خطاأ طبي قد يقع من الطبيب الزائر. ويلزم 

باإبرام وثيقة تاأمني �شد اأخطاء مزاولة املهن ال�شحية با�شم الطبيب الزائر مع اإحدى �شركات التاأمني 

التعاوين املرخ�س لها بالعمل يف اململكة.

2- يحق للم�شت�شفى اأو املجمع الطبي االإعالن عن الطبيب الزائر مبجرد �شدور ترخي�شه من    

ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة وذلك ح�شب �شوابط االإعالن التي ت�شعها الوزارة.

المادة التاسعة:
يجب اأال يقل عدد االأ�شرة يف امل�شت�شفى العام عن ثالثني �شريًرا، ويف امل�شت�شفى ذي التخ�ش�شني عن 

ع�شرين �شريًرا، ويف امل�شت�شفى ذي التخ�ش�س الواحد عن ع�شرة اأ�شرة.

)1/9ل(
للوزير رفع احلد االأدنى لعدد االأ�شرة يف امل�شت�شفيات يف املناطق ذات الكثافة ال�شكانية العالية، وذلك 

وفق مقت�شيات امل�شلحة العامة واحتياجات كل منطقة اأو حمافظة.

المادة العاشرة:
يلتزم امل�شت�شفى بتوفري العدد الالزم من االأطباء املقيمني، واالأخ�شائيني، واال�شت�شاريني، وال�شيادلة، 

والفنيني، واملمر�شني، والعمالة ال�شحية امل�شاندة، وغريها من اخلدمات الالزمة، بح�شب �شعة 

امل�شت�شفى ودرجة ت�شنيفه، وذلك وفقاً للمعايري وال�شوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية.

)1/10ل(
باالإ�شارة اإىل ما جاء بالفقرة )1/3ل( فاإن على امل�شت�شفيات اأن تعمل على حتقيق كفاية الطاقم الطبي 

ح�شب معايري املركز ال�شعودي العتماد املن�شاآت ال�شحية واإ�شداراته املحدثة يف هذا اخل�شو�س. كما 

تراعى بنود املادة الثانية من هذا النظام فيما يتعلق بامل�شرف الطبي واملدير االإداري للم�شت�شفيات.

المادة الحادية عشرة:
 يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:

1. االأجهزة واملعدات الطبية الالزمة، وخمترب ووحدة لالأ�شعة بح�شب تخ�ش�شاته، وغرف خا�شة 

للعزل، و�شرر للعناية املركزة، وجميع اخلدمات االإ�شعافية الالزمة، وفًقا ملا حتدده الالئحة 

 التنفيذية.

2.  �شيدلية داخلية تتوافر فيها ال�شروط واملوا�شفات وفًقا لنظام ومزاولة مهنة ال�شيدلة والئحته 

التنفيذية.

)1/11ل(
ال يتم منح الرتخي�س النهائي للم�شت�شفى اإال بعد ح�شوله على �شهادة من املركز ال�شعودي العتماد 

املن�شاآت ال�شحية املوؤيد باكتمال التجهيزات الفنية وتوفر االأق�شام ال�شرورية للت�شغيل ح�شب 

موا�شفات ومعايري املركز.

)2/11ل(
توفر امل�شت�شفى �شيدلية يتوىل اإدارتها �شيديل موؤهل ومرخ�س له وتطبق ب�شاأنها �شروط واأحكام 

ال�شيدليات اخلا�شة. 

)3/11ل(
عالج اإلدمان لدى المستشفيات الخاصة:

مينح الرتخي�س للقطاع اخلا�س باإن�شاء م�شت�شفيات متخ�ش�شة يف عـالج االإدمان ميـكن كذلك الت�شريح 

باإ�شافة ق�شم لعالج االإدمان يف امل�شت�شفيات القائمة وذلك بعد موافقة الوزير اأو من يفو�شه وفقاً 

لل�شوابط االآتيه:

أواًل: ضوابط عامة:
1. التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة. 

2. توفري الكوادر الفنية املتخ�ش�شة املوؤهلة واملرخ�س لها يف جمال الطب النف�شي والتمري�س وال�شحة 

النف�شية واالأخ�شائيني االجتماعيني واالأخ�شائيني يف التاأهيل العلمي والرتفيهي، واملر�شدين الدينيني 

على اأن يراأ�س الفريق املعالج ا�شت�شاري يف الطب النف�شي موؤهل ويحمل ترخي�شاً �شاري املفعول 

مبزاولة املهنة ويف�شل اأن يكون لديه تاأهيل اأو خربة يف جمال عالج االإدمان.

3. اأن يتم توفري االأماكن والو�شائل الالزمة لعالج االإدمان اأو امل�شاعدة فيه، مثل االختبارات النف�شية 

وور�س للعالج املهني، ومركز للرتفيه النف�شي و�شاالت ملمار�شة الريا�شة ح�شب ال�شعة ال�شريرية .

4. يجب اأن يتوفر بامل�شت�شفى ال�شروط التالية: 

اأ- اأجنحة للتنومي وت�شمل التايل :

- ق�شم الإزالة ال�شموم .

- ق�شم العالج االأ�شا�شي .

- ق�شم النقاهة .

- ق�شم الرعاية الالحقة .

- العيادات اخلارجية والطوارئ 

ب- اأق�شام للمراهقني لكامل املراحل العالجية يف حالة ا�شتقبال املراجعني دون �شن الع�شرين .

ج- اأن يتوفر بال�شيدلية جميع االأدوية امل�شرح بها يف عالج االإدمان داخل امل�شت�شفى املرتبطة حا�شوبياً 

ب�شيدلية اأقرب جممع اأو م�شت�شفى لالأمل باملنطقة .

د- توفري خمترب متكامل ي�شم اأجهزة حديثة لك�شف املخدرات واملوؤثرات العقلية يف الدم والبول ون�شبة 

تر�شبها واأجهزة نق�س فح�س املناعة املكت�شبة )االيدز( وااللتهاب الكبدي الوبائي وغريها من االأجهزة 

التي يجب توفرها يف امل�شت�شفيات واالأق�شام املخت�شة بعالج االإدمان . 

ثانيًا : ضوابط خاصة :
األقسام الخاصة بعالج اإلدمان بالمستشفيات القائمة:

1. اأن يكون امل�شت�شفى اخلا�س �شامل جلميع التخ�ش�شات .

2. اأن يتم العالج بق�شم خا�س بامل�شت�شفى يكون خم�ش�شاً لهذا الغر�س .

3. ي�شمى ذلك الق�شم والعيادة اخلارجية التابعة له )ق�شم التوجيه والتاأهيل( وتعنون �شجالته وملفاته 

وتقاريره بذلك امل�شمى مع مراعاة اإزالة جميع املواد واالأدوات التي ت�شكل خطرًا على املري�س. 

المستشفيات ومراكز العالج النفسي :
1- ي�شرتط اأن يعني لهذه امل�شت�شفيات اأو املراكز مدراء واإداريون �شعوديون يتم املوافقة عليهم من 

قبل مديرية ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة اأو املحافظة التابعة لها من املخت�شني يف جمال ال�شحة النف�شية 

ويف�شل من لديهم تاأهيل يف الطب النف�شي.

2- يجب اأن يتوفر مب�شت�شفيات العالج النف�شي وحدة عناية مركزة للتدخل الطارئ ملن يحتاج ذلك من 

املر�شى. 

المادة الثانية عشرة:
يجب على كل موؤ�ش�شة �شحية اإبالغ اجلهة ال�شحية املخت�شة عن اأي حالة مر�شية معدية فور 

ت�شخي�شها، واإحالة حاالت احلجر ال�شحي لالأمرا�س املعدية اإىل م�شت�شفيات الوزارة مبا�شرة، مع 

اإبالغ اجلهة ال�شحية املخت�شة عن ذلك فوًرا، وحتدد الالئحة التنفيذية مقت�شيات تنفيذ ذلك.

)1/12ل(
يجب على كل موؤ�ش�شة �شحية خا�شة اإبالغ ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة اأو املحافظة باالأمرا�س املعدية 

ووفقاً لالآلية املعتمدة مع التزامها بكافة التعليمات واالإجراءات الوقائية التي تقررها الوزارة. كما 

تلتزم املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة باإبالغ الوزارة مبا تطلبه من بيانات اإح�شائية. 

المادة الثالثة عشرة :
يجب اأن تتوافر يف العيادات واملجمعات الطبية كمية كافية من االأدوية والو�شائل االإ�شعافية التي 

حتددها الالئحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.

)1/13ل(
ي�شرتط اأن توفر العيادات واملجمعات الطبية اأدوية العالج االإ�شعايف وو�شائله وتقوم باإبالغ الوزارة 

وهيئة الغذاء و الدواء يف حال تعذر توفريها.

)2/13ل(
يعترب بيع االأدوية والعالجات املعدة للحاالت االإ�شعافية خارج اإطار العالج االإ�شعايف خمالفة الأحكام 

هذا النظام والئحته التنفيذية.

)3/13ل(
أ- يجب أن ال تقل مرافق العيادة عما يلي:

1- املرافق الواردة يف املادة )2/3( من هذه الالئحة.

2- غرفة خم�ش�شة للك�شف ال تقل م�شاحتها عن 12 مرتًا مربعاً جمهزة بح�شب قوائم التجهيزات 

املرافقة لهذه الالئحة. 

ب- اأن يكون بالعيادة ممر�س وممر�شة مرخ�س لهما )فيما عدا العيادة الن�شائية في�شرتط اأن تكون 

ممر�شة( ويجوز اال�شتعانة مب�شاعدي الفنيني املوؤهلني ح�شب تخ�ش�س العيادة.

ج- يجب اأن يتوفر بالعيادة االأثاث والتجهيزات الالزمة وفقاً للقوائم التي حتددها الوزارة.

د- يجب اأن يتوفر يف العيادة االأدوية والو�شائل االإ�شعافية الواردة يف القائمة امللحقة بالالئحة

)4/13ل(
أ- إضافة إلى ما ورد في المادة )2/3ل( من هذه الالئحة يجب أن ال تقل 

مرافق المجمع الطبي عما يلي:
1- ثالث عيادات على االأقل خم�ش�شة للك�شف ال تقل م�شاحة اأي منها عن 12 مرتًا مربعاً جمهزة 

بح�شب قوائم التجهيزات املرافقة لهذه الالئحة.

2- غرفة لل�شماد.
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3- يجب اأن يتوافر بالعيادات االأثاث والتجهيزات التي تتطلبها وفقاً للقوائم املرافقة لهذه الالئحة.

ب- بالن�شبة للمجمعات العامة يجب تاأمني �شيارة اإ�شعاف حديثة الطراز واأن ال يقل طرازها عن خم�س 

�شنوات �شابقة لتاريخ التقدم للح�شول على الرتخي�س النهائي اأو 10 �شنوات للتجديد وجمهزة ح�شب 

القائمة املرافقة لهذه الالئحة.

هـ-  يجب اأن تتوفر يف املجمع الطبي العام اأو املتخ�ش�س االأدوية والو�شائل االإ�شعافية الالزمة طبقاً ملا 

ورد بالقوائم املرافقة لهذه الالئحة. 

المادة الرابعة عشرة :
ي�شرتط للرتخي�س الأي من املجمع الطبي العام واملجمع الطبي املتخ�ش�س اأن يتوافر فيه - على االأقل 

–  ا�شت�شاري يف كل من التخ�ش�شات الرئي�شة املرخ�س بها واأن يخ�ش�س ممر�س اأو ممر�شة على االأقل 
لكل عيادة وا�شتثناء من ذلك يجوز يف املناطق النائية التي حتددها الوزارة تخفي�س عدد اال�شت�شاريني 

اإىل واحد اأو االكتفاء باالأخ�شائيني.

)1/14ل(
اأ- الأغرا�س ترخي�س املجمع الطبي العام واملجمع الطبي املتخ�ش�س ُيعتمد من يحمل �شهادة 

االإخت�شا�س ال�شعودية اأو مايعادلها يف اأي من التخ�ش�شات الطبية حمققاً ل�شرط االإ�شت�شاري وذلك 

للمجمعات الواقعة يف مدن الريا�س، مكة املكرمة، املدينة املنورة، جدة، الدمام  واخلرب.

ب- يجوز االكتفاء باالأخ�شائيني يف عيادات املجمع الطبي العام واملجمع الطبي املتخ�ش�س املرخ�س 

بها يف املناطق واملحافظات االأخرى. 

المادة الخامسة عشرة :
يقدم خدمات املخترب ومراكز االأ�شعة ومراكز جراحة اليوم الواحد واخلدمات ال�شحية امل�شاندة 

اأياً كان نوعها متخ�ش�شون يف املهنة مرخ�س لهم بذلك وحتدد الالئحة التنفيذية �شروط تقدمي هذه 

اخلدمات وموؤهالت املتخ�ش�شني العاملني فيها واإجراءات العمل.

)1/15ل(  
باالإت�شاق مع ما جاء باملادة )2/3ل( حول نقل املتطلبات واملعايري الفنية واإجرااآتها للمركز ال�شعودي 

الإعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية تطبق باقي مواد الالئحة التنفيذية للمادة اخلام�شة ع�شرة مرحلياً. 

)2/15ل( 
المختبرات الطبية:

أواًل: تصنيف المختبرات:
ت�شنف املختربات الطبية اإىل خمتربات عامة وخمتربات متخ�ش�شة وميكن اأن يكون املخترب �شمن 

موؤ�ش�شة �شحية خا�شة وذلك كما يلي: 

1. خمتربات طبية عامة وتقوم بعمل التحاليل الطبية الروتينية غري التخ�ش�شية وت�شمل الكيمياء 

احليوية / العنا�شر امل�شورة / التفاعالت امل�شلية / واالأحياء الدقيقة بجميع فروعها والتحليل الكامل 

للبول باالإ�شافة اإىل حتليل ف�شيلة الدم .

2. خمتربات طبية متخ�ش�شة تقوم بعمل التحاليل الطبية التخ�ش�شية يف تخ�ش�س طبي واحد اأو اأكرث 

وفروعه الدقيقة وميكن ان تقوم بعمل التحاليل الطبية الروتينية. 

ثانيًا : العاملون بالمختبر: 
1. يكون امل�شرف على املخترب الطبي العام بامل�شت�شفيات طبيب نائب اأول خمتربات على االأقل ويف بقية 

املوؤ�ش�شات ال�شحية االأخرى اأخ�شائي خمتربات غري طبيب كحد اأدنى ومرخ�س لهم مبزاولة املهنة مع 

توفري اأخ�شائي / فني خمتربات يف كل تخ�ش�س موجود كحد اأدنى على اأن يتم توفري طبيب نائب اأول 

يف املختربات امل�شتقلة.

2. يكون امل�شرف على املخترب املتخ�ش�س طبيب ا�شت�شاري يف املختربات اأو ا�شت�شاري غري طبيب يف 

تخ�ش�س املخترب كحد اأدنى ومرخ�س له مبزاولة املهنة اإ�شافة اإىل اأخ�شائي خمتربات يف كل تخ�ش�س 

من التخ�ش�شات املخربية املختلفة كما يجب اأن يتوفر اثنان من فنيي املختربات على االأقل يف كل 

تخ�ش�س.

ثالثًا: مرافق المختبر:
يجب أالَّ تقل مساحة المختبر عن 100 مترًا مربعًا إذا كان ضمن مجمع 

عيادات عام أو مجمع عيادات متخصص. أما إذا كان المختبر مستقاًل 
أو داخل مستشفى فيجب أالَّ تقل مساحته عن 300 مترًا مربعًا مع توافر 

اآلتي:
1. مكتب ا�شتقبال املراجعني يتم عن طريقة ت�شليم النتائج مع حتديد مكان منا�شب وجمهز ل�شحب 

العينات ودورات مياه منا�شبة للرجال وال�شيدات.

2. مكتب لالأعمال االإدارية وحلفظ ال�شجالت الطبية و�شور النتائج اأو العمل بنظام امللف االلكرتوين.

3. اأماكن منا�شبة للتخزين والثالجات وغ�شيل االأدوات املخربية والتعقيم.

4. امل�شاحة املنا�شبة الإجراء الفحو�شات املختلفة ويف حالة القيام بفحو�س جرثومية يجب تخ�شي�س 

غرفة م�شتقلة لذلك.

5. تدابري االأمن وال�شالمة مبا يف ذلك ما يخت�س بالتلوث االإ�شعاعي مع اتباع اأ�شلوب �شحي �شليم 

للتخل�س من بقايا العينات ح�شب االأنظمة املتبعة.

رابعًا:  تجهيزات المختبر:
1. جتهيزات املخترب االأ�شا�شية للمخترب العام كحد اأدنى ح�شب البيان رقم )1( )مرفق رقم 8(

2. جتهيزات املخترب املتخ�ش�س ح�شب البيان رقم )2( )مرفق رقم 9( ويف حالة الرغبة يف افتتاح 

خمترب يف اأحد التخ�ش�شات غري امل�شار اإىل جتهيزاتها بالبيانني رقم )1( ورقم )2( فيتم تقدمي طلب 

بذلك للوكالة امل�شاعدة ل�شوؤون القطاع ال�شحي اخلا�س بالوزارة مرفقاً به نبذة خمت�شرة عن نوعية 

املخترب ومت�شمناً التجهيزات الالزمة والتحاليل التي �شيتم عملها باملخترب .

خامسًا : الفحوص المخبرية:
1. جترى باملخترب العام الفحو�شات املبينة بالبيان رقم )3( كحد اأدنى )مرفق رقم 10(.

2. جترى باملخترب املتخ�ش�س التحاليل الطبية املخربية التخ�ش�شية ح�شب ن�شاط املخترب وميكن 

ان جترى به التحاليل املخربية الروتينية املذكورة يف البيان رقم )3( وذلك يف حالة توفر التجهيزات 

الالزمة املذكورة بالبيانني ) 1 و 2(. 

سادسًا : بيانات التحليل 
تدون نتائج التحاليل والفحوصات على نماذج مطبوعة مخصصة لكل 

قسم من أقسام المختبر وتحمل البيانات اآلتية:
1. ا�شم وعنوان ورقم ترخي�س املخترب- ا�شم الق�شم املخت�س ــ ا�شم وعنوان املري�س ــ �شورة من 

الهوية الوطنية اأو االإقامة ــ التاريخ ــ ا�شم جهة االإحالة ــ رقم الت�شل�شل يف ال�شجل ــ نوع العينة 

والفح�س املطلوب ــ نتيجة الفح�س ــ ا�شم وتوقيع الفاح�س وتوقيع مدير املخترب وختم املخترب.

2. تطبع بالتقارير املخربية احلدود واملعدالت الطبيعية القيا�شية جلميع اأنواع الفحو�شات طبقاً 

للطرق املتبعة يف املخترب ويعطى املراجع اأ�شل التقرير ويحتفظ يف املخترب ب�شورة منه.

سابعًا: الالئحة الداخلية للمختبر:
يجب على كل خمترب قبل بدء العمل اأن ي�شدر الئحة داخلية ت�شمل على وجه اخل�شو�س التايل:

1. الهيكل التنظيمي للمخترب مبيناً عليه جميع االأق�شام االإدارية والفنية وعالقة بع�شها ببع�س.

2. الو�شف الوظيفي للعاملني.

3. دليل اإجراءات العمل بكافة اأق�شام املخترب وخا�شة الفنية.

ثامنًا: الخدمات الخارجية: 
يف حالة رغبة املخترب اخلا�س امل�شتقل اأو �شمن موؤ�ش�شة �شحية خا�شة اأخرى ا�شتقبال عينات خمربية 

من موؤ�ش�شات �شحية خا�شة اأخرى يلزم اأن يكون هناك موافقة من الوكالة امل�شاعدة ل�شوؤون القطاع 

ال�شحي اخلا�س بالوزارة ح�شب االإجراءات املنظمة لذلك.

تاسعًا: إجراءات الحصول على الترخيص للمختبرات الخاصة:
يتم الرتخي�س للمختربات اخلا�شة ح�شب االإجراءات املنظمة لذلك.

اأ  - عند التقدم للرتخي�س بفتح بنك دم يجب اأن ال يقل عدد اأ�شرة امل�شت�شفى عن  )200 �شرير(.

ب - يجب اأال  تقل م�شاحة بنك الدم عن 120 م2 على اأن ي�شمل ما يلي:

1. غرفة ا�شتقبال املتربعني والك�شف الطبي عليهم مع مراعاة اخل�شو�شية.

2. �شحب وجمع الدم يف اأكيا�س الدم املخ�ش�شة من املتربعني مع مكان منا�شب ال�شرتاحة املتربع.

3. معمل حت�شري وف�شل املكونات.

4. معمل حفظ املكونات غري املفحو�شة مر�شياً )ثالجة، مربد عميق التربيد، ح�شانة �شفائح(.

5. معمل حفظ املكونات التي مت فح�شها مر�شياً )ثالجة، مربد عميق التربيد، ح�شانة �شفائح(.

6. معــمل اإجـــراء الفحـــو�شات املخــربية مبــا يف ذلك فحــو�شات االأمــرا�س املعدية التي تنتقل عن 

طريق الدم.

7. معمل الإجراء الفحو�شات املختلفة لعينات الدم من املر�شى واملتربعني )التوافق، ف�شيلة الدم، 

االأج�شام امل�شادة(.

8. م�شتودع لتخزين امل�شتلزمات والكوا�شف.

9. معمل ال�شتالم طلبات نقل الدم ومكوناته و�شرفها.

10. غرفة ت�شجيل معلومات املتربعني ونتائج الفحو�شات الكرتونياً.

11. توفر و�شائل االأمن وال�شالمة ح�شب دليل االأمن وال�شالمة يف املختربات الطبية ال�شادرة من منظمة 

ال�شحة العاملية رقم WHO/LAB/970 بتاريخ 1997م.

يتم اإجراء هذه الفحو�شات وحتديد انواعها ومتطلباتها وفق القوائم املرفقة بهذه الالئحة . 

عاشرًا: القوى العاملة:
يجب توفري طبيب نائب على االأقل )بنك الدم/باثولوجيا اإكلينيكية/اأمرا�س دم( مع خربة ال تقل عن  

ثالث �شنوات يف جمال بنوك الدم مع توفر الكوادر الثالثة )اأخ�شائي خمتربات ــ عدد 2 فني خمتربات 

عدد 2 فني متري�س اأو م�شاعد �شحي �شحب دم(.

حادي عشر: التجهيزات المطلوبة لبنك الدم:
ح�شب ما ورد بالبيان رقم )4( )مرفق رقم 11(.

ثاني عشر: بخ�شو�س بنوك الدم احلالية بامل�شت�شفيات اخلا�شة بجب اأن ينطبق عليها جمع ما ورد 
من �شروط وموا�شفات االإن�شاء التي ت�شمنتها هذه الالئحة .

ثالث عشر: امل�شت�شفيات اخلا�شة التي لي�س فيها بنك دم وتوؤمن وحدات الدم ومكوناته من 
القطاعات ال�شحية االأخرى باملجان يجب اأن يجهزوا معماًل م�شتقاًل الإجراء ف�شيلة الدم واختبارات 

التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته متوافرًا فيه: )ثالجة بنك دم، مربد عميق التربيد للبالزما، 

وح�شانة �شفائــــح( وذلك داخل ق�شـــــم املختربات الطبية يف امل�شت�شفى. ويف هذه احلالة يجب اأن 

يلتزم امل�شت�شفى اخلا�س باإجراء )فح�س ف�شيلة الدم، اختبار التوافق، االإ�شراف الطبي على نقل الدم(  

وفقاً لت�شعرية اخلدمات املعتمدة من ال�شوؤون ال�شحية.

رابع عشر: الشروط العامة:
1. االلتزام باالأمر ال�شامي رقم 255 يف 1422/12/8هـ املت�شمن ق�شر التربع بالدم على التربع الطوعي 

املجاين فقط )مرفق رقم 12(.

2. �شرورة االلتزام بدليل طرق العمل يف بنوك الدم والتعاميم املنظمة خلدمة نقل الدم ال�شادرة من 

اجلهات املخت�شة بالوزارة.

3. التزام جميع بنوك الدم بامل�شت�شفيات اخلا�شة التي تقوم ب�شحب الدم من املتربعني بالدم لديهم 

بالقيمة املالية ل�شعر وحدة الدم اأو مكوناته والتي مت حتديدها من قبل املخت�شني باالإدارة العامة 

للمختربات وبنوك الدم بقيمة خم�شمائة ريال فقط ال غري حالياً اأو ما ي�شتجد من تنظيمات بهذا ال�شاأن 

من االإدارة العامة للمختربات وبنوك الدم وذلك مقابل )كي�س الدم الفارغ، الفحو�شات امل�شلية، فح�س 

االأليزا ، فح�س احلم�س النووي، حتديد الف�شيلة، اختبار التوافق، جهاز نقل الدم، االإ�شراف الطبي 

على نقل الدم(.

4. مينع مزاولة اأي ن�شاطات اإ�شافية بالن�شبة الأي بنك دم مثل جمع البالزما الطازجة املجمدة الأغرا�س 

ت�شنيع م�شتقات البالزما اأو بنك دم احلبل ال�شري اإال بعد احل�شول على موافقة الوكالة امل�شاعدة 

ل�شوؤون القطاع ال�شحي اخلا�س بالوزارة.
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لعينات   )HIV.HCV.HBV( 5. االلتزام بتطبيق اإجراء فح�س احلم�س النووي لالأمرا�س املعدية

املتربعني بالدم اإ�شافة اإىل باقي الفحو�شات االأخرى ح�شب تعميم الوزارة رقم 27/476 وتاريخ 

1431/1/3هـ )مرفق رقم 13( اأو ما ي�شتجد من تنظيمات بهذا ال�شاأن من االإدارة العامة للمختربات وبنوك الدم. 

)3/15ل( 
مركز األشعة: 

أواًل: ال يمنح الترخيص بافتتاح قسم للعالج باألشعة إالّ لمستشفى 
مرخص له يتوفر به استشاريون متخصصون في هذا النوع من العالج.
ثانيًا: بالنسبة إلى مراكز األشعة التشخيصية فيشترط لذلك ما يأتي:

1. االلتزام باملعايري وال�شروط العامة واملتطلبات الواردة يف املواد )1/3ل، 4/3ل( من هذه الالئحة.

2. اأن يدير املركز اأطباء اأ�شعة على النحو االآتي:

اأ- اإذا كانت االأجهزة املوجودة يف املركز حتتوي على اأجهزة اأ�شعة عامة وموجات فوق �شوتية فقط 

في�شرتط اأن يكون امل�شرف الفني طبيب نائب اأ�شعة.

ب- اإذا كان املركز يحتوي على اأجهزة اأ�شعة عامة، موجات فوق �شوتية، اأ�شعة مقطعية اأو رنني 

مغناطي�شي، في�شرتط اأن يكون امل�شرف الفني على املركز طبيب نائب اأول اأ�شعة على االأقل.

ج- اإذا كان املركز يحتوي على اأجهزة اأ�شعة الثدي، في�شرتط اأن يكون الطبيب املعد للتقارير نائب 

اأول اأ�شعة كحد اأدنى وحا�شل على تاأهيل متخ�ش�س باأ�شعة الثدي م�شرح له من الهيئة ال�شعودية 

للتخ�ش�شات ال�شحية.

د- يجب اأن يكون رئي�س الفنيني حا�شل على درجة البكالوريو�س.

هـ - يجب اأن يكون عدد الفنيني منا�شباً لعدد املر�شى وعدد االأجهزة املوجودة يف املركز.

و- اأن يوجد عدد كايف من التمري�س ح�شب حجم املركز للعناية باملر�شى عند اإعطاء ال�شبغات، 

التخدير، االأ�شعة التداخلية وما اإىل ذلك.

ز- اأن يوجد باملركز دليل �شيا�شات اإجراءات العمل.

ح- ال يجوز عمل االأ�شعة التداخلية اخلا�شة باالأوعية الدموية يف هذه املراكز.

3. اأن تتوفر باملركز االأجهزة واملعدات واللوازم وموا�شفات املبنى املالئمة لطبيعة وتخ�ش�س املركز.

ثالثًا: بالنسبة إلى مركز طب األشعة االتصالي Teleradiology )الجهة 
المرخص لها بإعداد تقارير صور األشعة( فيشترط ما يأتي:

اأ- اأن يتم يف حالة طلب الرتخي�س ملركز طب االأ�شعة االت�شايل الرفع اإىل اإدارات �شوؤون القطاع ال�شحي 

اخلا�س مبديريات ال�شوؤون ال�شحية يف املناطق واملحافظات، ومن ثم حتيلها هذه االإدارات اإىل الوكالة 

امل�شاعدة ل�شوؤون القطاع ال�شحي اخلا�س بالوزارة.

ب- اأن يتم تقييم مركز طب االأ�شعة االت�شايل كل �شنتني .

ج- االحتفاظ ب�شور االأ�شعة ملدة �شنتني على االأقل .

د- توافر احلد االأدنى من التجهيز بح�شب امللحق رقم )1( .

أحكام خاصة :
1- تقارير االأ�شعة املقطعية بجميع اأنواعها والرنني املغناطي�شي بجميع اأنواعه ال تتم اإال عن طريق 

اأطباء متخ�ش�شني يف االأ�شعة الت�شخي�شية ال يقل ت�شنيفهم عن نائب اأول.

2- تقارير اأ�شعة الثدي ال تتم اإال عن طريق طبيب اأ�شعة ت�شخي�شية ال تقل درجته العلمية عن نائب اأول 

3- االأ�شعة التداخلية ال تتم اإال عن طريق طبيب اأ�شعة ت�شخي�شية متخ�ش�س ال تقل درجته العلمية 

عن طبيب ا�شت�شاري باالأ�شعة التداخلية. 

رابعًا: قسم األشعة بالمجمع الطبي:
1- اإن كانت االأجهزة املوجودة بق�شم االأ�شعة باملجمع حتتوي على اأجهزة اأ�شعة عامة وموجات 

�شوتية فقط ي�شرتط اأن يكون امل�شرف على الق�شم طبيب نائب اأ�شعة كحد اأدنى.

2- اإن كان ق�شم االأ�شعة باملجمع يحتوي على اأجهزة اأ�شعة عامة، موجات �شوتية، اأ�شعة مقطعية 

اأورنني مغناطي�شي في�شرتط اأن يكون امل�شرف على الق�شم نائب اأول اأ�شعة.

3- اإن كان ق�شم االأ�شعة باملجمع يحتوي على اأجهزة اأ�شعة الثدي في�شرتط اأن يكون الطبيب املعد 

للتقارير نائب اأول اأ�شعة كحد اأدنى وحا�شل على تاأهيل متخ�ش�س باأ�شعة الثدي م�شرح له من الهيئة 

ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية.

4- يجب اأن يكون عدد االأطباء منا�شب لعدد املر�شى وعدد االأجهزة املوجودة بالق�شم.

5- يجب اأن يكون عدد الفنيني منا�شب لعدد املر�شى وعدد االأجهزة.

6- ال يجوز عمل االأ�شعة التداخلية اخلا�شة باالأوعية الدموية يف هذه االأق�شام باملجمع .

خامسًا: أحكام عامة ألقسام األشعة في المؤسسات الصحية الخاصة:
1- يجب على املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة تـاأمني بطاقات قيا�س اجلرعات االإ�شعاعية ال�شخ�شية 

للعاملني يف جمال االإ�شعاع واإر�شال النتائج اإىل اأق�شام احلماية من االإ�شعاع يف املناطق اأو املحافظات 

التي تتبعها.

2- يجب تطبيق برنامج اجلودة النوعية الأجهزة االأ�شعة يف املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة ب�شكل دوري 

واإر�شال التقارير اخلا�شة بها اإىل اأق�شام احلماية من االإ�شعاع يف املناطق اأو املحافظات التي تتبعها.

3- ي�شرتط ملنح اأو جتديد تراخي�س املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة تاأمني بطاقات قيا�س اجلرعات االإ�شعاعية 

ال�شخ�شية للعاملني يف جمال االإ�شعاع، وتطبيق برنامج توكيد اجلودة النوعية على اأجهزة االأ�شعة. 

)4/15ل(
مركز جراحات اليوم الواحد:

يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد اإما م�شتقاًل اأو �شمن جممع عيادات.

أواًل : الضوابط الالزم توافرها إلجراء جراحة اليوم الواحد:
1. مينح ت�شريح جراحة اليوم الواحد لطبيب �شعودي ا�شت�شاري يف جمال تخ�ش�شه ممن تنطبق عليه 

ال�شروط على اأن يقدم الطلب مرفقاً به قوائم العمليات التي �شوف يقوم باإجرائها وينظر يف الطلب عن 

طريق جلنة من ثالثة ا�شت�شاريني يف جمال التخ�ش�س املراد الت�شريح له.

2. يجب اأن يوفر املركز العدد الكايف من االأطباء االأخ�شائيني و املقيمني يف جمال التخ�ش�س.

3. يجب توفري طبيب تخدير ال يقل ت�شنيفه من الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية عن نائب اأول.

4. يجب توفري اأعداد كافية من طاقم التمري�س و الفنيني.

ثانيًا : شروط منح الترخيص لممارسة عمليات اليوم الواحد :
1- ح�شول الطبيب على وزير ال�شحة اأو من يفو�شه بعد ا�شتيفاء كافة ال�شروط وال�شوابط اخلا�شة 

بعمليات اليوم الواحد.

2- مطابقة مركز جراحة اليوم الواحد لل�شروط واملوا�شفات الواردة يف هذه الالئحة.

3- اتفاقية �شارية املفعول مع اإحدى امل�شت�شفيات اخلا�شة بقبول احلاالت الطارئة والتي ي�شتلزم نقلها 

اإىل امل�شت�شفيات يف اأي وقت.

4- اإقرار من امل�شرف على املركز بعدم ال�شماح نهائياً ببقاء املري�س باملركز للمبيت مهما كانت الظروف 

ويتم نقل احلاالت الطارئة اإىل امل�شت�شفى.

5- اإقرار من امل�شرف على املركز والطبيب املراد الرتخي�س له بتحمل امل�شوؤولية الكاملة عن اأي اإهمال 

قد يحدث للمري�س.

6- تعيني �شيديل �شعودي اأو فني �شيديل �شعودي يف املركز يكون م�شوؤواًل عن عهدة املواد املخدرة 

واملوؤثرات العقلية ويكون رئي�س التمري�س اأو من ينيبه يف »الق�شم الداخلي« باملركز م�شوؤوال عن عهدة 

املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية على اأن يخ�ش�س مكان اآمن حمكم االإغالق حلفظ املواد املخدرة 

واملوؤثرات العقلية. 

ثالثًا: الشروط والمواصفات الفنية والتجهيزات الواجب توافرها في 
مركز جراحة اليوم الواحد: 

مبا يت�شق مع املادة )2/3ل( من هذه الالئحة:

أ- متطلبات المبنى .
1. غرفة العمليات:

يجب ان تكون م�شممة ح�شب املقايي�س واملوا�شفات املعروفة والتي ت�شمح بالتعقيم الكامل ملنطقة 

العمليات مع مراعاة توفري اأجهزة التهوية والتكييف واالحتياجات اخلا�شة باإجراءات ال�شالمة . 

2. غرفة العناية المركزة:
ي�شرتط وجود غرفة عناية مركزة جمهزة جتهيزًا كاماًل ال تقل عدد اأ�شرتها عن 10% من عدد اأ�شرة املركز.

3. غرفة تغيير المالبس:
يجب اأن تكون هذه الغرفة ملحقة بغرفة العمليات وهي املكان الذي يغري فيه الطاقم اجلراحي مالب�شهم 

ويرتدون مالب�س العمليات كما يجب توفري املكان املنا�شب للمري�س لتغيري مالب�شه وارتداء مالب�س 

العملية مع مراعاة ان تكون غرف الن�شاء منف�شلة عن غرف الرجال .

4- غرفة أو منطقة معقمة:
يجب اأن تكون ملحقة بغرفة العمليات وم�شممة ح�شب املوا�شفات القيا�شية بحيث يتم تعقيم 

اجلراحني وطاقم التمري�س قبل دخول غرفة العمليات .

5- منطقة إنعاش: 
تكون قريبة من غرفة العمليات ال�شرتاحة املري�س واإقامته بطريقة �شليمة حيث يكون حتت تاأثري 

التخدير مع مراعاة توفري امل�شاحة الكافية لتحرك الرتوللي )النقاالت املتحركة( .

6- غرفة التخلص من النفايات.
حيث يتم التخل�س من كل املواد التي ا�شتعملت يف غرفة العمليات مع غ�شل وتنظيف وتعقيم االآالت 

وحفظها يف مكان جاهز لال�شتعمال.

7- منطقة استقبال او تجميع المرضى:
وهذه ت�شمح با�شتيعاب املر�شى قبل وبعد اجلراحة وميكن اأن يق�شي فيها املري�س مدة ترتاوح ما 

بني �شاعة واأربع �شاعات اإذا كانت حالته ت�شتدعي ذلك لتتم مراقبته بوا�شطة املمر�شة ويقوم اجلراح 

بزيارته مرة اأخرى قبل �شاعة من اخلروج .

ب- التجهيزات الالزمة )تعتبر الحد األدنى(:
1- غرفة العمليات:

اأ- يجب اأن حتتوي على اأجهزة التخدير و طاولة عمليات واأ�شواء �شقفية بدون ظل اإ�شافة اإىل 

كل االأجهزة املطلوبة يف حالة التخدير العام مثل اأجهزة التهوية االأوتوماتيكية واأجهزة املراقبة 

االإلكرتونية ملالحظة النب�س و�شغط الدم وت�شجيل نب�شات القلب وتخطيطه واأجهزة ال�شفط واآلة 

�شعق القلب الكهربائية واآلة اإزالة الرجفان .

ب- يجب توفري كل االأجهزة واالآالت اجلراحية الالزمة مثل جهاز الكي وطاوالت االآالت اجلراحية 

ومنظار جراحي )اإذا تطلبت العملية ذلك(.

2- غرفة اإلنعاش:
يجب أن تحتوي على التجهيزات التالية:

اأ- جهاز تخطيط القلب.

ب- جهاز الإعادة �شربات القلب.

ج- عربة حتتوي على كل االأدوية الالزمة لالإ�شعاف القلبي والرئوي.

د- حماليل وريدية.

هـ - جهاز تنف�س وبه اآلة تنبيه يف حالة انف�شال اجلهاز من املري�س.

و- جهاز مراقبة القلب.

ز- جهاز قيا�س االأك�شجني بالدم.

ح- جهاز قيا�س ال�شغط اأوتوماتيكياً اأو يدوياً.

ط- جهاز �شفط لل�شوائل يف حال اال�شتفراغ اأو عند وجود اإفرازات.

ي- اأجهزة منا�شبة لكل االأعمار واأحجام املر�شى الإدخال اأنبوبة يف الق�شبة الهوائية )منظار احلنجرة 

واأنابيب الق�شبة الهوائية وما�شابه(.

ك- يجب توفري االمكانيات الالزمة واالأجهزة اخلا�شة بتعقيم امل�شتلزمات الطبية واجلراحية.

رابعًا : أحكام عامة
1- �شرورة حتديد اأجر العملية واإبالغ املري�س به قبل اإجرائها.

2- الرتخي�س �شخ�شي للطبيب املرخ�س له مبمار�شة عمليات جراحة اليوم الواحد وال ي�شمح مبمار�شة 

نظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ولئحته التنفيذية .. تتمة
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الن�شاط الأي طبيب اآخر غري مرخ�س له مبمار�شة هذا الن�شاط.

3- مينح الرتخي�س للطبيب ملمار�شة هذا الن�شاط ملدة عام واحد يتقدم يف نهايتها ملديرية ال�شوؤون 

ال�شحية باملنطقة التابع لها بتقرير �شامل عن العمليات التي اأجريت.

4- يتم جتديد الرتخي�س للطبيب كل عام وملدة �شنتني بعد رفع االأوراق اإىل اللجنة املخت�شة بالوزارة 

مرفقاً بها قائمة العمليات واأي خمالفات اأو م�شاعفات اأو ق�شايا على الطبيب ثم يجدد نظامياً ح�شب 

ماورد باملادة رقم 2/3ل من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة املهن ال�شحية ال�شادر باملر�شوم امللكي 

رقم م/59 وتاريخ 426/41/11هـ  . 

5- يعترب الرتخي�س مبمار�شة عمليات اليوم الواحد ملزماً ل�شاحب املركز والفريق الطبي باإتباع 

اأ�شول املهنة واأخالقياتها.

)5/15ل( 
مراكز الخدمات الصحية المساندة 

أواًل : أنواع المراكز وخدماتها:
تشمل هذه المراكز: 

1. مراكز العالج الطبيعي. 

2. حمالت النظارات الطبية.

3. حمالت االأجهزة واالأطراف ال�شناعية. 

4. مراكز حت�شني النطق وال�شمع.

5. مراكز العالج النف�شي.

6. معامل االأ�شنان والرتكيبات ال�شناعية.

7. مراكز العناية بالقدم والكاحل.

8. مراكز التغذية.

9. مراكز اإنتاج الريقات الطبية.

10. مراكز الغ�شيل الكلوي.

11. اإ�شافة اإىل اأي مراكز اأخرى ي�شدر بها قرار من الوزير.

ثانيًا : شروط ومواصفات المراكز :
يجب اأن يتوفر يف مراكز اخلدمات ال�شحية امل�شاندة املعايري وال�شروط العامة املطلوبة يف املوؤ�ش�شات 

ال�شحية اخلا�شة الواردة يف املواد )2/3ل-3/3ل( من هذه الالئحة كما يجب اأن تتوفر كحد اأدنى 

ال�شروط واملوا�شفات اخلا�شة بكل مركز )وفق ال�شوابط والقوائم اال�شرت�شادية التي ت�شعها الوزارة 

بهذه الالئحة( )مرفق رقم 14( ، وي�شرتط اأن يعمل باملركز كوادر مرخ�س لها مبزاولة املهنة باإ�شراف 

اأخ�شائي يف طبيعة عمل املركز.

)6/15ل(
التخصصات واألنشطة اإلضافية: 

اأ- ي�شرتط للموافقة على اإ�شافة اأي تخ�ش�س �شحي يف املوؤ�ش�شة ال�شحية ح�شول الكادر على ت�شنيف 

لهذا التخ�ش�س من الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية وترخي�س اإ�شايف من اإدارة �شوؤون القطاع 

ال�شحي اخلا�س املعنية وت�شمل هذه التخ�ش�شات:

1. املعاجلة بالليزر.

2. االإبر ال�شينية.

3. عالج االمل .

4. جراحة املناظري.

5. مناظري الباطنية واجلهاز اله�شمي)Endoscopy(  لغري ا�شت�شاري اأمرا�س اجلهاز اله�شمي.

6. اخلتان.

7. زراعة ال�شعر. 

8. زراعة االأ�شنان.

9. الت�شخي�س باملوجات فوق ال�شوتية )لغري اأطباء االأ�شعة(.

10. اأي تخ�ش�شات اإ�شافية اأخرى تو�شي الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية باإ�شافتها ويوافق 

عليها وزير ال�شحة.

ج- تعد هذه املوافقة ملغاة اإذا انتهى عمل الكادر ال�شحي املرخ�س له مبزاولة هذا التخ�ش�س يف هذه 

املوؤ�ش�شة. 

د- يلزم احل�شول على موافقة ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة اأو املحافظة الإ�شافة اأي من االأن�شطة التالية 

اإىل املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة املرخ�س لها وفقا لل�شروط و املتطلبات الفنية امللحقة بالالئحة:

1. مراكز فح�س العمالة الوافدة وعمال االأغذية )مرفق رقم 15( .

2. الطب املنزيل )مرفق رقم 16(.

نابيب )IVF( وفق اأحكام نظام وحدات االإخ�شاب واالأجنة وعالج العقم ال�شادر  3. العقم وطفل االأ

باملر�شوم امللكي رقم)م/76( وتاريخ 1424/11/21هـ والئحته التنفيذية.

4. مراكز فح�س ما قبل الزواج )مرفق رقم 17(.

5. اأي اأن�شطة اإ�شافية اأخرى يوافق عليها الوزير.

المادة السادسة عشرة :
تلتزم املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة بتقدمي العالج االإ�شعايف جلميع احلاالت الطارئة اخلطرة الواردة 

اإليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقدمي العالج وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية.

)1/16ل(
1- يجب اأن تتوفر يف اأق�شام الطوارئ بامل�شت�شفيات واملجمعات الطبية االأدوية االإ�شعافية الواردة  يف 

القائمة امللحقة بهذه الالئحة .

2- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بت�شهيل اإجراءات توفري االأدوية االإ�شعافية امللحقة بهذه الالئحة 

يف حال عدم توفرها بال�شوق املحلي وذلك من خالل �شوابط ت�شعها هيئة الغذاء والدواء، وميكن التن�شيق 

مع التموين الطبي بالوزارة لتاأمني هذه االأدوية عن طريقه .

3- تقوم الوزارة مبراجعة دورية لقائمة االأدوية االإ�شعافية وحتديثها اإن لزم االأمر .

)2/16ل(     
العالج اإلسعافي 

تلتزم املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة بتقدمي العالج االإ�شعايف لكافة احلاالت الطارئة اخلطرة الواردة اإليها 

وذلك دون مطالبة مالية م�شبقة اأخذًا يف االعتبار ما يلي :

1-  احلالة االإ�شعافية :وهي احلالة الناجتة عن اإ�شابة اأو مر�س ميكن اأن يهدد حياة املري�س اأو اأحد 
اأطرافه اأو اأع�شائه الداخلية اأو اخلارجية وحتدد احلالة االإ�شعافية من قبل الطبيب املعالج.

2- االإ�شعافات االأولية :وهي االإجراءات الطبية العاجلة التي توؤدي اإىل ا�شتقرار حالة املري�س ب�شكل 
ي�شمح بنقله.

3- الفحو�شات ال�شرورية يف احلاالت االإ�شعافية :وهي الفحو�شات التي ال غنى عنها لت�شخي�س حالة 
املري�س اأو تقرير طريقة العالج.

)3/16ل(
قواعد عالج احلاالت االإ�شعافية ح�شب االآلية املرفقة )مرفق 18(.

المادة السابعة عشرة :
تكون يف كل مديرية لل�شوؤون ال�شحية جلان للتفتي�س على املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة للتاأكد من تطبيقها 

اأحكام هذا النظام والئحته التنفيذية والقرارات التي ت�شدرها الوزارة مبوجبه ومراقبة م�شتويات 

اجلودة النوعية وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان واأ�شلوب عملها.

)1/17ل(        
ت�شكل بقرار من مدير ال�شوؤون ال�شحية اأو من يخوله يف كل منطقة جلنة اأو اأكرث  بكل مديرية لل�شوؤون 

ال�شحية ال يقل عدد اأع�شاء كل منها عن اإثنني للتفتي�س على املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة. وتتوىل هذه 

اللجان التاأكد من تنفيذ املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة لبنود هذا النظام والئحته التنفيذية والقرارات 

والتعليمات التي ت�شدرها وزارة ال�شحة ومراقبة م�شتوى اجلودة النوعية يف كل موؤ�ش�شة �شحية خا�شة.

)2/17ل(       
يكون ألعضاء لجنة التفتيش الصالحيات التالية :

1. زيارة املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة الواقعة يف دائرة مديرية ال�شوؤون ال�شحية التي متثلها.

2. االإطالع على ال�شجالت واالأجهزة واملعدات وتفقد مرافق املوؤ�ش�شة واأق�شامها.

3. تقوم الوزارة باإ�شدار قائمة موحدة ملعايري ومتطلبات التفتي�س ملختلف املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة 

واالإعالن عنها ، ويلتزم مفت�شو الوزارة التم�شي مبوجبها خالل التفتي�س.

4. تعد اللجنة حم�شرًا تثبت فيه املخالفات التي ي�شفر عنها التفتي�س ومالحظاتها وترفق به الوثائق التي 

حت�شل عليها وترفعها اإىل مدير عام ال�شوؤون ال�شحية.

5. يلتزم مفت�شو الوزارة ب�شمان خ�شو�شية املري�س وجتنب اإجراء التفتي�س خالل الك�شف على املري�س 

اأو اأثناء العملية العالجية.

المادة الثامنة عشرة :
يلغى الرتخي�س بانتقال ملكية املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة اإىل مالك اآخر، اأو تغيري ن�شاط املوؤ�ش�شة اأو 

تغيري املكان املخ�ش�س لها مبمار�شة الن�شاط فيه دون موافقة الوزارة.

)1/18ل(
يعترب الرتخي�س الغياً دون احلاجة اإىل اأي اإجراء من قبل اجلهات املخت�شة بالوزارة يف حالة عدم ح�شول 

مالك املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة على موافقة الوزارة على نقل  ملكية املوؤ�ش�شة ال�شحية اإىل مالك اآخر اأو 

تغيري ن�شاطها اأو تغيري مكان ممار�شتها للن�شاط.

ويجوز للوزارة اتخاذ اإجراءات اإغالق املوؤ�ش�شة وتوقيع اجلزاءات التي يقررها هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة :
ينتهي الترخيص في الحاالت اآلتية :

1. انتهاء مدته دون طلب املرخ�س له جتديده وال يحول ذلك دون التقدم بطلب احل�شول على ترخي�س 

جديد بعد ا�شتكمال ال�شروط النظامية.

2. م�شي �شتة اأ�شهر من وفاة �شاحب املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ويجوز اإبقاء الرخ�شة مل�شلحة الورثة 

طوال املدة التي حتددها الوزارة وفقاً لظروف كل حالة على اأن يتقدم الورثة بطلب خالل �شتة ا�شهر من 

تاريخ الوفاة.

)1/19ل( 
يجب على املوؤ�ش�شة ال�شحية التقدم بطلب جتديد الرتخي�س املمنوح لها قبل انتهاء مدته ب�شتة اأ�شهر على االأقل.

)2/19ل( 
يعترب الرتخي�س منتهياً بانتهاء مدته وتخ�شع املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة للجزاءات الواردة يف هذا 

النظام يف حالة عدم التقدم بطلب التجديد خالل املدة املقررة.

)3/19ل( 
تتخذ مديرية ال�شوؤون ال�شحية االإجراءات الالزمة يف حالة ا�شتمرار املوؤ�ش�شة يف الن�شاط املرخ�س به بعد 

انتهاء الرتخي�س ومن بينها اإيقاف ن�شاط املوؤ�ش�شة يف حال عدم التقدم بطلب جتديد الرتخي�س خالل املدة 

املقررة. 

)4/19ل(
يجوز ملديرية ال�شوؤون ال�شحية االإبقاء على الرخ�شة وعدم اإنهائها بناًء على طلب الورثة خالل �شتة 

اأ�شهر من تاريخ الوفاة.

المادة العشرون :
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من 

قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية :
1- اإغالق املوؤ�ش�شة واحلرمان من احل�شول على ترخي�س ملدة ال تقل عن �شتة اأ�شهر وال تزيد على �شنتني 

من تاريخ االإغالق.

2- غرامة مالية ال تقل عن 10٫000  ع�شرة اآالف ريال وال تزيد على30٫000  ثالثني األف ريال يف حالة 
مراكز اخلدمة ال�شحية امل�شاندة.

3- غرامة مالية ال تقل عن  30٫000 ثالثني األف ريال وال تزيد على 100٫000 مائة األف ريال يف حالة 
املختربات ومراكز  االأ�شعة ومراكز النقل االإ�شعايف.

4- غرامة مالية ال تقل عن( )50٫000( )خم�شني األف ريال وال تزيد على )150٫000( مائة وخم�شني األف 

نظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ولئحته التنفيذية .. تتمة
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ريال يف حالة العيادات  واملجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

5- غرامة مالية ال تقل عن )100٫000( مائة األف ريال وال تزيد على )300٫000( ثالثمائة األف ريال يف 
حالة امل�شت�شفيات بجميع فئاتها. 

المادة الحادية والعشرون :
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة )العشرين( ومع عدم 
اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي 

حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية :
6- غرامة مالية ال تقل عن( )10٫000( )ع�شرة اآالف ريال وال تزيد على )100٫000( مائة األف ريال.

7- اإغالق املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ملدة ال تزيد عن �شتني يوماً وعلى املوؤ�ش�شة اتخاذ الرتتيبات 
الالزمة لنقل املر�شى املنومني للعالج فيها اإىل موؤ�ش�شات اأخرى قبل االإغالق.

8- �شحب الرتخي�س وال يجوز ل�شاحب الرتخي�س التقدم بطلب  ترخي�س جديد اإال بعد م�شي �شنتني 
على االأقل من تاريخ تنفيذ قرار ال�شحب.

المادة الثانية والعشرون :
تخت�س اللجنة الطبية ال�شرعية املن�شو�س عليها يف نظام مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب االأ�شنان 

بالنظر يف م�شوؤولية املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة عن االأخطاء الطبية املهنية التي ترفع بها مطالبة باحلق 

اخلا�س اأو العام.

*األغي هذا النظام ب�شدور نظام مزاولة املهن ال�شحية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم)م/59(بتاريخ 

1426/11/4هـ.

)1/22ل(
يحيل مدير ال�شوؤون ال�شحية املخت�س كامل االأوراق الطبية وم�شفوعاتها اإىل اللجنة الطبية ال�شرعية 

للنظر يف م�شوؤولية املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة يف حالة املطالبة باحلق اخلا�س اأو باحلق العام من جانب 

املدعي به اأو من جانب الوزارة.

 المادة الثالثة والعشرون :
يجوز بقرار من اللجان املن�شو�س عليها يف املادة )اخلام�شة والع�شرين ( -كاإجراء حتفظي- اإيقاف 

ممار�شة الن�شاط حمل املخالفة اإذا وجدت اأدلة وقرائن قوية على وقوع خمالفات دل عليها التحقيق االأويل 

تكون عقوبتها – يف حالة ثبوتها – �شحب الرتخي�س اأو اإغالق املوؤ�ش�شة ال�شحي.

)1/23ل( 
اإذا ثبت للجنة املخت�شة بالنظر يف خمالفات اأحكام نظام املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة بناءًا على التحقيق 

االأويل الذي يتم اإجراوؤه يف حمل املخالفة من قبل جلنة التفتي�س وجود قرائن اأو اأدلة قوية تقت�شي اإيقاف 

الن�شاط حمل املخالفة فعليها اتخاذ قرار اإيقاف ممار�شة الن�شاط واإبالغه على الفور ملديرية ال�شوؤون 

ال�شحية التخاذ الالزم نحو اإيقاف ممار�شة الن�شاط باملوؤ�ش�شة ال�شحية حمل املخالفة.

المادة الرابعه والعشرون 
تتخذ الوزارة ما يلزم ال�شتمرار تلقي املر�شى ما يحتاجونه من عالج بالطريقة التي  تراها منا�شبة اإذا كان 

�شيرتتب على اإغالق املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة اإحلاق �شرر باملر�شى امل�شتفيدين من خدماتها.

)1/24ل(
فيما عدا امل�شت�شفيات اخلا�شة فاإن على املديرية اأن ت�شمن ا�شتمرار العالج عند االإغالق للمر�شى 

املتابعني لربامج عالجية وتعريفهم باأقرب جهة �شحية ميكنهم مراجعتها ب�شاأن ا�شتمرار عالجهم اأما 

بالن�شبة للم�شت�شفيات فاإن املديرية ت�شكل جلنة من ذوي االخت�شا�س للنظر يف �شاأن مر�شى امل�شت�شفى 

املنومني به اأو املراجعني لعياداته مع مراعاة اأن تعامل احلاالت اخلطرة وفقاً ملا ورد يف املادة )2/16ل( 

و)3/16ل( ب�شاأن العالج االإ�شعايف. 

المادة الخامسة والعشرون :
1- تكون بقرار من الوزير جلان يف مديريات ال�شوؤون ال�شحية وتتكون منها من ثالثة اأع�شاء على االأقل على اأن 

يكون اأحدهم ا�شت�شارياً يف املهن الطبية ويكون الثاين م�شت�شارًا نظامياً للنظر يف خمالفات اأحكام هذا النظام وتوقيع 

العقوبات املن�شو�س عليها فيه ، وال تنفذ قرارات هذه اللجان اإال بعد اعتمادها من الوزير اأو من يفو�شه.

2- يجوز لذوي ال�شاأن التظلم من هذه القرارات اأمام ديوان املظامل خالل �شتني يوماً من تاريخ االإبالغ.
3- ين�شر حكم القرار النهائي ال�شادر بالعقوبة على نفقة املخالف يف ثالث �شحف حملية  ت�شدر اإحداها 
على االأقل يف مقر اإقامته فاإن مل تكن هناك �شحيفة يف املنطقة ففي ال�شحيفة ال�شادرة يف اأقرب منطقة لها.

4- تبني الالئحة التنفيذية مدة الع�شوية يف هذه اللجان واالإجراءات التي تتبعها يف �شري اأعمالها وتبليغ 
قراراتها.

)1/25ل( 
تنظر اللجنة يف املخالفات النا�شئة عن تطبيق نظام املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة والئحته التنفيذية 

وتوقيع العقوبة املنا�شبة يف حدود اخت�شا�شها .

)2/25ل( 
مدة الع�شوية يف جلان املخالفات النا�شئة عن تطبيق نظام املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة ثالث �شنوات 

قابلة للتجديد اعتبارًا من تاريخ �شدور قرار ت�شكيلها.

)3/25ل( 
تتولى اللجنة أعمالها وفق اإلجراءات التالية :

اأ- تعقد اللجنة جل�شاتها مبديرية ال�شوؤون ال�شحية املخت�شة ويكون انعقاد اللجنة �شحيحاً بح�شور 

الرئي�س اأو نائبه والع�شو القانوين واملخت�س باملهنة الطبية ذات العالقة باملخالفة على اأال يقل عدد 

اأع�شاء اللجنة احلا�شرين عن ثالثة وت�شدر قراراتها باالأغلبية املطلقة.

ب- تلتزم اللجنة يف اأعمالها مبواجهة املخالف مبا اأقر به فى حما�شر التحقيق و�شماع اأقوال املخالف اأو 

وكيل �شرعي عنه  وحتقيق اأوجه دفاعه على اأن تدون اعمالها يف حما�شر مكتوبة.

ج- يتم اإبالغ ذوي العالقة كتابة باملثول اأمام اللجنة يف الزمان واملكان اللذين حتددهما اللجنة ويراعى 

عند حتديد املوعد اعطاء مدة منا�شبة اإذا كان احل�شور يتطلب االنتقال من مدينة اأخرى.

د- يحدد موعد اآخر للح�شور اإذا مل يح�شر املخالف اأو وكيل �شرعي عنه بعد اإبالغه على اأن ال تقل 

الفرتة بني تاريخ االإبالغ واملوعد اجلديد عن خم�شة ع�شرة يوماً ويف حالة عدم ح�شور املخالف اأو وكيله 

ال�شرعي بعد اإبالغه باملوعد الثاين فعلى اللجنة ا�شتكمال النظر يف املخالفة والف�شل فيها.

هـ- ترفع اللجنة قراراتها اإىل مدير عام ال�شئون ال�شحية اأو من يفو�شه العتمادها ويخطر ذو العالقة 

بقرار اللجنة املعتمد يف موعد ال يتجاوز ثالثني يوماً من تاريخ اعتماد القرار.

المادة السادسة والعشرون :
يجب على كل موؤ�ش�شة �شحية خا�شة اأن تو�شح اأحكام نظام العمل والعمال ملن تريد التعاقد معه وكذلك 

دليل االإجراءات والو�شف الوظيفي واالأنظمة ذات العالقة املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية قبل 

التعاقد معه.

المادة السابعة والعشرون :
تلتزم املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة بتمكني املمار�شني ال�شحيني من ح�شور برامج التعليم الطبي ا مل�شتمر يف 

جمال تخ�ش�شهم �شواء داخل اململكة اأو خارجها وفقاً ملا حتدده الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية.

 المادة الثامنة والعشرون :
تلتزم جميع امل�شت�شفيات باإيجاد مكتبة طبية داخلها ، كما تلتزم باال�شرتاك يف الدوريات العلمية املنا�شبة 

يف جمال تخ�ش�شها اأما املوؤ�ش�شات ال�شحية االأخرى فعليها توفري الدوريات العلمية االأ�شا�شية ذات 

العالقة بتخ�ش�شها.

)1/28ل(
جتهيز مكتبة طبية داخل امل�شت�شفى حتتوي على املراجع والكتب الطبية والدوريات العلمية املنا�شبة، 

وميكن االإ�شتعا�شة باملكتبة االإلكرتونية من خالل ال�شبكة العنكبوتية لتمكني املمار�شني ال�شحيني من 

االإطالع والتعليم امل�شتمر.

المادة التاسعة والعشرون :
يجوز للوزير يف االأحوال الطارئة التي ت�شتلزم جتنيد كل االإمكانات ال�شحية اأن ياأمر با�شتعمال اأي 

موؤ�ش�شة �شحية خا�شة اأو جزء منها يف االأغرا�س التي يراها على اأن تقوم الوزارة بت�شديد التكاليف 

العادلة عن مدة ا�شتعمالها.

)1/29ل(         
عند زوال احلالة الطارئة تقوم املوؤ�ش�شة ال�شحية برفع مطالبتها بت�شديد التكاليف اإىل املديرية املخت�شة 

التخاذ االإجراءات الالزمة وفقاً ملا هو متبع يف حاالت العالج االإ�شعايف.

المادة الثالثون:
يجب على املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة اأن تبلغ فورًا اأقرب �شلطة اأمن خمت�شة ومديرية ال�شوؤون ال�شحية 

باملنطقة عن اأي حادث جنائي اأو وفاة حتدث للمر�شى املراجعني لها اأو املنومني فيها وي�شمل هذا االلتزام 

اأي�شاً التبليغ عن اأي حادث جنائي اأجلاأ امل�شاب اإىل طلب االإ�شعاف اأو املعاجلة فيها ، كما اأن عليها اأن 

حتتفظ ب�شجل كامل عن احلوادث املرورية واالإ�شابات.

المادة الحادية والثالثون :
يحظر على املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة اأن تقوم بالدعاية عن نف�شها اإال يف احلدود التي ال تتعار�س مع 

اأخالق املهنة وفقاً للمعايري التي حتددها الالئحة التنفيذية.

)1/31ل(           
أواًل: إذا رغبت المؤسسة الصحية الخاصة في الدعاية عن نفسها فإنه 

يجب الرفع إلى الوزارة بصيغة الدعاية المطلوبة للتأكد من عدم 
تعارضها مع أخالق المهنة على أن تكون وفقًا للمعايير االتية:

1- اأالَّ ي�شرتك يف االإعالن الواحد اأكرث من فرع للموؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة.

2- اأن تكون املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة حا�شلة على ترخي�س �شاري املفعول طوال مدة االإعالن.

3- اأن يكون م�شمون االإعالن وحمتواه مطابقاً للرتخي�س املمنوح للموؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة فيما ياأتي:

اأ- ا�شم املوؤ�ش�شة.

ب- تخ�ش�س املوؤ�ش�شة.

ج- عنوان املوؤ�ش�شة وو�شيلة االت�شال بها.

4- اأن يو�شح يف االإعالن اأوقات الدوام للموؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة واالإعالن عن االفتتاح.

5- اأن ي�شتمل االإعالن على �شعار املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة املعتمد من قبل وزارة التجارة.

6- اأن يكون االإعالن مطابقاً للحقيقة واأن يحتوي على معلومات �شحيحة خالية من الدعاية التي ت�شخم 

دور املوؤ�ش�شة اأو االأفراد يف تقدمي اخلدمات الطبية ال�شحية لت�شليل متلقي اخلدمة.

7- عدم ا�شتغالل املقاالت التوعوية للدعاية واالإعالن عن املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة اأو العاملني فيها.

8- اأن تكون مدة �شالحية االعالن �شتة اأ�شهر فقط.  

ثانيًا: فيما يخص اإلعالن عن الممارسين الصحيين العاملين في 
المؤسسة الصحية الخاصة يكون اإلعالن عنهم وفقًا لما نصت عليه 
المادة )العاشرة( من نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية.

أحكام ختامية
المادة الثانية والثالثون :

ي�شدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا ا لنظام خالل ت�شعني يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

المادة الثالثة والثالثون :
يحل هذا النظام حمل نظام املوؤ�ش�شات الطبية اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم( )م/58 ()ال�شادر 

بتاريخ  1407/11/3هـ

المادة الرابعة والثالثون :
ت�شتمر الرتاخي�س ال�شادرة للموؤ�ش�شا ت ال�شحية اخلا�شة وفقاً لالأنظمة والتعليمات املعمول بها وقت 

�شدور هذا النظام وعلى هذه املوؤ�ش�شات تكييف اأو�شاعها وفقاً  الأحكام هذا النظام والئحته التنفيذية 

خالل خم�س �شنوات من تاريخ نفاذ الالئحة التنفيذية وميكن متديدها مبوافقة رئي�س جمل�س الوزراء بناًء 

على اقرتاح من وز ير ال�شحة.

)1/34ل( 
اأ- يجب على املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة القائمة قبل �شدور هذا النظام تكييف اأو�شاعها ومن ذلك 

تعديل ا�شم م�شتو�شف اإىل جممع عيادات عام اأو متخ�ش�س واإلغاء العيادات اخلا�شة لالأطباء غري 

ال�شعوديني ونحو ذلك . 

ب- تطبق ال�شروط الواردة يف هذا النظام والئحته التنفيذية على اأي حالة من حاالت الت�شرف يف امللكية. 

المادة الخامسة والثالثون :
ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�شمية ويعمل به بعد ت�شعني يوماً من تاريخ ن�شره.

نظام املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ولئحته التنفيذية .. تتمة
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اجلمعة ١٣ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م

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
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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
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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

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
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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

ود
عق

وال
ت 

ريا
شت

لم
ة ا
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م 
عا
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ن
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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
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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
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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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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

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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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

/ // /

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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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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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
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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
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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
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 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
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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
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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
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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
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

/ /



اجلمعة 20 �سفر  1436 هـ     12  دي�سمرب 2014 م26

ال�سنة 92      العدد 4544          
UM AL-QURA ٩إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA

اجلمعة ١٣ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م

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

/ /

١٠UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ١٣ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ٥ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
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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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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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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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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 
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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 
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ـع
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قي
لن

ة ا
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دي
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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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آخر موعد 
لتقديم 
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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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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 4544          
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

/ /

المرة 
الثانية
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ال�سنة 92      العدد 4544           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 4544          
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/    /

:»∏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
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ال�سنة 92      العدد 4544           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 20 �سفر  1436 هـ     12  دي�سمرب 2014 م38

ال�سنة 92      العدد 4544          
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
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 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 4544           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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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
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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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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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اجلمعة ٢١ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قوات الدفاع 
الجوي 

الملكي 
السعودي 

ا�دارة 
الهندسية 
وا�سكان

١- إنشاء مباني وحتصينات 

بشرورة 
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٠٠٠ ٣٥/٤/٦

٢- إنشاء مباني وحتصينات 

بنجران 
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٥٠٠٠ ٣٥/٤/٧

٣- إستبدال شبك بخميس 

مشيط
١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٥/٤/٩٣٠٠٠

القوات 
البحرية 

الملكية 
السعودية

خـدمــات وكـــيل بحـــري

ق ـ ب ـ ٥ 

ـ م ع ـ ٥ 

٤٣٦/

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٥٠٠

إدارة مدينة 
الملك خالد 
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بحفر الباطن

١- صيانة شاملة لوحدة غازية 

رقم (٠٣) من نوع وستنجهاوس
٥٠٠٠ ٤٣٦/٢٧/١١

١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
٢- استبدال املغذيات الرئيسية 

القدمية للمحوالت
٢٥٫٠٠٠ ٤٣٦/٢٨/١١

ا�دارة العامة 
ل�شغال 

العسكرية

١- إضافات على مباني 

باملنطقة اجلنوبية
٣٠٠٠ ٦١١/٤/٢د

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ
٢- إزالة واستبدال مادة 

األسبستوس باملنطقة 

الشمالية الغربية (املرحلة 

الثالثة)

١٠٠٠ ٤١٦/٣/٢

ف
طائ

بال
ة 

يان
ص

وال
ل 

غي
ش

لت
ة ا

دار
إ

١- إعادة طرح منافسة إنشاء 

نادي ضباط بالطائف (مرحلة 

أولى عظم) 

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٤٣٥/٣١٢٠٠٠

٢٤٣٦/٢٢٠٠٠- مواد كهربائية

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ ٣٤٣٦/٣١٠٠٠- مواد سباكة

٤٤٣٦/٤١٠٠٠- مواد بناء

٥٤٣٦/٥١٠٠٠- مواد نظافة

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٨هـ
٦٤٣٦/٦٥٠٠- مواد مكتبية

٧٤٣٦/٧١٠٠٠- قطع غيار وأدوات تكييف

٨٤٣٦/٨٥٠٠- أجهزة كهربائية

٩٤٣٦/٩٥٠٠- موكيت

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٩هـ
١٠٤٣٦/١٠١٠٠٠- قطع غيار سيارات

١١٤٣٦/١١٥٠٠- مواد جنارة وأملونيوم

١٢٤٣٦/١٢١٠٠٠- مواد حدادة

هيئة 
ا�مدادات 
والتموين 

قوات الدفاع 
الجوي

١- توريد وتركيب أجهزة البيئة 

االختبارية ألنظمة إدارة تقنية 

املعلومات بقوات الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٦/١٤٢٠٠٠

٢- تأمني تراخيص نظام 

الصيانة واإلمداد اآللي 

(ماكسيمو) لصالح قوات 

الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٣٦/١٥٢٠٠٠

٣- توريد أجهزة ومعدات 

حاسب آلي لقوات الدفاع اجلوي
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٣٦/١٦٢٠٠٠

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

١- متديد موعد منافسة 

توريد وتأمني عربات ومعدات 

للمستودعات اجلديدة

١٤٣٥/١١١٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٤هـ
٢- متديد موعد منافسة خدمات 

نقل ودفن اجلثمان واألعضاء 

املبتورة والبقايا اآلدمية

١٤٣٥/١٢٥٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة طبية للعيادات 

اخلارجية

١٤٣٥/١٣١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٤- تأجيل موعد منافسة استئجار 

أسرة ملرضى العناية املركزة
١٤٣٥/١٥٥٠٠٠

٥- تقدمي خدمة الغسيل 

الكلوي خارج املستشفى
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٤٣٦/٧٥٠٠٠

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بالجبيل

منافسة عقد صيانة أجهزة 

املغسلة ملدة خمس سنوات
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٥٠٠ ١٤٣٦/١٦/٣٣

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بشرورة

توريد وتركيب وجتهيز غرفة 

العمليات باملستشفى
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٠٢/٣٧٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صة
خا

 ال
ن

�م
ت ا

وا
١- تأمني جتهيزات عامةق

 ٩ /١/٤

/١٤٣٦/١٠هـ
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٥٠٠

٢- تأمني مستلزمات مكتبية
 ٩ /١/٤

/١٤٣٦/١١هـ
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٥٠٠

٣- تأمني أثاث مكتبي
 ٩ /١/٤

/١٤٣٦/١٢هـ
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٥٠٠

٤- تأمني حذاء عسكري
 ٩ /١/٤

/١٤٣٦/١٣هـ
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٣٠٠٠

ود
عق

وال
ت 

ريا
شت

لم
ة ا

دار
_  إ

ت  
ازا

جو
لل

ة 
ام

لع
ة ا

ري
دي

لم
ا

١- عملية تشغيل وصيانة 

أنظمة وأجهزة التكييف 

واألعمال الكهربائية واإلنارة 

واملصعد ملبنى إدارة جوازات 

منطقة القصيم (بريدة)

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٣٦/٨٥٠٠

٢- عملية فحص وصيانة نظام 

إنذار وإطفاء احلريق ومضخات 

املياه مببنى املديرية العامة 

للجوازات ومبنى جوازات 

منطقة الرياض

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٣٦/٩٥٠٠

٣- عملية فحص وصيانة نظام 

إنذار وإطفاء احلريق ومضخات 

املياه مببنى جوازات منطقة 

املدينة املنورة

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٦/١٠٥٠٠

٤- عملية تأمني مولد 

احتياطي ملبنى املديرية العامة 

للجوازات القدمي

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٦/١١١٠٠٠

٥- عملية فحص وصيانة نظام 

إنذار وإطفاء احلريق ومضخات 

املياه مببنى جوازات منطقة جنران

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٣٦/١٢٥٠٠

٦- عملية فحص وصيانة نظام 

إنذار وإطفاء احلريق ومضخات 

املياه مببنى جوازات محافظة 

األحساء

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ٣٦/١٣٥٠٠

ود
حد

 ال
س

حر
ة ل

ام
لع

ة ا
ري

دي
لم

ا

١- توفير العمالة لتقدمي 

اإلعاشة طهياً ملنطقة جازان
١٦/٤٣٦/٢٥٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٢- توريد مواد حاجز طريق  

معدني (جارد ريل ) غرب الغدير 

بقطاع العيساوية مبنطقة 

اجلوف

٢٣/٤٣٦/٢٦١٥٠٠

٣- تأمني مواد صيانة مباني 

حلاجة قيادة حرس احلدود 

مبنطقة احلدود الشمالية

٢٣/٤٣٦/٢٧١٥٠٠

٤- تأمني مواد صيانة مباني 

حلاجة قيادة حرس احلدود 

مبنطقة اجلوف

٢٣/٤٣٦/٢٨١٥٠٠

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

قة
ط

من
ة 

مار
إ

١- متديد موعد منافسة 

تشغيل وصيانة احلاسب اآللي 

ً ميالدياً )  ملدة (٣٦ شهرا

١٠,٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة مباني محافظة 

الطائف ملدة (٣٦ شهر ميالدياً)

١٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة مباني محافظات 

اخلرمة وتربة ورنية ومراكزها 

ملدة (٣٦ شهر ميالدياً) 

٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة مباني محافظات 

الكامل وخليص واجلموم ورابغ 

ومراكزها ملدة (٣٦ شهر ميالدياً) 

٥٠٠

٥- متديد موعد منافسة ترميم 

مبنى محافظة الكامل 
١٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة ترميم 

وإضافات ملبنى محافظة خليص 
١٠٠٠

إمارة منطقة 
القصيم

صيانة ونظافة مباني 

احملافظات ومباني املراكز 

احلكومية وكراج اإلمارة

٢

١٤٣٦ 
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٥٠٠

/ // /

٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢١ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١- تأجيل موعد منافسة 
تأمني جهاز فلترة الهواء عالي 

الكفاءة املتنقل لغرف العزل 
التنفسي

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠٠١٣٠٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة تأمني 
 TYPE٤٠٠ سيارة إسعاف ٢

جلميع مناطق اململكة
١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٧هـ٣٥٠٠١١٠٤٠٠٢٨١٠٫٠٠٠

٣- البرنامج الوطني لصحة 
العني ٢٠١٥م

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٤هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٦٢٠٠٠

ف
طائ

 ال
حة

ص

١- إعادة طرح منافسة مشروع 
إنشاء مبنى بنك الدم بصحة 

محافظة الطائف
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٣٠٠٠ ١٤٣٥/١٧هـ

٢- تأجيل موعد منافسة مشروع 
إحالل وتطوير املبني الرئيسي 

والبنية التحتية لشبكة املياه 
واحلريق مبستشفى الصحة 

النفسية بالطائف

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٣٠٠٠ ١٤٣٥/١٩هـ

شة
بي

ة 
صح

١- متديد موعد منافسة إنشاء 
سكن العاملني مبستشفى 

الوالدة واألطفال سعة (١٠٠) 
سرير مبحافظة بيشة

١٤٣٦/٤/٧هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ  ٢٠٠٠ ٤٣٦/٢

٢- متديد موعد منافسة تأثيث 
وجتهيز مستشفى الوالدة 

واألطفال اجلديد مبحافظة بيشة
١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٨هـ ٢٠٠٠ ٤٣٦/١

ذة
نف

لق
ة ا

صح

١- عملية لزوم تطوير قسم 
الطوارئ مبستشفى جنوب 

القنفذة العام
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٦

٢- عملية لزوم مشروع تالفي 
مالحظات املراكز الصحية 

املرحلة األولى والثانية 
مبحافظة القنفذة

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٧

ن
ازا

 ج
حة

ص

١- احتياجات قسم العمليات 
من املالزم الطبية مبستشفى 

امللك فهد املركزي
١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٦/٣/٢١هـ٣٦/٦١٠٠٠

٢- احتياجات قسم العناية 
التنفسية من املالزم الطبية 
مبستشفى امللك فهد املركزي

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٦/٧١٠٠٠

٣- احتياجات قسم مكافحة 
العدوى من املالزم الطبية 

مبستشفى امللك فهد املركزي
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٦/٨١٠٠٠

٤- احتياجات قسم املناظير 
مبستشفى امللك فهد من 

املالزم الطبية
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٦/٩١٠٠٠

٥- احتياجات قسم األطراف 
الصناعية مبستشفى امللك 

فهد  من املالزم الطبية
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٣٦/١٠١٠٠٠

٦- احتياجات قسم التخدير 
مبستشفى امللك فهد من 

املالزم الطبية
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٣٦/١١١٠٠٠

٧- احتياجات قسم التصوير 
الطبي مبستشفى امللك فهد 

من املالزم الطبية
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٦/١٢١٠٠٠

٨- احتياجات قسم التأهيل 
الطبي مبستشفى امللك فهد  

من املالزم الطبية
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٣٦/١٣١٠٠٠

٩- احتياجات قسم الصحة 
اإللكترونية مبستشفى امللك 

فهد من املالزم الطبية
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٦/١٤١٠٠٠

١٠- منافسة تأمني نظام إنذار 
احلريق ملستشفيات (ضمد , 

صبيا , أبو عريش , الريث )
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٣٦/١٥١٠٠٠

١١- منافسة تأمني نظام 
إطفاء احلريق ملستشفيات 
( ضمد , صبيا ,أبوعريش , 

الريث . أحد املسارحة )

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٣٦/١٦١٠٠٠

١٢- منافسة تأمني حاسبات 
وأدوات مكتبية لزوم مراكز 

نواقل املرض
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٣٦/١٧١٠٠٠

ن
جرا

ة ن
صح

١- متديد وتأجيل منافسة 
تطوير وجتهيز قسم العيون 

مبستشفى امللك خالد 
١٤٣٦/٣/١٦هـ  ١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٥/٢٩٢٠٠٠

٢- تأمني مياه الشرب مبوقع 
مستشفى الصحة النفسية 

مبنطقة جنران  
١٤٣٦/٣/٢٢هـ  ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٥/٣٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

حة
ص

١- جتهيز مختبرات بعض 
مراكز الرعاية األولية

١٤٣٦/٢/٨١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ
٢- أعمال العزل ألسطح بعض 

املباني واملستشفيات التابعة 
ملديرية الشؤون الصحية 

باملنطقة الشرقية 

١٤٣٦/٤/٢١٥٠٠

٣- تأمني وسائل النقل املبردة 
لألدوية واملستلزمات الطبية 

باملنطقة الشرقية 
١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٢/٩٥٠٠

م
صي

لق
ة ا

صح

١- تأمني أدوية طبية 
تخصصية ملركز األمير فيصل 

بن بندر لألورام بالقصيم
١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠٠٠  ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٢

٢- تنفيذ دورات فنية وأنشطة 
تدريبية ملنسوبي صحة 
منطقة القصيم لعام 

٢٠١٥/١٤٣٦

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٣٦٠٦٣١٠٢٠٠٠٢١٥٠٠

٣- تأمني مستلزمات طبية 
ملركز األمير فيصل بن بندر 

لألورام بالقصيم
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٣١٠٠٠

اء
س

�ح
ة ا

صح

١- تقدمي خدمات التغذية 
ملستشفى اجلبر للعيون 

واألنف واألذن واحلنجرة ومركز 
أمراض الدم الوراثية مبحافظة 

األحساء

 ٠٣/٠٠٠٤
٣٦/٠٣٥/١/

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٠٠٠

٢- صيانة ونظافة والتشغيل 
الغير طبي والصيانة الطبية 

ملستشفى األمير سعود بن 
جلوي مبحافظة األحساء

 ٠٣/٠٠٠٥
٣٥/٠٣٥/١/

١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٨٠٠٠

صحة الجوف

١- إنشاء وجتهيز عدد (٤) مراكز 
صحية مبنطقة اجلوف 

 ٢٠٠٠
 ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ 

٢- تأمني نظام إستدعاء ملركز 
اإلستجابة السريعة لألوبئة ( كورونا ) 

 ٥٠٠

صحة تبوك
منافسة (٧٦) ورشة عمل صحية 

وإدارية ملنسوبي وزارة الصحة 
مبنطقة تبوك لعام ١٤٣٦هـ 

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٦هـ ٥٠٠ ٥٥/١٠٢

مستشفى 
ا�مير محمد 

بن عبدالعزيز 
بالرياض

مشروع جتهيز وحدة العناية 
القلبية 

١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ٠١٢٥,٠٠٠ / م / ٣٦

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

متديد موعد منافسة توريد 
وتركيب آالت التصوير 

١٤٣٦/٢/٢٦هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ ٢٧م/٢٠١٤

ية
طب

 ال
هد

ك ف
مل

 ال
نة

دي
بم

ت 
ريا

شت
لم

وا
ود 

عق
 ال

رة
دا

إ

١- توريد وتركيب كراسي 
املرضى

٣٦٠٠٧٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- مشروع نظام زرع اخلاليا 
اجلذعية

٣٦٠٠٨٢٠٠٠

٣- منافسة تقدمي احللول 
املتكاملة لتطوير ونقل املعرفة 

في ثقافة سالمة املرضى 
ال بني مقدمي  والتواصل الفعّ

اخلدمة

٣٦٠٠٩٢٠٠٠

٤- توريد وتركيب أجهزة 
التصوير الطبي

٣٦٠١٠٥٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٥- توريد وتركيب أجهزة قياس 
األشعة املتأينة وغير املتأينة 

٣٦٠١١٥٠٠٠

٦- توريد وتركيب أجهزة 
الرعاية املنزلية

٣٦٠١٢٥٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٧- توريد وتركيب أجهزة طبية 
متنوعة (٢)

٣٦٠١٣٥٠٠٠

٨- توريد وتركيب أجهزة 
الرعاية التنفسية

٣٦٠١٤٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ ٩- توريد وتركيب أجهزة طبية 
للمختبرات ووحدة التخصيب 

واإلجناب 
٣٦٠١٥٥٠٠٠

١٠- متديد موعد منافسة 
مشروع إنشاء غرفة التعقيم 

(IV ROOM)
٣٦٠٠٢٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ
١١- متديد موعد منافسة 

تطوير أنظمة التحكم 
واملراقبة في مرافق مدينة 
امللك فهد الطبية (املدينة 

الذكية – املرحلة األولى )

٣٦٠٠٣٥٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١- تأجيل موعد منافسة 
تأمني جهاز فلترة الهواء عالي 

الكفاءة املتنقل لغرف العزل 
التنفسي

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠٠١٣٠٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة تأمني 
 TYPE٤٠٠ سيارة إسعاف ٢

جلميع مناطق اململكة
١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٧هـ٣٥٠٠١١٠٤٠٠٢٨١٠٫٠٠٠

٣- البرنامج الوطني لصحة 
العني ٢٠١٥م

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٤هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٦٢٠٠٠

ف
طائ

 ال
حة

ص

١- إعادة طرح منافسة مشروع 
إنشاء مبنى بنك الدم بصحة 

محافظة الطائف
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٣٠٠٠ ١٤٣٥/١٧هـ

٢- تأجيل موعد منافسة مشروع 
إحالل وتطوير املبني الرئيسي 

والبنية التحتية لشبكة املياه 
واحلريق مبستشفى الصحة 

النفسية بالطائف

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٣٠٠٠ ١٤٣٥/١٩هـ

شة
بي

ة 
صح

١- متديد موعد منافسة إنشاء 
سكن العاملني مبستشفى 

الوالدة واألطفال سعة (١٠٠) 
سرير مبحافظة بيشة

١٤٣٦/٤/٧هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ  ٢٠٠٠ ٤٣٦/٢

٢- متديد موعد منافسة تأثيث 
وجتهيز مستشفى الوالدة 

واألطفال اجلديد مبحافظة بيشة
١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٨هـ ٢٠٠٠ ٤٣٦/١

ذة
نف

لق
ة ا

صح

١- عملية لزوم تطوير قسم 
الطوارئ مبستشفى جنوب 

القنفذة العام
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٦

٢- عملية لزوم مشروع تالفي 
مالحظات املراكز الصحية 

املرحلة األولى والثانية 
مبحافظة القنفذة

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٧

ن
ازا

 ج
حة

ص

١- احتياجات قسم العمليات 
من املالزم الطبية مبستشفى 

امللك فهد املركزي
١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٦/٣/٢١هـ٣٦/٦١٠٠٠

٢- احتياجات قسم العناية 
التنفسية من املالزم الطبية 
مبستشفى امللك فهد املركزي

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٦/٧١٠٠٠

٣- احتياجات قسم مكافحة 
العدوى من املالزم الطبية 

مبستشفى امللك فهد املركزي
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٦/٨١٠٠٠

٤- احتياجات قسم املناظير 
مبستشفى امللك فهد من 

املالزم الطبية
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٦/٩١٠٠٠

٥- احتياجات قسم األطراف 
الصناعية مبستشفى امللك 

فهد  من املالزم الطبية
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٣٦/١٠١٠٠٠

٦- احتياجات قسم التخدير 
مبستشفى امللك فهد من 

املالزم الطبية
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٣٦/١١١٠٠٠

٧- احتياجات قسم التصوير 
الطبي مبستشفى امللك فهد 

من املالزم الطبية
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٦/١٢١٠٠٠

٨- احتياجات قسم التأهيل 
الطبي مبستشفى امللك فهد  

من املالزم الطبية
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٣٦/١٣١٠٠٠

٩- احتياجات قسم الصحة 
اإللكترونية مبستشفى امللك 

فهد من املالزم الطبية
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٦/١٤١٠٠٠

١٠- منافسة تأمني نظام إنذار 
احلريق ملستشفيات (ضمد , 

صبيا , أبو عريش , الريث )
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٣٦/١٥١٠٠٠

١١- منافسة تأمني نظام 
إطفاء احلريق ملستشفيات 
( ضمد , صبيا ,أبوعريش , 

الريث . أحد املسارحة )

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٣٦/١٦١٠٠٠

١٢- منافسة تأمني حاسبات 
وأدوات مكتبية لزوم مراكز 

نواقل املرض
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٣٦/١٧١٠٠٠

ن
جرا

ة ن
صح

١- متديد وتأجيل منافسة 
تطوير وجتهيز قسم العيون 

مبستشفى امللك خالد 
١٤٣٦/٣/١٦هـ  ١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٥/٢٩٢٠٠٠

٢- تأمني مياه الشرب مبوقع 
مستشفى الصحة النفسية 

مبنطقة جنران  
١٤٣٦/٣/٢٢هـ  ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٥/٣٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

حة
ص

١- جتهيز مختبرات بعض 
مراكز الرعاية األولية

١٤٣٦/٢/٨١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ
٢- أعمال العزل ألسطح بعض 

املباني واملستشفيات التابعة 
ملديرية الشؤون الصحية 

باملنطقة الشرقية 

١٤٣٦/٤/٢١٥٠٠

٣- تأمني وسائل النقل املبردة 
لألدوية واملستلزمات الطبية 

باملنطقة الشرقية 
١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٢/٩٥٠٠

م
صي

لق
ة ا

صح

١- تأمني أدوية طبية 
تخصصية ملركز األمير فيصل 

بن بندر لألورام بالقصيم
١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠٠٠  ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٢

٢- تنفيذ دورات فنية وأنشطة 
تدريبية ملنسوبي صحة 
منطقة القصيم لعام 

٢٠١٥/١٤٣٦

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٣٦٠٦٣١٠٢٠٠٠٢١٥٠٠

٣- تأمني مستلزمات طبية 
ملركز األمير فيصل بن بندر 

لألورام بالقصيم
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٣١٠٠٠

اء
س

�ح
ة ا

صح

١- تقدمي خدمات التغذية 
ملستشفى اجلبر للعيون 

واألنف واألذن واحلنجرة ومركز 
أمراض الدم الوراثية مبحافظة 

األحساء

 ٠٣/٠٠٠٤
٣٦/٠٣٥/١/

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٠٠٠

٢- صيانة ونظافة والتشغيل 
الغير طبي والصيانة الطبية 

ملستشفى األمير سعود بن 
جلوي مبحافظة األحساء

 ٠٣/٠٠٠٥
٣٥/٠٣٥/١/

١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٨٠٠٠

صحة الجوف

١- إنشاء وجتهيز عدد (٤) مراكز 
صحية مبنطقة اجلوف 

 ٢٠٠٠
 ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ 

٢- تأمني نظام إستدعاء ملركز 
اإلستجابة السريعة لألوبئة ( كورونا ) 

 ٥٠٠

صحة تبوك
منافسة (٧٦) ورشة عمل صحية 

وإدارية ملنسوبي وزارة الصحة 
مبنطقة تبوك لعام ١٤٣٦هـ 

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٦هـ ٥٠٠ ٥٥/١٠٢

مستشفى 
ا�مير محمد 

بن عبدالعزيز 
بالرياض

مشروع جتهيز وحدة العناية 
القلبية 

١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ٠١٢٥,٠٠٠ / م / ٣٦

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

متديد موعد منافسة توريد 
وتركيب آالت التصوير 

١٤٣٦/٢/٢٦هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ ٢٧م/٢٠١٤

ية
طب

 ال
هد

ك ف
مل

 ال
نة

دي
بم

ت 
ريا

شت
لم

وا
ود 

عق
 ال

رة
دا

إ

١- توريد وتركيب كراسي 
املرضى

٣٦٠٠٧٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- مشروع نظام زرع اخلاليا 
اجلذعية

٣٦٠٠٨٢٠٠٠

٣- منافسة تقدمي احللول 
املتكاملة لتطوير ونقل املعرفة 

في ثقافة سالمة املرضى 
ال بني مقدمي  والتواصل الفعّ

اخلدمة

٣٦٠٠٩٢٠٠٠

٤- توريد وتركيب أجهزة 
التصوير الطبي

٣٦٠١٠٥٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٥- توريد وتركيب أجهزة قياس 
األشعة املتأينة وغير املتأينة 

٣٦٠١١٥٠٠٠

٦- توريد وتركيب أجهزة 
الرعاية املنزلية

٣٦٠١٢٥٠٠٠
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٧- توريد وتركيب أجهزة طبية 
متنوعة (٢)

٣٦٠١٣٥٠٠٠

٨- توريد وتركيب أجهزة 
الرعاية التنفسية

٣٦٠١٤٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ ٩- توريد وتركيب أجهزة طبية 
للمختبرات ووحدة التخصيب 

واإلجناب 
٣٦٠١٥٥٠٠٠

١٠- متديد موعد منافسة 
مشروع إنشاء غرفة التعقيم 

(IV ROOM)
٣٦٠٠٢٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ
١١- متديد موعد منافسة 

تطوير أنظمة التحكم 
واملراقبة في مرافق مدينة 
امللك فهد الطبية (املدينة 

الذكية – املرحلة األولى )

٣٦٠٠٣٥٠٠٠

/ /
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اجلمعة ٢١ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ 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 

اجملموعة األولى شمال مدينة 

الرياض

٣٩٦٥٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثانية شمال مدينة 

الرياض

٣٩٧٥٠٠٠-١٤٣٤

٣- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثالثة شمال مدينة 

الرياض

٣٩٨٥٠٠٠-١٤٣٤

٤- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الرابعة شمال مدينة 

الرياض

٣٩٩٥٠٠٠-١٤٣٤

٥- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة اخلامسة شمال 

مدينة الرياض

٤٠٠٥٠٠٠-١٤٣٤

٦- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة السادسة شمال 

مدينة الرياض

٤٠١٥٠٠٠-١٤٣٤

٧- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة األولى جنوب مدينة 

الرياض

٤٠٢٥٫٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٨- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثانية جنوب مدينة 

الرياض

٤٠٣٥٠٠٠-١٤٣٤

٩- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثالثة جنوب مدينة 

الرياض

٤٠٤٥٠٠٠-١٤٣٤

١٠- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الرابعة جنوب مدينة 

الرياض

٤٠٥٥٠٠٠-١٤٣٤

١١- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة األولى غرب مدينة 

الرياض

٤٠٦٥٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

١٢- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثانية غرب مدينة 

الرياض

٤٠٧٥٠٠٠-١٤٣٤

١٣- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثالثة غرب مدينة 

الرياض

٤٠٨٥٠٠٠-١٤٣٤

١٤- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الرابعة غرب مدينة 

الرياض

٤٠٩٥٠٠٠-١٤٣٤

١٥- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة اخلامسة غرب مدينة 

الرياض

٤٣٠٥٠٠٠-١٤٣٤

١٦- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة األولى وسط مدينة 

الرياض

٤١٠٥٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

١٧- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثانية وسط مدينة 

الرياض

٤١١٥٠٠٠-١٤٣٤

١٨- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الثالثة وسط مدينة 

الرياض

٤١٢٥٠٠٠-١٤٣٤

١٩- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة الرابعة وسط مدينة 

الرياض

٤١٣٥٠٠٠-١٤٣٤

٢٠- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة األولى مبحافظة 

صامطة مبنطقة جازان

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٦٩٣٠٠٠-١٤٣٤

٢١- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة القنفذة 

مبنطقة مكة املكرمة 

٤٧٠٣٠٠٠-١٤٣٤ 

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ
٢٢- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة صامطة 

مبنطقة جازان 

٤٧١٣٠٠٠-١٤٣٤

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

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

٢٣- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة العال 

مبنطقة املدينة املنورة 

٤٧٢٣٠٠٠-١٤٣٤ 

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ 

٢٤- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة دومة 

اجلندل مبنطقة اجلوف

٤٧٣٣٠٠٠-١٤٣٤

٢٥- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة بيشة 

مبنطقة عسير 

٤٧٤٣٠٠٠-١٤٣٤

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة الملك 
فيصل

توريد وتركيب وتشغيل 

مصاعد كهربائية بكلية 

اآلداب - اإلعداد العام

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ ٢٠٠٠ ٢٠١٤٠٠٥٦

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

١- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء مبنى البحوث 

البيئية (شاطئ اجلامعة) 

 ١٢٨

١٤١٠٢٠٤٩/
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٣٠٫٠٠٠

٢- إعادة طرح منافسة صيانة 

قاعدة البيانات لنظام املكتبة 

املركزية (سيمفوني) 

 ١٤٥

١٤١٠٢٨٩٢/
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٠٠٠

يز
عز

دال
عب

ن 
ن ب

ما
سل

ة 
مع

جا

١- توريد وتركيب وتشغيل 

مولدات احتياطية مبباني 

القاعات الدراسية واملعامل 

اإلضافية العاجلة للطالبات 

باخلرج , حوطة بني متيم , 

األفالج , السليل , وادي الدواسر

٦٠٠٠ ٣٦/٥

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ 

٢- توريد وتركيب وتشغيل 

مولدات احتياطية لكلية 

العلوم والدراسات اإلنسانية 

باملدينة اجلامعية باخلرج

٣٦/٦٥٠٠٠

٣- توريد وتركيب وتشغيل مولدات 

احتياطية لكلية الهندسة 

باملدينة اجلامعية باخلرج

٥٠٠٠ ٣٦/٧

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ  ٤- توريد وتركيب وتشغيل 

مولدات احتياطية لكلية 

العلوم الطبية التطبيقية 

باملدينة اجلامعية باخلرج

٣٦/٨٥٠٠٠

جامعة 
ا�مام محمد 

بن سعود 
ا�سالمية  

١- منافسة مشروع تنفيذ 

١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ  ٣٦/٢١٥٫٠٠٠ مبنى املعهد العلمي في بريدة

٢- منافسة مشروع تنفيذ مبنى 

املعهد العلمي في شقراء
١٤٣٦/٣/١٦هـ  ١٤٣٦/٣/١٦هـ ٣٦/٣١٥٫٠٠٠ 

٣-  منافسة مشروع تنفيذ 

مبنى املعهد العلمي في 

األفالج 

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٧هـ ٣٦/٤١٥٫٠٠٠ 

٤- منافسة مشروع تنفيذ 

مبنى املعهد العلمي في تبوك
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢١هـ ٣٦/٥١٥٫٠٠٠ 

٥- منافسة مشروع تنفيذ 

مبنى املعهد العلمي في يدمة 

جنران  

١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ٣٦/٦١٥٫٠٠٠ 

ل
حائ

ة 
مع

جا

١- إنشاء مركز ترفيهي 

للطالبات مبجمع كليات البنات 

- أجا -

٢٥٠٠  ١٤/٠٢٧٢

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ
٢- توريد املياه الصاحلة للشرب 

والري جلميع مباني اجلامعة 

ملدة ثالث سنوات

١٥٠٠ ١٤/٠٣١٥

٣- تأجير مواقع ملكائن البيع 

الذاتي في اجلامعة
١٠٠٠ ١٤/٠٣١٦

م
ما

لد
ة ا

مع
١- منافسة تطوير املناهج جا

واملقررات الدراسية
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٣٦/٠٨٥٠٠٠

٢- منافسة مشروع جتديد الضمان 

والتراخيص اخلاصة باخلوادم 

وأجهزة اخلزن جلامعة الدمام

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٣٦/٠٩١٠٫٠٠٠

/ /

٤UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢١ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
لبا

م ا
لي

تع

١- عملية استكمال تأهيل 

وإنشاء صالة متعددة األغراض 

ملدرسة وادي الصدر ( بنات ) 

مدة التنفيذ : مائتان وأربعون 

يوماً

٥٠٠ ٣/م/ش/٣٦

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ

٢- عملية تأهيل مدرسة 

العسلة االبتدائية ( بنات )   

مدة التنفيذ : ستة أشهر 

٥٠٠ ٤/م/ش/٣٦

شة
بي

م 
لي

تع

١- تأمني محروقات وغسيل 

وتشحيم وغيار زيوت سيارات 

إدارة التربية والتعليم 

مبحافظة بيشة والقطاعات 

التابعة لها

٣٦/١٣٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ
٢- تشغيل املقاصف املدرسية 

باملدارس التابعة إلدارة التربية 

والتعليم مبحافظة بيشة 

للعام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

٣٦/٢٣٠٠

بع
ين

م 
لي

تع

١- إنشاء صالة متعددة األغراض 

منوذج (د) مبحافظة ينبع
٥٠٠ ٣٦/١

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٢- تأمني أدوات النظافة 

للصحة املدرسية مبحافظة 

ينبع

٢٠٠ ٣٦/٢

٣- نقل طالبات مجمع 

السويق التعليمي
مجانا٣٦/٣ً

تعليم الرس
عملية استكمال تأهيل 

ابتدائية امللك فهد برفايع 

بخنة (بنني) 

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ ٣٦/١٥٠٠

اء
س

�ح
م ا

لي
١- متديد موعد منافسة تأمني تع

املالبس الكشفية املطورة إلدارة 

النشاط الطالبي / الكشفي

مجانا٣٦/٩ً

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- تأهيل املدرسة االبتدائية 

السادسة للبنات باملبرز 
٣٦/٢٨١٠٠٠

ب
ذن

لم
م ا

لي
تع

١- عملية نظافة املباني 

املدرسية اجملموعة (األولى) 

بنني؛ بنات 

٥٠٠ ٣٥/٢٣

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- عملية نظافة املباني 

املدرسية اجملموعة (الثانية) 

بنني؛ بنات

٥٠٠ ٣٥/٢٤

٣- عملية نظافة املباني 

املدرسية اجملموعة (الثالثة) 

بنني؛ بنات

٥٠٠ ٣٥/٢٥ 

ي
دم

وا
لد

م ا
لي

تع

١- تأمني وتوريد مقاعد 

وطاوالت دراسية جملمع أبو جالل 

التعليمي (بنني / بنات )

٣٦/١٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- تأمني وتوريد جتهيزات مراكز 

مصادر التعلم مبجمع أبو جالل 

التعليمي ( بنني / بنات ) م / ث

٣٦/١٣٥٠٠

٣- تأمني وتوريد أثاث مكتبي  

جملمع أبو جالل التعليمي ( بنني 

/ بنات )

٣٦/١٤٥٠٠

٤- تأمني وتوريد جتهيزات 

فصول تفاعلية جملمع أبو جالل 

التعليمي بنات (م /ث )

٣٦/١٥٥٠٠

٥- تأمني وتوريد كراسي 

ومناضد مختبرات جملمع 

أبو جالل التعليمي (بنني / 

بنات ) 

٣٦/١٦٥٠٠

٦- تأمني وتوريد جتهيزات مراكز 

مصادر التعلم مبجمع أبو جالل 

التعليمي ( بنات  ) ب

٣٦/١٧٥٠٠

٧- تأمني وتوريد جتهيزات 

فصول تفاعلية جملمع أبو جالل 

التعليمي بنني (م /ث )

٣٦/١٨٥٠٠

٨- تأمني وتوريد طاولة معلم  

جملمع أبو جالل التعليمي ( بنني 

/ بنات )

٣٦/١٩٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
ـائ

ــ
 ح

م
لي

تع

١- التأهيل الشامل ملبنى 

مجمع شرق اجملمع ( بنات )
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ١٠٠٠  ١٤٣٦/١٤هـ

٢- التأهيل الشامل ملتوسطة 

املضيح (بنني)
١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/١٥هـ

٣- إنشاء مدارس صغيرة رياض 

أطفال (اجملموعة الرابعة )
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/١٦٢٠٠٠هـ

٤- إنشاء مدارس صغيرة رياض 

أطفال (اجملموعة اخلامسة )
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/١٧٢٠٠٠هـ

٥- تقفيل مظالت معدنية 

خارجية ملدارس اجملموعة 

التاسعة ( بنني ) 

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/١٨٣٠٠هـ

٦- الصيانة العاجلة ملباني 

(متوسطة قفار/ابتدائية 

محمد بن عبدالوهاب / إدارة 

املوهوبات / ابتدائية فلسطني)

٥٠٠ ١٤٣٦/١٩هـ

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ
٧- الصيانة العاجلة ملباني 

(ابتدائية غربي بقعاء/

ومتوسطة بقعاء / ابتدائية 

التربية)

٥٠٠ ١٤٣٦/٢٠هـ

٨- الصيانة العاجلة ( ابتدائية 

عبداهللا بن الزبير بالصداعية/

وابتدائية املضيح)

٥٠٠ ١٤٣٦/٢١هـ

١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ

٩- الصيانة العاجلة ملباني 

(متوسطة وثانوية الشوميس/ 

ومتوسطة بدع بن خلف )

٥٠٠ ١٤٣٦/٢٢هـ

١٠- الصيانة العاجلة ملدارس 

(اجملموعة األولى)
١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٢٣٥٠٠هـ

١١- إنشاء مالعب بالعشب 

الصناعي اجملموعة ( السادسة 

عشر )

١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ٥٠٠ ١٤٣٦/٢٤هـ

١٢- إنشاء مالعب بالعشب 

الصناعي اجملموعة ( السابعة 

عشر )

١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ٥٠٠ ١٤٣٦/٢٥هـ

١٣- تغذية طالبات معهد 

األمل ومعهد التربية الفكرية
١٤٣٦/٤/٣٠هـ١٤٣٦/٤/٢٩هـ٥٠٠  ١٤٣٦/٢٦هـ

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
وا�عالم

تأمــني املــواد اخلـام جلريـدة 

أم القــرى

 ٢٢

١٤٣٧/٤٣٦/
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٥٠٠  

/ /

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- طرح األعمال التكميلية 

إلستكمال الضلع اجلنوبي 

الشرقي للطريق الدائري الثاني 

مبدينة الرياض (تقاطعات، طرق 

خدمة، إنارة، تصريف سيول)

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٣٠٤١٠٠٫٠٠٠

٢- طرح استكمال احملتوى 

الوثائقي (املرحلة الثالثة)
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٤٠٠٠  ٣٠٥

٣- تأجيل صيانة أجهزة 

ومعدات مختبرات اإلدارة 

العامة للمواد والبحوث بالوزارة

١٤٣٦/٢/٢٢هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ١٢٥٤٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
لبا

م ا
لي

تع

١- عملية استكمال تأهيل 

وإنشاء صالة متعددة األغراض 

ملدرسة وادي الصدر ( بنات ) 

مدة التنفيذ : مائتان وأربعون 

يوماً

٥٠٠ ٣/م/ش/٣٦

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ

٢- عملية تأهيل مدرسة 

العسلة االبتدائية ( بنات )   

مدة التنفيذ : ستة أشهر 

٥٠٠ ٤/م/ش/٣٦

شة
بي

م 
لي

تع

١- تأمني محروقات وغسيل 

وتشحيم وغيار زيوت سيارات 

إدارة التربية والتعليم 

مبحافظة بيشة والقطاعات 

التابعة لها

٣٦/١٣٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ
٢- تشغيل املقاصف املدرسية 

باملدارس التابعة إلدارة التربية 

والتعليم مبحافظة بيشة 

للعام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

٣٦/٢٣٠٠

بع
ين

م 
لي

تع

١- إنشاء صالة متعددة األغراض 

منوذج (د) مبحافظة ينبع
٥٠٠ ٣٦/١

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٢- تأمني أدوات النظافة 

للصحة املدرسية مبحافظة 

ينبع

٢٠٠ ٣٦/٢

٣- نقل طالبات مجمع 

السويق التعليمي
مجانا٣٦/٣ً

تعليم الرس
عملية استكمال تأهيل 

ابتدائية امللك فهد برفايع 

بخنة (بنني) 

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ ٣٦/١٥٠٠

اء
س

�ح
م ا

لي
١- متديد موعد منافسة تأمني تع

املالبس الكشفية املطورة إلدارة 

النشاط الطالبي / الكشفي

مجانا٣٦/٩ً

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- تأهيل املدرسة االبتدائية 

السادسة للبنات باملبرز 
٣٦/٢٨١٠٠٠

ب
ذن

لم
م ا

لي
تع

١- عملية نظافة املباني 

املدرسية اجملموعة (األولى) 

بنني؛ بنات 

٥٠٠ ٣٥/٢٣

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- عملية نظافة املباني 

املدرسية اجملموعة (الثانية) 

بنني؛ بنات

٥٠٠ ٣٥/٢٤

٣- عملية نظافة املباني 

املدرسية اجملموعة (الثالثة) 

بنني؛ بنات

٥٠٠ ٣٥/٢٥ 

ي
دم

وا
لد

م ا
لي

تع

١- تأمني وتوريد مقاعد 

وطاوالت دراسية جملمع أبو جالل 

التعليمي (بنني / بنات )

٣٦/١٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- تأمني وتوريد جتهيزات مراكز 

مصادر التعلم مبجمع أبو جالل 

التعليمي ( بنني / بنات ) م / ث

٣٦/١٣٥٠٠

٣- تأمني وتوريد أثاث مكتبي  

جملمع أبو جالل التعليمي ( بنني 

/ بنات )

٣٦/١٤٥٠٠

٤- تأمني وتوريد جتهيزات 

فصول تفاعلية جملمع أبو جالل 

التعليمي بنات (م /ث )

٣٦/١٥٥٠٠

٥- تأمني وتوريد كراسي 

ومناضد مختبرات جملمع 

أبو جالل التعليمي (بنني / 

بنات ) 

٣٦/١٦٥٠٠

٦- تأمني وتوريد جتهيزات مراكز 

مصادر التعلم مبجمع أبو جالل 

التعليمي ( بنات  ) ب

٣٦/١٧٥٠٠

٧- تأمني وتوريد جتهيزات 

فصول تفاعلية جملمع أبو جالل 

التعليمي بنني (م /ث )

٣٦/١٨٥٠٠

٨- تأمني وتوريد طاولة معلم  

جملمع أبو جالل التعليمي ( بنني 

/ بنات )

٣٦/١٩٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
ـائ

ــ
 ح

م
لي

تع

١- التأهيل الشامل ملبنى 

مجمع شرق اجملمع ( بنات )
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ١٠٠٠  ١٤٣٦/١٤هـ

٢- التأهيل الشامل ملتوسطة 

املضيح (بنني)
١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/١٥هـ

٣- إنشاء مدارس صغيرة رياض 

أطفال (اجملموعة الرابعة )
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/١٦٢٠٠٠هـ

٤- إنشاء مدارس صغيرة رياض 

أطفال (اجملموعة اخلامسة )
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/١٧٢٠٠٠هـ

٥- تقفيل مظالت معدنية 

خارجية ملدارس اجملموعة 

التاسعة ( بنني ) 

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/١٨٣٠٠هـ

٦- الصيانة العاجلة ملباني 

(متوسطة قفار/ابتدائية 

محمد بن عبدالوهاب / إدارة 

املوهوبات / ابتدائية فلسطني)

٥٠٠ ١٤٣٦/١٩هـ

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ
٧- الصيانة العاجلة ملباني 

(ابتدائية غربي بقعاء/

ومتوسطة بقعاء / ابتدائية 

التربية)

٥٠٠ ١٤٣٦/٢٠هـ

٨- الصيانة العاجلة ( ابتدائية 

عبداهللا بن الزبير بالصداعية/

وابتدائية املضيح)

٥٠٠ ١٤٣٦/٢١هـ

١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ

٩- الصيانة العاجلة ملباني 

(متوسطة وثانوية الشوميس/ 

ومتوسطة بدع بن خلف )

٥٠٠ ١٤٣٦/٢٢هـ

١٠- الصيانة العاجلة ملدارس 

(اجملموعة األولى)
١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٢٣٥٠٠هـ

١١- إنشاء مالعب بالعشب 

الصناعي اجملموعة ( السادسة 

عشر )

١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ٥٠٠ ١٤٣٦/٢٤هـ

١٢- إنشاء مالعب بالعشب 

الصناعي اجملموعة ( السابعة 

عشر )

١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ٥٠٠ ١٤٣٦/٢٥هـ

١٣- تغذية طالبات معهد 

األمل ومعهد التربية الفكرية
١٤٣٦/٤/٣٠هـ١٤٣٦/٤/٢٩هـ٥٠٠  ١٤٣٦/٢٦هـ

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
وا�عالم

تأمــني املــواد اخلـام جلريـدة 

أم القــرى

 ٢٢

١٤٣٧/٤٣٦/
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٥٠٠  

/ /

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- طرح األعمال التكميلية 

إلستكمال الضلع اجلنوبي 

الشرقي للطريق الدائري الثاني 

مبدينة الرياض (تقاطعات، طرق 

خدمة، إنارة، تصريف سيول)

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٣٠٤١٠٠٫٠٠٠

٢- طرح استكمال احملتوى 

الوثائقي (املرحلة الثالثة)
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٤٠٠٠  ٣٠٥

٣- تأجيل صيانة أجهزة 

ومعدات مختبرات اإلدارة 

العامة للمواد والبحوث بالوزارة

١٤٣٦/٢/٢٢هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ١٢٥٤٠٠٠

/ /
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اجلمعة ٢١ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحرس 
الوطني
الرياض

التخلص واالستفادة من املياه 

املرفوضة من محطتي املياه 

رقم ( ٢ و ٤ ) مبنطقة خشم 

العان ملدة ثالث سنوات

 ٥٨

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
 ١٤٣٦/٣/٢٤هـ   ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٠٠

ي
طن

لو
س ا

حر
 ال

رة
وزا

ة ب
حي

ص
 ال

ن
ؤو

ش
ال

١- منافسة توريد شاحنات 

وعربات للمستشفى امليداني 

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

 / ١٣ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٠٠٠ 

٢- منافسة مشروع إنشاء 

وتركيب مصعد إضافي مع 

األعمال اخلارجية ملبنى مركز 

امللك فيصل ألمراض وجراحة 

القلب مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بجدة التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

 / ١٤ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/٢هـ ١٤٣٦/٤/١هـ٣٠٠٠ 

٣- منافسة مشروع إنشاء 

املستودع الطبي مبستشفى 

اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

بالدمام التابع للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

 / ١٥ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٢٠٠٠ 

مدينة الملك 
عبد العزيز 

الطبية بجدة 
التابعة 

للشؤون 
الصحية 
بالحرس 
الوطني

منافسة توريد مياه صاحلة 

للشرب ملدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بجدة التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني 

واملرافق التابعة لها

م ش ص 

/٣/غ/١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٥٠٠ 

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
هرب

ك
وال

ه 
ميا

 ال
رة

وزا

 ١- متديد مشروع توسعة 

محطة تنقية مياه عرعر 

مبنطقة احلدود الشمالية

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ٥١٨٢٠٫٠٠٠

٢- حفر بئر سقيا للبادية 

جنوب محافظة وادي  الدواسر
١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٨٨٥٠٠

٣- حفر  بئر أنبوبية تدعيمية 

في اللبة (نعيجان) وتنظيف بئر 

زباال مبنطقة احلدود الشمالية

١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٥٨٩٥٠٠

٤- حفر بئر أنبوبية تدعيمية 

مبركز البعثية مبنطقة القصيم
١٤٣٦/٣/٢٩هـ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٥٩٣٥٠٠

٥- حفر خمسة آبار أنبوبية 

تدعيمية في كل من 

(السليمانية  ، الدعيجاء ،غيثة  ، 

احلماد ، صــديع ) مبنطقة اجلوف

١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٥٩٤٥٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
اه

مي

١- تأجيل موعد منافسة 

مشروع محطة ضخ املياه واخلط 

الناقل من العمق إلى ثرب

 ٨٩

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٢٠٫٠٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ خط مياه رئيسي من 

ينبع إلى قرية خمال وخزان 

٥٠٠٠ م٣ مع شيب

 ١٠٢

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ١٠٫٠٠٠

٣-  تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء خزان املياه 

الوسطي سعة ٢٥٠ الف متر 

مكعب وخط التفريغ

 ٩٤

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ
٤- تشغيل وصيانة أجهزة 

وشبكات احلاسب اآللي 

وملحقاتها باملديرية العامة 

للمياه مبنطقة املدينة املنورة

 ١١٦

٤٣٦/٤٣٥/
٨٠٠٠

إنشاء الطريق املؤدي إلى مياه تبوك

محطة املعاجلة بتيماء
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٤٥٠٨٦/١٢٨١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
مال

 ال
رة

وزا

١- عملية النظافة والصيانة 

والتشغيل جملمع فروع الوزارة 

مبنطقة مكة املكرمة/جدة 

ومكتب الوزير وأعمال النظافة 

وصيانة كاميرات املراقبة 

األمنية مبكاتب الوزارة في كل 

من (رابغ ،الليث،القنفذة)

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٧٣٤١٠٠٠

٢- عملية النظافة والصيانة 

والتشغيل جملمع الدوائر 

احلكومية بأبها ومبنى مكتب 

الوزارة مبنطقة الباحة ومبنى 

مكتب الوزارة مبحافظة بيشة 

وأعمال النظافة ملكاتب الوزارة 

في كل من (بلقرن،محايل 

عسير،اجملاردة)

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٧٣٥١٠٠٠

٣- عملية استبدال بالط 

أسقف مستعارة ولباد ووحدات 

إضاءة LED ملبنى ديوان مجمع 

الوزارة الرئيسي بالرياض

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ١٧٣٦١٠٠٠

٤- توريد وتركيب وتشغيل 

وحدات تكييف منفصلة 

( اسبيلت ) ومكيفات هواء 

شباك اجلمارك واجلوزات مبنفذ 

اخلفجي

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٧٣٧١٠٠٠

٥- توريد وتركيب وتشغيل 

وحدات تكييف منفصلة 

( اسبيلت ) ومكيفات هواء 

شباك ملبنى مركز انطالق 

دوريات أمن الطرق ومبنى املرور 

مبنفذ سلوى ومكتب الوزارة 

مبحافظة األحساء

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ١٧٣٨١٠٠٠

٦- تأجيل موعد منافسة 

مشروع إنشاء مجمع مكة 

الفندقي والتجاري مبكة املكرمة

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٠٠٫٠٠٠ ١٧١١

وزارة 
المالية إدارة 
المصروفات 

العامة

تأجيل موعد منافسة إنشاء 

مستودع طوارئ مبنطقة 

املدينة املنورة

١٤٣٦/٣/١هـ ١٤٣٦/٢/٣٠هـ٣٥/٤٥٠٠٠

مصلحة 
الزكاة 

والدخل 
ا�دارة العامة 

الرياض

منافسة مشروع صيانة 

ونظافة مبنى فرع مصلحة 

الزكاة والدخل بتبوك

١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٥٠٠

مة
عا

 ال
ك

مار
لج

ة ا
لح

ص
م

١- تأمني أجهزة حاسب آلي 

وطابعات وماسحات ضوئية 

بجمرك  (حالة عمار ، الطوال ، 

اخلضراء ، الوديعة ، الدرة )  

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ ٣٠٠٠ ٦٧ 

٢- تأجيل موعد منافسة 

إنشاء غرفة مراقبة وأرصفة 

حتديد مسار الشاحنات 

مع إشارات ضوئية مليزان 

الشاحنات بجمرك البطحاء

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ٦٥٢٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
االجتماعية

١- إنشاء مؤسسة التربية 

النموذجية في جدة
٣٠٠٠ ٣٦/٢٥

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ ٢- إعادة طرح منافسة سيارة 

حجم وسط مزود مبنحدر 

جانبي كهربائي

٢٠٠٠ ٣٦/٩

/ // /

٦UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢١ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ 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- تشغيل وصيانة نظام إدارة 

DMS الوثائق

 ٧٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٠٠٠

٢- صيانة ونظافة محطة 

إرسال طيبة اإلذاعية باملدينة 

املنورة

 ٧٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٢٠٠٠

٣- تأمني نقل وتأمني وقود 

الديزل والزيوت الالزمة حملطة 

اإلرسال اإلذاعي بضبا

 ٧٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٢٠٠٠

٤- توريد وتركيب معدات 

وأجهزة كهربائية وتقدمي 

الدعم الفني لألعمال 

الكهربائية مبجمع التلفزيون 

بالرياض

 ٨٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٢٠٠٠

هيئة حقوق 
ا�نسان

صيانة ونظافة مبنيي فرع 

الهيئة مبنطقة عسير 

(الرجالي والنسوي)

 ٠٤/٣/٦

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٥٠٠

الهيئة العامة 
للسياحة 

وا�ثار 

تطبيق متطلبات ضمان اجلودة 

واألداء على مشاريع ومهام 

الهيئة ضمن برنامج التطوير 

الشامل

١٤٣٦/٣/١٠هـ ١٤٣٦/٣/٩هـ ١٤٣٥/٦٧٥٠٠

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

١- متديد موعد منافسة 

مشروع صيانة أجهزة احلاسب 

اآللي

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ٣٩٩٥٠٠٠-خ٨٢

٢- مشروع تشغيل وصيانة 

خدمات تقنية املعلومات برأس 

اخلير

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٢٣٠٠٠ي – خ٠٩

الهيئة 
الملكية 

بينبع

إعادة طرح صيانة مباني 

ومرافق كلية ينبع الصناعية

( املتابعة رقم ٣ )

بي آو إم 

إتش -٢٥٢٣ 
١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ ٢٢٥٠ 

هيئة الهالل 
ا�حمر 

السعودي

١- توريد وجتهيز عدد (٣٠) 

دراجة نارية
١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٤/١هـ ٣٦/٠٢٥٠٠

٢- توريـــد وتركيب غرف 

Shel- (تتصاالت متنقلة 

ters) ملــــواقع االتصاالت 

الالسلكية مع كافة 

ملحقاتها للعام املالي 

١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٦هـ ٣٦/٠٣١٠٠٠

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

١- متديد موعد منافسة 

برنامج تدعيم الوحدات 

الطبية للعام ٢٠١٥/٢٠١٤م

١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ٥٠٠ 

٢- متديد موعد منافسة القيام 

بالعمرة الشاملة وتقييم 

العمر التشغيلي للتوربني 

للوحدة رقم ٤ مبحطات 

التحلية باخلبر

KH/

٣٤٢/R/M
١٤٣٦/٣/٢٠هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٥٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المؤسسة 
العامة 

للخطوط 
الحديدية

١- متديد كيبل األلياف البصرية 

على اخلط رقم (١)
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٥٫٠٠٠ ٢٠١٤٢١٢٤٤

٢- كشط وإعادة السفلتة 

للمناطق األسفلتية مبحطة 

الركاب بالرياض

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٠٠ ٢٠١٤٢١٢٥١

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
بالرياض

منافسة مشروع حتسني 

التجهيزات البحرية مبيناء ضبا
١٤٣٦/٣/١٣هـ  ١٤٣٦/٣/١٣هـ٢٠٠٠ ٦٩٥٦

الخطوط 
السعودية 

مشروع تنظيف ومكافحة 

احلشرات والعناية باملزروعات 

ملكاتب ومرافق السعودية 

بالقصيم

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٦/٣٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة الري 
والصرف 
با�حساء

٥٠٠ ١- عملية تأمني معدات

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- عملية تأمني سيارات 

متنوعة
 ٥٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المراسم 
الملكية

تأجيل موعد مشروع إدارة 

وتشغيل قصور الضيافة 

واملؤمترات التابعة للمراسم 

امللكية باململكة ملدة خمس 

سنوات

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٥٠,٠٠٠ ١٤٣٦/١

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز 

ا�بحاث  
الرياض 

مؤسسة 
عامة

١- تأجيل موعد منافسة أداء 

إختبارات تعريف السالالت 

البكتيرية وتقييم حساسيتها 

للمضادات احليوية

١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٤هـ٣٦/٩١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٢٣٦/١٤٣٠٠٠- تقدمي خدمات النقل

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ديوان 
المراقبة 

العامة

مشروع إنشاء مبنى فرع ديوان 

املراقبة العامة مبنطقة احلدود 

الشمالية (عرعر) 

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٥٠٠٠ ١٤٣٥/١٨هـ

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
يو

فز
تل

وال
ة 

اع
�ذ

ة ا
يئ

ه

١- تشغيل وصيانة نظام إدارة 

DMS الوثائق

 ٧٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٠٠٠

٢- صيانة ونظافة محطة 

إرسال طيبة اإلذاعية باملدينة 

املنورة

 ٧٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٢٠٠٠

٣- تأمني نقل وتأمني وقود 

الديزل والزيوت الالزمة حملطة 

اإلرسال اإلذاعي بضبا

 ٧٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٢٠٠٠

٤- توريد وتركيب معدات 

وأجهزة كهربائية وتقدمي 

الدعم الفني لألعمال 

الكهربائية مبجمع التلفزيون 

بالرياض

 ٨٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٢٠٠٠

هيئة حقوق 
ا�نسان

صيانة ونظافة مبنيي فرع 

الهيئة مبنطقة عسير 

(الرجالي والنسوي)

 ٠٤/٣/٦

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٥٠٠

الهيئة العامة 
للسياحة 

وا�ثار 

تطبيق متطلبات ضمان اجلودة 

واألداء على مشاريع ومهام 

الهيئة ضمن برنامج التطوير 

الشامل

١٤٣٦/٣/١٠هـ ١٤٣٦/٣/٩هـ ١٤٣٥/٦٧٥٠٠

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

١- متديد موعد منافسة 

مشروع صيانة أجهزة احلاسب 

اآللي

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ٣٩٩٥٠٠٠-خ٨٢

٢- مشروع تشغيل وصيانة 

خدمات تقنية املعلومات برأس 

اخلير

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٢٣٠٠٠ي – خ٠٩

الهيئة 
الملكية 

بينبع

إعادة طرح صيانة مباني 

ومرافق كلية ينبع الصناعية

( املتابعة رقم ٣ )

بي آو إم 

إتش -٢٥٢٣ 
١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ ٢٢٥٠ 

هيئة الهالل 
ا�حمر 

السعودي

١- توريد وجتهيز عدد (٣٠) 

دراجة نارية
١٤٣٦/٤/١هـ ١٤٣٦/٤/١هـ ٣٦/٠٢٥٠٠

٢- توريـــد وتركيب غرف 

Shel- (تتصاالت متنقلة 

ters) ملــــواقع االتصاالت 

الالسلكية مع كافة 

ملحقاتها للعام املالي 

١٤٣٧/١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٦هـ ٣٦/٠٣١٠٠٠

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

١- متديد موعد منافسة 

برنامج تدعيم الوحدات 

الطبية للعام ٢٠١٥/٢٠١٤م

١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ٥٠٠ 

٢- متديد موعد منافسة القيام 

بالعمرة الشاملة وتقييم 

العمر التشغيلي للتوربني 

للوحدة رقم ٤ مبحطات 

التحلية باخلبر

KH/

٣٤٢/R/M
١٤٣٦/٣/٢٠هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ٥٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المؤسسة 
العامة 

للخطوط 
الحديدية

١- متديد كيبل األلياف البصرية 

على اخلط رقم (١)
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١٥٫٠٠٠ ٢٠١٤٢١٢٤٤

٢- كشط وإعادة السفلتة 

للمناطق األسفلتية مبحطة 

الركاب بالرياض

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٠٠ ٢٠١٤٢١٢٥١

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
بالرياض

منافسة مشروع حتسني 

التجهيزات البحرية مبيناء ضبا
١٤٣٦/٣/١٣هـ  ١٤٣٦/٣/١٣هـ٢٠٠٠ ٦٩٥٦

الخطوط 
السعودية 

مشروع تنظيف ومكافحة 

احلشرات والعناية باملزروعات 

ملكاتب ومرافق السعودية 

بالقصيم

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٦/٣٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة الري 
والصرف 
با�حساء

٥٠٠ ١- عملية تأمني معدات

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٢- عملية تأمني سيارات 

متنوعة
 ٥٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المراسم 
الملكية

تأجيل موعد مشروع إدارة 

وتشغيل قصور الضيافة 

واملؤمترات التابعة للمراسم 

امللكية باململكة ملدة خمس 

سنوات

١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٥٠,٠٠٠ ١٤٣٦/١

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز 

ا�بحاث  
الرياض 

مؤسسة 
عامة

١- تأجيل موعد منافسة أداء 

إختبارات تعريف السالالت 

البكتيرية وتقييم حساسيتها 

للمضادات احليوية

١٤٣٦/٢/٢٥هـ١٤٣٦/٢/٢٤هـ٣٦/٩١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٢٣٦/١٤٣٠٠٠- تقدمي خدمات النقل

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ديوان 
المراقبة 

العامة

مشروع إنشاء مبنى فرع ديوان 

املراقبة العامة مبنطقة احلدود 

الشمالية (عرعر) 

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٥٠٠٠ ١٤٣٥/١٨هـ

/ /
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اجلمعة ٢١ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
نة

ما
أ

١- تنفيذ شبكة تصريف 

السيول واألمطار بأحياء 

(النخيل-احملمدية – الرائد-

املعذر ) 

٢٨٢١٠٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- تنفيذ شبكة تصريف 

السيول واألمطار بأحياء 

(شبرا-الدريهمية – ظهرة 

البديعة –  سلطانه 

-السويدي) 

٢٨٣٥٠٫٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة نفيذ 

مشروع درء  السيول بحي 

امللك عبداهللا

٢٨٤٤٠,٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

استكمال تنفيذ شبكة 

تصريف مياه السيول واألمطار 

بأحياء ( املروج-املصيف – 

النخيل ) مبدينة الرياض

١٤٣٦/٢/٢٩هـ١٤٣٦/٢/٢٩هـ٢٣٤٣٠٫٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

استكمال تنفيذ شبكة 

تصريف مياه السيول واألمطار 

بأحياء ( املروج-املصيف – 

النخيل ) مبدينة الرياض

٢٣٥٦٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٣٠هـ
٦- متديد موعد منافسة 

استكمال تنفيذ شبكة 

تصريف مياه السيول واألمطار 

بحي طويق مبدينة الرياض

٢٣٦٢٥,٠٠٠

أمانة 
العاصمة 

المقــدسة

صيانة الشوارع الرئيسية     

مبحافظة اجلموم 

١٩/٢/٤٠١/٤/١/١/٣

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٣٤٥٠٠

دة
 ج

نة
ما

أ

١- حتسني وتطوير 

املقابر مبحافظة جدة 

٤/٠٠١/٠٣١٦/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- استكمال مشروع 

استبدال وإحالل شبكة اإلنارة 

املتهالكة باألحياء شمال جدة 

١٣/٠٠١/٠٦٠١/٠٤/٠٠/٤

٣٥٠٠

٣- استكمال مشروع 

استبدال وإحالل شبكة اإلنارة 

املتهالكة باألحياء شرق جدة 

١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٤/٠٠/٤

٣٥٠٠

٤- استكمال مشروع 

استبدال وإحالل شبكة اإلنارة 

املتهالكة باألحياء جنوب جدة 

١٥/٠٠١/٠٦٠١/٠٤١/٠٠/٤

٣٥٠٠

٥- توريد وتركيب نظام 

مكافحة احلريق مبوقع محرقة 

حرق النفايات الورقية مبردم 

العسالء ٥/٠٠١/٠٣٠٨/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٥٠٠

ف
طائ

 ال
نة

ما
أ

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالطائف (اجملموعة األولى) 
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالطائف ( اجملموعة الثانية) 
١٠٫٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالطائف (إعادة تأهيل) 

اجملموعة األولى 

١٠٫٠٠٠

٤- فتح طرق اجملموعة األولى 

بالطائف 
٣٠٠٠

٥- فتح طرق اجملموعة الثانية 

بالطائف
٣٠٠٠

٦- فتح طرق اجملموعة الثالثة 

بالطائف 
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٧- فتح طرق اجملموعة الرابعة 

بالطائف 
٣٠٠٠

٨٢٠٠٠- حماية طرق بالطائف 

٩٢٠٠٠- تسوير مقابر بالطائف 

١٠- تسمية وترقيم اجملموعة 

(أ) بالطائف 
٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
س

 ع
نة

ما
أ

١- صيـانة الطــرق م٥ 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٠٠١/٠٤/٠٢/٣
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- صيـانة األوديـة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٣
 ٢٥٠٠

٣- تطوير املناطق 

السياحية والساحلية 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٠/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عماة م٦ ( مبنى اخلدمات 

السياحية بالسودة) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٥٠٠

٥- متديد موعد منافسة إنشاء 

مباني بلدية ومرافق عماة م٧ 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

حة
لبا

ة  ا
مان

أ
١- متديد مشروع درء أخطار 

السيول وتصريف مياه 

األمطار ( قرى بني ظبيان ) 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢- متديد مشروع درء أخطار 

السيول وتصريف مياه 

األمطار ( قرى املفارجة 

وحميم غامد واخلويتم ) 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤٤

١٥٠٠

٣- متديد مشروع درء أخطار 

وتصريف مياه األمطار 

(قرى مسب واحلبشي ) 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

٤- متديد مشروع درء أخطار 

السيول وتصريف مياه األمطار 

(قرى الفرعة )

           ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

٥- متديد مشروع درء أخطار 

السيول وتصريف مياه األمطار 

(قرى اجلادية والطويلة ورغدان ) 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

                                   ١٥٠٠

م 
صي

لق
ة ا

مان
أ

١- متديد موعد منافسة تأمني 

وتوريد معدات لإلدارة العامة 

للنظافة  مبدينة بريدة

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ٤٠٠٠

٢- استبدال وحدات التكييف 

املركزي وملحقاته في مبنى 

وكالة اخلدمات ببريدة  

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

٣- صيانة ونظافة مركز امللك 

خالد احلضاري  مبدينة بريدة 
٢٠٠٠

ة 
قي

شر
 ال

قة
ط

من
 ال

نة
ما

أ

١- متديد موعد منافسة 

تأسيس مركز األزمات 

والكوارث (املرحلة الثانية) 

مببنى التخطيط العمراني 

 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ
٢- متديد موعد منافسة إدارة 

وتشغيل مركز تلقي البالغات 

إلدارة الكوارث واألزمات ألمانة 

املنطقة الشرقية

 ٨٠٠٠

٣- صيانة آالت التصوير 

والفاكسات وأنظمة الهواتف 

ملدة ثالث سنوات ميالدية 

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

٤- تأمني مواد ولوازم 

اإلضاءة حلاضرة للعام املالي 

١٤٣٧/١٤٣٦هـ

٢٠٠٠

٥- تأمني سيارات لألمانة 

املرحلة األولى للعام املالي 

١٤٣٧/١٤٣٦هـ

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ ٦- تطبيق ترشيد االستهالك 

على أعمدة اإلنارة 
٤٠٠٠

٧- برنامج تشغيل وصيانة 

مختبر أمانة املنطقة الشرقية
٣٠٠٠

/ /

٨UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢١ صفـــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
س

�ح
ة ا

مان
أ

١- متديد موعد منافسة 
سفلتة مخططات مدينة 

يبرين و قراها ٣
١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ١٩٤١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٢- مشروع إنشاء محطات 
إنتقالية مبدينتي الهفوف واملبرز 

باألحساء  
١٧٥٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ
٣- مشروع إنشاء محطة 

إنتقالية مبدينة اجلفر باألحساء
١٧٧٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

ف
جو

 ال
نة

ما
أ

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 
١٩/١٠/٠١/٠٠٦٠١/٩٩/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- درء أخطار السيول 
( شمال النفل ) 

١٩/١٠/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤
٣٠٠٠

٣- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 
(معاجلة جتمعات املياه ) 

١٩/١٠/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- وفر سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة 
١٩/١٠/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٥- سفلتة مخططات املنح 
باململكة ١٩/١٠/٨١٥/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٦- نظافة القرى والضواحي 
(اإلصحاح البيئي ملكافحة 

آفات الصحة العامة  
مبدينة  سكاكا) رقم 

١٩/٠١٠/٠٠١/٠٠١٥/٠٢/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ ٢٠٠٠ 

ن  
جرا

ة ن
مان

أ

١- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه لألمانة والبلديات 

التابعة - املرحلة األولى 
٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

 ٢٥١

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥,٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ 
٢- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 
التابعة - املرحلة الثالثة 

٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

 ٢٥٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
٣٥٠٠

أمانة تبوك 
(ضباء) 

درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار بضباء (توريد 

مواسير وأغطية غرف تفتيش 
ومصائد لتصريف مياه األمطار) 

١٩/١١/٣٠٢/٥٠٠٠/٠٨/٠١/٤

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٥٦٥٥٠٠

أمانة تبوك 
(بدا) 

متديد مبنى البلدية 
مع املستودع والكراج 
ببدا (املرحلة الثالثة) 

١٩/١١/٧٠٧/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٥٦٧١٠٠٠

ه) 
وج

(ال
ك 

بو
ة ت

مان
أ

١- إنشاء وتطوير مرمى 
النفايات والتخلص منها وردم 

املستنقعات بالوجه (تأمني 
جهاز رش مبيدات ضباب عدد ٢) 

١٩/١١/٣٠٣/٠٠٨٩/٠١/٠١/٤

١٥٦٩٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- إنشاء وتطوير مرمى 
النفايات والتخلص 

منها وردم املستنقعات 
بالوجه (تأمني دباب بيك 
اب عدد ٢ – نقل بضائع) 

١٩/١١/٣٠٣/٠٠٨٩/٠١/٠١/٤

١٥٧٠٥٠٠

٣- إنشاء وتطوير مرمى 
النفايات والتخلص منها وردم 

املستنقعات بالوجه ( تأمني 
سيارة بيك اب غمارة عدد ٣) 

١٩/١١/٣٠٣/٠٠٨٩/٠١/٠١/٤

١٥٧١٥٠٠

أمانة تبوك 
(حقل) 

التخلص من النفايات 
وآليات التخلص من 

النفايات بحقل (كانسة 
شوارع بثالث كفرات عدد ١) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ١٥٦٨٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
س

مو
 ال

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 
صيانة املعدات واآلليات 
١٩/٠٩/٧٠١/١٠/٠١/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة 
سفلتة وأرصفة وإنارة (املدمج)

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠١ 
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

٣- متديد موعد منافسة درء 
أخطار السيول وتصريف املياه 

(املدمج)
٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢ 

٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة حتسني 
وجتميل املداخل (املدمج)

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣ 
٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة حتسني 
وتطوير الشواطئ والواجهات 

البحرية
٤/        /١٩/٠٩/٠٦٠١/٩٩ 

١٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة إنشاء 
احلدائق والساحات وممرات مشاة

٤/         /١٩/٠٩/٠٦٠٥/٩٩ 
١٠٠٠

٧- متديد موعد منافسة مباني 
بلدية ومرافق عامة

٤/         /١٩/٠٩/٠٦٠٧/٩٩ 
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٨- متديد موعد منافسة 
دراسات وإشراف

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٤ 
١٠٠٠

٩- متديد موعد منافسة حتسني 
وجتميل املداخل 

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣
١٠٠٠

١٠- متديد موعد منافسة 
صيانة أعمال الزراعة وخطوط 

التشجير للطرق الرئيسية 
١٩/٠٩/٧٠١/٠١/٠٠/٣

١٠٠٠

١١- متديد موعد منافسة 
صيانة أرصفة وبردورات 

مدخل املوسم الرئيسي 
١٩/٠٩/٧٠١/٠١/٠٠/٣

١٠٠٠

لة
قي

وي
لع

ة ا
دي

بل

١- صيانة املزروعات 
بالعويقيلة ٢٢٤٢ التشغيل 
والصيانة والنظافة ( عقود ) 
٠١٩/٠١٣/٧٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ ٢- نظافة العويقيلة 
وقراها ٢٢٤١ التشغيل 

والصيانة والنظافة املباشرة 
٠١٩/٠١٣/٧٠١/٠٠٠٦/٠٠/٣

٢٠٠٠

٣١٥٠٠- تأهيل املعدات والسيارات

مه
نو

ة ت
دي

بل

١- تطوير الطرق والشوارع 
وامليادين واملناطق العشوائية

٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ 

٢- إنشاء مباني بلدية ومرافق 
عامة

٢٠٠٠

٣- تسمية الشوارع وترقيم 
٥٠٠املباني

٤- تطوير احلاسب اآللي 
والشبكات 

١٠٠٠

٥- إنشاء وتطوير الكباري 
والتقاطعات

٥٠٠٠

٦٤٠٠٠- تطوير املناطق السياحية

٧- تسوير املقابر ومغاسل 
املوتى

١٠٠٠

٨- إنشاء وتطوير األسواق 
واملسالخ

٢٥٠٠

٩- سفلتة وأرصفة وانارة 
لألمانة والبلديات التابعة لها

٢٠٠٠

١٠- درء أخطار السيول لألمانة 
والبلديات التابعة (مرحلة أولى)

١٠٠٠

١١- درء أخطار السيول لألمانة 
والبلديات التابعة (مرحلة 

ثانية)
١٠٠٠

١٢- حتسني وجتميل وإنارة  
لألمانة والبلديات التابعة لها

١٠٠٠

١٣٥٠٠- صيانة حدائق األمير نايف 

١٤- صيانة أعمدة األحياء 
القدمية

٥٠٠

١٥١٠٠٠- صيانة الطرق والشوارع 

١٦- صيانة احلدائق واملسطحات 
اخلضراء

١٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
س

�ح
ة ا

مان
أ

١- متديد موعد منافسة 
سفلتة مخططات مدينة 

يبرين و قراها ٣
١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ١٩٤١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٢- مشروع إنشاء محطات 
إنتقالية مبدينتي الهفوف واملبرز 

باألحساء  
١٧٥٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ
٣- مشروع إنشاء محطة 

إنتقالية مبدينة اجلفر باألحساء
١٧٧٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

ف
جو

 ال
نة

ما
أ

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 
١٩/١٠/٠١/٠٠٦٠١/٩٩/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- درء أخطار السيول 
( شمال النفل ) 

١٩/١٠/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤
٣٠٠٠

٣- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 
(معاجلة جتمعات املياه ) 

١٩/١٠/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- وفر سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة 
١٩/١٠/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٥- سفلتة مخططات املنح 
باململكة ١٩/١٠/٨١٥/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٦- نظافة القرى والضواحي 
(اإلصحاح البيئي ملكافحة 

آفات الصحة العامة  
مبدينة  سكاكا) رقم 

١٩/٠١٠/٠٠١/٠٠١٥/٠٢/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ ٢٠٠٠ 

ن  
جرا

ة ن
مان

أ

١- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه لألمانة والبلديات 

التابعة - املرحلة األولى 
٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

 ٢٥١

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥,٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ 
٢- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 
التابعة - املرحلة الثالثة 

٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

 ٢٥٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
٣٥٠٠

أمانة تبوك 
(ضباء) 

درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار بضباء (توريد 

مواسير وأغطية غرف تفتيش 
ومصائد لتصريف مياه األمطار) 

١٩/١١/٣٠٢/٥٠٠٠/٠٨/٠١/٤

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٥٦٥٥٠٠

أمانة تبوك 
(بدا) 

متديد مبنى البلدية 
مع املستودع والكراج 
ببدا (املرحلة الثالثة) 

١٩/١١/٧٠٧/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٥٦٧١٠٠٠

ه) 
وج

(ال
ك 

بو
ة ت

مان
أ

١- إنشاء وتطوير مرمى 
النفايات والتخلص منها وردم 

املستنقعات بالوجه (تأمني 
جهاز رش مبيدات ضباب عدد ٢) 

١٩/١١/٣٠٣/٠٠٨٩/٠١/٠١/٤

١٥٦٩٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- إنشاء وتطوير مرمى 
النفايات والتخلص 

منها وردم املستنقعات 
بالوجه (تأمني دباب بيك 
اب عدد ٢ – نقل بضائع) 

١٩/١١/٣٠٣/٠٠٨٩/٠١/٠١/٤

١٥٧٠٥٠٠

٣- إنشاء وتطوير مرمى 
النفايات والتخلص منها وردم 

املستنقعات بالوجه ( تأمني 
سيارة بيك اب غمارة عدد ٣) 

١٩/١١/٣٠٣/٠٠٨٩/٠١/٠١/٤

١٥٧١٥٠٠

أمانة تبوك 
(حقل) 

التخلص من النفايات 
وآليات التخلص من 

النفايات بحقل (كانسة 
شوارع بثالث كفرات عدد ١) 

١٩/١١/٣٠٤/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ١٥٦٨٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
س

مو
 ال

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 
صيانة املعدات واآلليات 
١٩/٠٩/٧٠١/١٠/٠١/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ١٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة 
سفلتة وأرصفة وإنارة (املدمج)

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠١ 
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

٣- متديد موعد منافسة درء 
أخطار السيول وتصريف املياه 

(املدمج)
٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢ 

٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة حتسني 
وجتميل املداخل (املدمج)

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣ 
٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة حتسني 
وتطوير الشواطئ والواجهات 

البحرية
٤/        /١٩/٠٩/٠٦٠١/٩٩ 

١٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة إنشاء 
احلدائق والساحات وممرات مشاة

٤/         /١٩/٠٩/٠٦٠٥/٩٩ 
١٠٠٠

٧- متديد موعد منافسة مباني 
بلدية ومرافق عامة

٤/         /١٩/٠٩/٠٦٠٧/٩٩ 
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٨- متديد موعد منافسة 
دراسات وإشراف

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٤ 
١٠٠٠

٩- متديد موعد منافسة حتسني 
وجتميل املداخل 

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣
١٠٠٠

١٠- متديد موعد منافسة 
صيانة أعمال الزراعة وخطوط 

التشجير للطرق الرئيسية 
١٩/٠٩/٧٠١/٠١/٠٠/٣

١٠٠٠

١١- متديد موعد منافسة 
صيانة أرصفة وبردورات 

مدخل املوسم الرئيسي 
١٩/٠٩/٧٠١/٠١/٠٠/٣

١٠٠٠

لة
قي

وي
لع

ة ا
دي

بل

١- صيانة املزروعات 
بالعويقيلة ٢٢٤٢ التشغيل 
والصيانة والنظافة ( عقود ) 
٠١٩/٠١٣/٧٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ ٢- نظافة العويقيلة 
وقراها ٢٢٤١ التشغيل 

والصيانة والنظافة املباشرة 
٠١٩/٠١٣/٧٠١/٠٠٠٦/٠٠/٣

٢٠٠٠

٣١٥٠٠- تأهيل املعدات والسيارات

مه
نو

ة ت
دي

بل

١- تطوير الطرق والشوارع 
وامليادين واملناطق العشوائية

٦٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ 

٢- إنشاء مباني بلدية ومرافق 
عامة

٢٠٠٠

٣- تسمية الشوارع وترقيم 
٥٠٠املباني

٤- تطوير احلاسب اآللي 
والشبكات 

١٠٠٠

٥- إنشاء وتطوير الكباري 
والتقاطعات

٥٠٠٠

٦٤٠٠٠- تطوير املناطق السياحية

٧- تسوير املقابر ومغاسل 
املوتى

١٠٠٠

٨- إنشاء وتطوير األسواق 
واملسالخ

٢٥٠٠

٩- سفلتة وأرصفة وانارة 
لألمانة والبلديات التابعة لها

٢٠٠٠

١٠- درء أخطار السيول لألمانة 
والبلديات التابعة (مرحلة أولى)

١٠٠٠

١١- درء أخطار السيول لألمانة 
والبلديات التابعة (مرحلة 

ثانية)
١٠٠٠

١٢- حتسني وجتميل وإنارة  
لألمانة والبلديات التابعة لها

١٠٠٠

١٣٥٠٠- صيانة حدائق األمير نايف 

١٤- صيانة أعمدة األحياء 
القدمية

٥٠٠

١٥١٠٠٠- صيانة الطرق والشوارع 

١٦- صيانة احلدائق واملسطحات 
اخلضراء

١٠٠٠

/ /
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اجلمعة ٢١ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

يه
مو

 ال
ية

لد
ب

١- حفر آبار إرتوازية باملويه 

وقراها ( حفر آبار شرق املويه )  

٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢- حفر آبار إرتوازية باملويه 

وقراها ( وسط املويه )  

٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٣- حفر آبار إرتوازية باملويه 

وقراها ( جنوب املويه )  

٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٤- حفر آبار إرتوازية باملويه 

وقراها ( شمال املويه )  

 ٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٥- حفر آبار إرتوازية 

باملويه ( غرب املويه )  

٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٦- حفر آبار إرتوازية باملويه 

(إنشاء خزانات شرق املويه )  

 ٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٧- حفر آبار إرتوازية باملويه 

(إنشاء خزانات وسط املويه  

 ٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٨- حفر آبار إرتوازية باملويه 

(إنشاء خزانات جنوب املويه )  

٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٩- حفر آبار إرتوازية باملويه 

(إنشاء خزانات شمال املويه )  

٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٠- حفر آبار إرتوازية باملويه 

( إنشاء خزانات غرب املويه ) 

  ٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١١- حفر آبار إرتوازية 

باملويه ( متديد شبكات ري ) 

  ٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٣٦/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٢- تسوير مقابر ومغاسل 

موتى باملويه وقراها 

  ٠١٩/٠١٦/٧٠١/٠٠٠٥/٠١/٠٠/٤

١٥٠٠

١٣- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

املرتبطة ( بلدية املويه) 

 ٠١٩/٠١٦/٦٠١/٠٠/٤

٤٠٠٠

ل
اح

س
 ال

ية
لد

ب

١- تطوير املناطق السياحية 

١٩/٠٠٧/٧١٨/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- تطوير الطرق والشوارع 

١٩/٠٠٧/٧١٨/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤
٧٠٠٠

٣- إنشاء املدافن 

وردم املستنقعات 

والتخلص من النفايات 

١٩/٠٠٧/٧١٨/٠٢٣٣/٠١/٠٠/٤

٧٠٠٠

٤- تطوير الواجهات البحرية 

١٩/٠٠٧/٧١٨/٠٠١٠/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

٥- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين
٤٠٠٠

٦٢٠٠٠- تطوير املناطق السياحية

٧- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة
٢٠٠٠

٨١٠٠٠- إنشاء شبكة حاسب آلي

٩١٥٠٠- مشروع تفتيت الصخور

١٠١٥٠٠- إنشاء كباري وجسور

١١- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل املوتى
١٠٠٠

   بلدية أحد 
المسارحة

مشروع صيانة وتشغيل 

وري حدائق وشوارع بلدية 

محافظة أحد املسارحة 

  ٠١٩/٠٠٩/٤٠١/٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٣٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شة
بي

ة 
دي

بل

١- أسواق و مسالخ  مرحلة  

  ( ١ )
٢٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

٢- إنشاء مدفن للنفايات 

وتسوير املرمى
٥٠٠٠

٣٢٥٠٠- إنشاء مجسمات جمالية

٤- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين
٢٠٠٠

٥- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل للموتى
١٥٠٠

٦- إنشاء وتطوير اجلسور 

والتقاطعات وامليادين (م ١)
٢٠٠٠

٧- تسمية الشوارع وترقيم 

املباني
١٠٠٠

٨١٥٠٠- سفلتة وربط للقرى

٩- حدائق وساحات وممرات 

مشاة
١٠٠٠

١٠- احلدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات املشاة
١٠٠٠

١١- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات
١٠٠٠

١٢٢٥٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٣- مباني بلدية ومرافق عامة  

( ١ )
١٠٠٠

١٤- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق العشوائية
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

١٥- احلدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات املشاة
١٠٫٠٠٠

١٦- أسواق و مسالخ  مرحلة  

  ( ٢ )
٥٠٠٠

١٧- مباني البلدية ومرافق 

عامة ( ٢ )  
٥٠٠٠

١٨- إنشاء وتطوير اجلسور 

والتقاطعات وامليادين ( م٢) 
٧٠٠٠

١٩- إنشاء وتطوير اجلسور 

والتقاطعات وامليادين( م٣) 
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٢٥٫٠٠٠

ن
يي

اد
لو

ة ا
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة 

٠١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

٠١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- حتسني وجتميل 

مداخل األمانة والبلديات 

والقرى التابعة 

٠١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

٢٠٠٠

٤- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين بالواديني 

٠١٩/٠٠٧/٧١٩/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٥- إنشاء مباني ومرافق 

عامة بالواديني (م٣ ) 

٠١٩/٠٠٧/٧١٩/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٦- إنشاء مباني ومرافق 

عامة بالواديني (م٤) 

٠١٩/٠٠٧/٧١٩/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٧- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة 

٠١٩/٠٠٧/٧١٩/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٤٠٠٠

٨- إنشاء أسواق 

٠١٩/٠٠٧/٧١٩/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٢٠٠٠

٩- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

٠١٩/٠٠٧/٧١٩/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٠- تفتيت الصخور الكبيرة 

٠١٩/٠٠٧/٧١٩/٠٠١٢/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠
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١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبديات م ١

١٩/٠٧/٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- تأثيث وجتهيز مبنى إدارة 

اخلدمات
٢٢١٣٠٠٠

٣- تطوير املواقع السياحية 

واالستثمارية م ٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٣/٠٠/٠٠/٤ 

٥٠٠٠

٤- صيانة مبنى سكن العمال 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٨/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات

١٩/٠٧/٠١/٦٠٣/٠٨/٠٠/٤ 

٤٠٠٠

٦- صيانة إسفلت وسور مبنى 

التشغيل والصيانة

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٧- تطوير األحياء العشوائية 

وسط املدينة واملراكز التابعة 

لها م ٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩٢/٠٠/٤ 

٤٠٠٠

٨- صيانة مجرى تصريف 

املياه عن مستودعات ومبنى 

اخلدمات

١٩/٠٧/٢٠٤/١٠/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٩- إنشاء وتطوير املباني 

واملراكز م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٥/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٠- تأمني أدوات كهربائية 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

وحتديث وتطوير الطرق 

واخملططات وإزالة الصخور 

٤-٠١-٩٩-٦٠١-٢٠٤-٠٧-١٩

٤٠٠٠

١٢- تأمني ليات وأشكال زينة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١٣- شبكات احلاسب اآللي م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٤٧/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١٤- صيانة إنارة ألعمدة اإلنارة 

بحي الناظر

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

١٥- صيانة طريق أبها

١٩/٠٧/٢٠٤/١/٠٠/٠٠/٣ 
٣٠٠٠

١٦- تأمني وتوريد أدوات سباكة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١٧- صيانة طريق رجال أملع م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١٨- تأمني وتوريد أشجار وزهور 

ونباتات داخلية

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

١٩- صيانة طريق خميس 

البحر

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٢٠- تأمني ألعاب أطفال 

للحدائق

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٢١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م ٢

١٩/٠٧/٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢٢- صيانة مسطحات وإنارة 

وأرصفة حديقة احليلة

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٢٣- صيانة حفر اإلسفلت 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٢٤- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات

١٩/٠٧/٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤ 

١٥٫٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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ل
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٢٥- صيانة وأرصفة طريق 

حديقة احليلة والشعبني 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢٦- إنشاء وتطوير املنتزهات 

واحلدائق والساحات م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٢٧- صيانة أعمدة إنارة أحياء 

املدينة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٢٨- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٦/٠٠/٠٠/٤ 

٣٠٠٠

٢٩- صيانة أعمدة إنارة مركز 

تهامة بللسمر وبللحمر

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٠- إنشاء وتكوير املنتزهات 

واحلدائق والساحات م٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٩١/٠٠/٠٠/٤ 

٥٠٠٠

٣١- تأمني وتوريد مبيدات 

وأسمدة زراعية

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٢- إنشاء وتطوير املباني 

واملراكز واخملتبرات م ٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٦٠٧/٩٩/٠/٤ 

٣٠٠٠

٣٣- تأمني وتوريد معدات 

زراعية

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٤- تنظيم وتطوير الواجهات 

البحرية واملطالت واملناطق 

السياحية وسط املدينة 

ومناطق متعدد م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

٣٥- تأمني مظالت 

للمسطحات اخلضراء

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٦- صيانة طريق الشعبني م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣

٣٧- صيانة طريق الساحة 

الشعبية باحليلة

١٩/٠٧/٢٠٤/١٠/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٨- صيانة طريق امللك 

عبداهللا 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٣٩- صيانة أرصفة وبالط 

مخطط الضرس

١٩/٠٧/٢٠٤/٠١/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٤٠- صيانة حدائق أمام 

املستشفى

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٤١- إنشاء وتطوير األسواق 

واملسالخ م ٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٠/٠٠/٠٠/٤ 

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٤٢- صيانة مدخل محايل 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٤٣- إنشاء وتطوير الكباري 

والعبارات واجلدران االستنادية م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٧/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

٤٤- صيانة تقاطعات احملافظة 

١٩/٠٧/٢٠٤/١١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٤٥- إنشاء وتطوير املباني 

واملراكز م ٣ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٥/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٤٦- صيانة عبارات وجدران 

سوق اجلواالت

١٩/٠٧/٢٠٤/١٠/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

/ /
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١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبديات م ١

١٩/٠٧/٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- تأثيث وجتهيز مبنى إدارة 

اخلدمات
٢٢١٣٠٠٠

٣- تطوير املواقع السياحية 

واالستثمارية م ٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٣/٠٠/٠٠/٤ 

٥٠٠٠

٤- صيانة مبنى سكن العمال 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٨/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات

١٩/٠٧/٠١/٦٠٣/٠٨/٠٠/٤ 

٤٠٠٠

٦- صيانة إسفلت وسور مبنى 

التشغيل والصيانة

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٧- تطوير األحياء العشوائية 

وسط املدينة واملراكز التابعة 

لها م ٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩٢/٠٠/٤ 

٤٠٠٠

٨- صيانة مجرى تصريف 

املياه عن مستودعات ومبنى 

اخلدمات

١٩/٠٧/٢٠٤/١٠/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٩- إنشاء وتطوير املباني 

واملراكز م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٥/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٠- تأمني أدوات كهربائية 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

وحتديث وتطوير الطرق 

واخملططات وإزالة الصخور 

٤-٠١-٩٩-٦٠١-٢٠٤-٠٧-١٩

٤٠٠٠

١٢- تأمني ليات وأشكال زينة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١٣- شبكات احلاسب اآللي م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٤٧/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١٤- صيانة إنارة ألعمدة اإلنارة 

بحي الناظر

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

١٥- صيانة طريق أبها

١٩/٠٧/٢٠٤/١/٠٠/٠٠/٣ 
٣٠٠٠

١٦- تأمني وتوريد أدوات سباكة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١٧- صيانة طريق رجال أملع م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

١٨- تأمني وتوريد أشجار وزهور 

ونباتات داخلية

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

١٩- صيانة طريق خميس 

البحر

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٢٠- تأمني ألعاب أطفال 

للحدائق

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٢١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات م ٢

١٩/٠٧/٠١/٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢٢- صيانة مسطحات وإنارة 

وأرصفة حديقة احليلة

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٢٣- صيانة حفر اإلسفلت 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٢٤- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات

١٩/٠٧/٠١/٦٠٢/٠٨/٠٠/٤ 

١٥٫٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
س

 ع
ل

حاي
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ية
لد

ب

٢٥- صيانة وأرصفة طريق 

حديقة احليلة والشعبني 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢٦- إنشاء وتطوير املنتزهات 

واحلدائق والساحات م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٢٧- صيانة أعمدة إنارة أحياء 

املدينة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٢٨- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٦/٠٠/٠٠/٤ 

٣٠٠٠

٢٩- صيانة أعمدة إنارة مركز 

تهامة بللسمر وبللحمر

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٠- إنشاء وتكوير املنتزهات 

واحلدائق والساحات م٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٩١/٠٠/٠٠/٤ 

٥٠٠٠

٣١- تأمني وتوريد مبيدات 

وأسمدة زراعية

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٢- إنشاء وتطوير املباني 

واملراكز واخملتبرات م ٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٦٠٧/٩٩/٠/٤ 

٣٠٠٠

٣٣- تأمني وتوريد معدات 

زراعية

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٤- تنظيم وتطوير الواجهات 

البحرية واملطالت واملناطق 

السياحية وسط املدينة 

ومناطق متعدد م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

٣٥- تأمني مظالت 

للمسطحات اخلضراء

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٦- صيانة طريق الشعبني م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣

٣٧- صيانة طريق الساحة 

الشعبية باحليلة

١٩/٠٧/٢٠٤/١٠/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٣٨- صيانة طريق امللك 

عبداهللا 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٣٩- صيانة أرصفة وبالط 

مخطط الضرس

١٩/٠٧/٢٠٤/٠١/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٤٠- صيانة حدائق أمام 

املستشفى

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

٤١- إنشاء وتطوير األسواق 

واملسالخ م ٢

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٠/٠٠/٠٠/٤ 

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٤٢- صيانة مدخل محايل 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٤٣- إنشاء وتطوير الكباري 

والعبارات واجلدران االستنادية م ٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٧/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

٤٤- صيانة تقاطعات احملافظة 

١٩/٠٧/٢٠٤/١١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٤٥- إنشاء وتطوير املباني 

واملراكز م ٣ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩٥/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٤٦- صيانة عبارات وجدران 

سوق اجلواالت

١٩/٠٧/٢٠٤/١٠/٠٠/٠٠/٣ 

٣٠٠٠

/ /
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٤٧- إنشاء وتطوير املنتزهات 

واحلدائق والساحات م ٣ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٩١/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٤٨- صيانة حديقة وسط البلد 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٤٩- إنشاء وتطوير املباني 

واملراكز واخملتبرات م ٣ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

٥٠- صيانة حمايات حديقة 

احليلة ١٩/٠٧/٢٠٤/١٠/٠٠/٠٠/٣  
٣٠٠٠

٥١- تنظيم وتطوير الواجهات 

البحرية واملطالت واملناطق 

السياحية وسط املدينة 

ومناطق متعددة م ٣ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

٥٢- صيانة طريق مبنى البلدية 

 ١٩/٠٧/٢٠٤/١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٥٣- إنشاء سوق 

اخلضار والفواكه م ٣ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٤٠٠٠

٥٤- صيانة حدائق 

غرب املستشفى 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٥٥- صيانة حدائق حميد 

العاليا ١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٥٦- صيانة شوارع 

الصناعية وحدائق احلرفيني 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠١/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٥٧- صيانة حديقة البلدية 

١٩/٠٧/٢٠٤/١١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٥٨- صيانة حديقة املطل 

١٩/٠٧/٢٠٤/١١/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٥٩- صيانة أرصفة وأعمدة 

شوارع وسط الضرس 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٦٠- صيانة إنارة أعمدة القرى 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٥/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

٦١- صيانة حديقة الضرس 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٤/٠٠/٠٠/٣
٣٠٠٠

مر
لح

بل
ة 

دي
بل

١- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين والعشوائيات
٧٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٢- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات والساحات وممرات 

املشاة وحفر اآلبار

٥٠٠٠

٣٥٠٠٠- تطوير املناطق السياحية

٤- تسوير املقابر وإنشاء 

مغاسل املوتى
٢٠٠٠

٥- إنشاء وتطوير  مردم 

النفايات
٥٠٠٠

٦١٠٠٠- نزع امللكيات

٧٢٠٠٠- احلاسب اآللي

س
لر

ة ا
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالرس (سفلتة وأرصفة فقط)
٣٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالرس والقرى التابعة لها 

(سفلتة وأرصفة فقط)

٤٠٫٠٠٠

ية
يع

قو
 ال

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 

حتسني املنظور البصري لطريق 

األمير سلمان 

٢١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ٢- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل حتسني 

املنظور البصري لطريق امللك 

عبداهللا 

١١٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

زة
ني

 ع
ية

لد
ب

١- مشروع فتح الطرق 

الهيكلية  
١٢٫٠٠٠ ١

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- مشروع صيانة وتشغيل 

مشتل البلدية 
٤٠٠٠ ٢

٣- مشروع توريد مواد وقطع 

غيار إلنارة الشوارع 
٢٠٠٠ ٣

٤- مشروع تشغيل وصيانة 

ساحات البلدية 
٢٥٠٠ ٤

٥- مشروع صيانة وتطوير 

الشبكات واخلوادم وأمن 

املعلومات في البلدية

٢٥٠٠ ٥

٦- مشروع ترشيد الطاقة 

 (LED) الكهربائية بتقنية
٣٥٠٠ ٦

٧- مشروع تطوير وتنمية 

االستثمارات وحتديد إدارة 

األساليب واألساليب 

االستثمارية

٧٠٠٠ ٧

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٨- مشروع صيانة ونظافة 

مركز األمير سلمان الثقافي 
٤٠٠٠ ٨

٩- مشروع صيانة اإلنارة شرق 

احملافظة 
٢٥٠٠ ٩

١٠- مشروع صيانة ودهان 

وتخطيط الشوراع والبلدورات 
٣٥٠٠ ١٠

١١- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة وسط احملافظة (مدمج)
١٠٫٠٠٠ ١١

١٢- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة (إنارة فقط) (مدمج)
٧٠٠٠ ١٢

١٣- مشروع برنامج تنظيم 

اإلحتفاالت وإقامة املعارض 

احلضارية والثقافية 

٢٥٠٠ ١٣

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

١٤- مشروع صيانة الطرق 

الهيكلية 
١٠٫٠٠٠ ١٤

١٥- مشروع صيانة اإلنارة لقرى 

احملافظة 
٢٥٠٠ ١٥

١٦- مشروع إدارة وتشغيل 

 (call center) مركز االتصال
٤٠٠٠ ١٦

١٧- مشروع حتسني وجتميل 

املداخل (مدمج) 
٧٠٠٠ ١٧

١٨- مشروع تشغيل عمليات 

البلدية 
٣٥٠٠ ١٨

١٩- مشروع حتسني وجتميل 

امليادين والتقاطعات
١٠٫٠٠٠ ١٩

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢٠- مشروع جسر تقاطع 

ولي العهد مع طريق عثمان 

بن عفان

٢٠٢٥٫٠٠٠

٢١- مشروع صيانة ومعاجلة 

مدافن النفايات القدمية  
٥٠٠٠ ٢١

٢٢- مشروع إزالة اخمللفات 

في األراضي الفضاء وردم 

املستنقعات ونقل مخلفات 

املباني 

٤٠٠٠ ٢٢

٢٣- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة اجلزء الشمالي (مدمج)
١٢٫٠٠٠ ٢٣

٢٤- مشروع إنشاء أسواق 

عامة
٢٤١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ
٢٥- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة اجلزء اجلنوبي (مدمج)
١٢٫٠٠٠ ٢٥

٢٦- مشروع درء أخطار السيول 

(مدمج)
٧٠٠٠ ٢٦

٢٧- مشروع تنفيذ وجتهيز 

مواقع استثمارية باملنطقة 

املركزية مع اإلشراف 

٢٥٫٠٠٠ ٢٧

١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ

٢٥٫٠٠٠ ٢٨٢٨- مشروع منتزه غرب عنيزة 

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ث
ري

 ال
ية

لد
ب

١- عملية صيانة أعمدة 

إنارة مدخل العكاس بالريث 

١٩/٩/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ

٢- عملية صيانة أعمدة إنارة 

طريق حديقة السد بالريث 

١٩/٩/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٥٠٠

٣- عملية صيانة بالط 

انترلوك وبردورات زهور ممشى 

الساحة الشعبية بالريث 

١٩/٩/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٥٠٠

٤- عملية صيانة بالط 

انترلوك وبردورات زهور 

مدخل العكاس بالريث 

١٩/٩/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٥٠٠

ضة
وي

لر
ة ا

دي
بل

١- تنفيذ وتوسعة جسرين 

على الوادي

 ٤٠٢/١٩

٣٦/٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٢- حدائق وممرات مشاة 

وساحات (جسر مشاة ) 

 ٤٠٢/٢٠

٣٦/٣٥/
٣٠٠٠

٣- أسواق ومسالخ 
 ٤٠٢/٢١

٣٦/٣٥/
٣٠٠٠

٤- مباني بلدية ومرافق عامة 
 ٤٠٢/٢٢

٣٦/٣٥/
٥٠٠٠

ئع
دا

لب
ة ا

دي
بل

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار مبحافظة 

البدائع والقرى التابعة لها 

٠١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ  ٢- إنشاء املنطقة 

الصناعية مبحافظة البدائع 

٠١٩/٠٠٨/٣٠٢/٠٠٨٥/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- إنشاء أسواق بالبدائع 

٠١٩/٠٠٨/٣٠٢/٠٠٨٦/٠٠/٠٠/٤
 ٢٠٠٠

بلديــة 
صويــر

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بصوير
  ٣٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢٣٠٠٠-  تأمني وتركيب أعمدة إنارة

بلدية خميس 
مشيط

متديد موعد منافسة مشروع 

سفلتة وأرصفة وإنارة مدينة 

خميس مشيط (مرحلة ثالثة) 

٠١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٣/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٥٫٠٠٠ 

بلدية غامد 
الزناد

أعمال متديدات التكييف 

املركزى للدورين األول والثاني 

مببنى البلدية

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٠٠ 

م
دل

 ال
ية

لد
ب

١- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى بالدلم

 ٣٠٤/٢٨

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك بالدلم

 ٣٠٤/٢٩

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٢٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالدلم

 ٣٠٤/٣٠

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٣٠٠٠

٤- درء أخطار السيول بالدلم
 ٣٠٤/٣١

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٢٠٠٠

٥- إنشاء مسلخ وسوق 

ماشية وأحواش أغنام بالدلم

 ٣٠٤/٣٢

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٤٠٠٠

٦- إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عامة (تأثيث) بالدلم

 ٣٠٤/٣٣

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٤٠٠٠

٧- إنشاء مدينة ترفيهية 

(مرحلة ثانية) بالدلم

 ٣٠٤/٣٤

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
١٠٫٠٠٠

٨- إنشاء منتزة الضاحي 

بالدلم (املرحلة الثالثة)

 ٣٠٤/٣٥

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٨٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ازا

 ج
ي

اد
ة و

دي
بل

١- مبنى البلدية 

(ساحات االحتفاالت) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦٤/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٦هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ

٢- مبنى البلدية ومواقف عامة 

م ٢ ١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦١/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٣- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

١٩/٠٩/٠٠/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- مبنى البلدية ومواقف عامة 

م ٣ ١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦١/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٥- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار (تصريف مياه 

األمطار) ١٩/٠٩/١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

٦- صيانة الطرق بوادي جازان  

(الصيانة والنظافة املباشرة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٥٠٠

٧- صيانة اإلنارة األعمال 

الكهربائية بوادي جازان  

(الصيانة والنظافة املباشرة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٥٠٠

٨- صيانة احلدائق بوادي جازان 

(الصيانة والنظافة املباشرة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٥٠٠

٩- صيانة املرافق العامة 

بوادي جازان (الصيانة 

والنظافة املباشرة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٥٠٠

١٠- الدراسة واإلشراف لألمانة 

والبلديات التابعة (الدراسة) 

١٩/٠٩/٠١/٦٠٤/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

١١- الدراسة واإلشراف لألمانة 

والبلديات التابعة (اإلشراف) 

١٩/٠٩/٠١/٦٠٤/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

١٢- تأمني وتوريد معدات 

للبلدية ١٩/٠٩/٦٠٣/٢٢٤/٢
٥٠٠

١٣- تأمني وتوريد أدوات زراعية 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
٢٠٠

١٤- تأمني وتوريد أثاث 

ومستلزمات مكتبية 

١٩/٠٩/٦٠٣/٢٢١/٢

٢٠٠

١٥- تأمني وتوريد مبيدات 

حشرية ١٩/٠٩/٦٠٣/٢٢٣/٢
٢٠٠

١٦- تأمني وتوريد 

أدوات كهربائية 

  ١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٢٠٠

١٧- تأمني وتوريد سيارات 

للبلدية ١٩/٠٩/٦٠٣/٢٢٤/٢
٢٠٠

١٨- إنشاء أسواق النفع العام 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٥١/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

١٩- التخلص من النفايات م ٤  

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٥٨/٠٠/٠٠/٤
١٥٠٠

٢٠- إنشاء الطرق واجلسور 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦٢/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٢١- التخلص من النفايات م ١ 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦٨/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٢٢- حدائق وساحات 

بلدية وممرات م ١ 

١٩/٠٩/٦٠٣/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٣- حدائق وساحات 

بلدية وممرات م ٢ 

١٩/٠٩/٦٠٣/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٤- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٥- حتسني وجتميل 

األمانة والبلديات 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

١٠٠٠

٢٦- التخلص من النفايات م ٢ 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦٨/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ث
ري

 ال
ية

لد
ب

١- عملية صيانة أعمدة 

إنارة مدخل العكاس بالريث 

١٩/٩/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ

٢- عملية صيانة أعمدة إنارة 

طريق حديقة السد بالريث 

١٩/٩/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٥٠٠

٣- عملية صيانة بالط 

انترلوك وبردورات زهور ممشى 

الساحة الشعبية بالريث 

١٩/٩/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٥٠٠

٤- عملية صيانة بالط 

انترلوك وبردورات زهور 

مدخل العكاس بالريث 

١٩/٩/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٥٠٠

ضة
وي

لر
ة ا

دي
بل

١- تنفيذ وتوسعة جسرين 

على الوادي

 ٤٠٢/١٩

٣٦/٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٢- حدائق وممرات مشاة 

وساحات (جسر مشاة ) 

 ٤٠٢/٢٠

٣٦/٣٥/
٣٠٠٠

٣- أسواق ومسالخ 
 ٤٠٢/٢١

٣٦/٣٥/
٣٠٠٠

٤- مباني بلدية ومرافق عامة 
 ٤٠٢/٢٢

٣٦/٣٥/
٥٠٠٠

ئع
دا

لب
ة ا

دي
بل

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار مبحافظة 

البدائع والقرى التابعة لها 

٠١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ  ٢- إنشاء املنطقة 

الصناعية مبحافظة البدائع 

٠١٩/٠٠٨/٣٠٢/٠٠٨٥/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- إنشاء أسواق بالبدائع 

٠١٩/٠٠٨/٣٠٢/٠٠٨٦/٠٠/٠٠/٤
 ٢٠٠٠

بلديــة 
صويــر

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بصوير
  ٣٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢٣٠٠٠-  تأمني وتركيب أعمدة إنارة

بلدية خميس 
مشيط

متديد موعد منافسة مشروع 

سفلتة وأرصفة وإنارة مدينة 

خميس مشيط (مرحلة ثالثة) 

٠١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٣/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ١٥٫٠٠٠ 

بلدية غامد 
الزناد

أعمال متديدات التكييف 

املركزى للدورين األول والثاني 

مببنى البلدية

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٠٠ 

م
دل

 ال
ية

لد
ب

١- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى بالدلم

 ٣٠٤/٢٨

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك بالدلم

 ٣٠٤/٢٩

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٢٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالدلم

 ٣٠٤/٣٠

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٣٠٠٠

٤- درء أخطار السيول بالدلم
 ٣٠٤/٣١

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٢٠٠٠

٥- إنشاء مسلخ وسوق 

ماشية وأحواش أغنام بالدلم

 ٣٠٤/٣٢

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٤٠٠٠

٦- إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عامة (تأثيث) بالدلم

 ٣٠٤/٣٣

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٤٠٠٠

٧- إنشاء مدينة ترفيهية 

(مرحلة ثانية) بالدلم

 ٣٠٤/٣٤

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
١٠٫٠٠٠

٨- إنشاء منتزة الضاحي 

بالدلم (املرحلة الثالثة)

 ٣٠٤/٣٥

/١٤٣٦/٤٣٥هـ
٨٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ازا

 ج
ي

اد
ة و

دي
بل

١- مبنى البلدية 

(ساحات االحتفاالت) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦٤/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٦هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ

٢- مبنى البلدية ومواقف عامة 

م ٢ ١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦١/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٣- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

١٩/٠٩/٠٠/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- مبنى البلدية ومواقف عامة 

م ٣ ١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦١/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٥- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار (تصريف مياه 

األمطار) ١٩/٠٩/١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

٦- صيانة الطرق بوادي جازان  

(الصيانة والنظافة املباشرة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٥٠٠

٧- صيانة اإلنارة األعمال 

الكهربائية بوادي جازان  

(الصيانة والنظافة املباشرة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٥٠٠

٨- صيانة احلدائق بوادي جازان 

(الصيانة والنظافة املباشرة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٥٠٠

٩- صيانة املرافق العامة 

بوادي جازان (الصيانة 

والنظافة املباشرة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٥٠٠

١٠- الدراسة واإلشراف لألمانة 

والبلديات التابعة (الدراسة) 

١٩/٠٩/٠١/٦٠٤/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

١١- الدراسة واإلشراف لألمانة 

والبلديات التابعة (اإلشراف) 

١٩/٠٩/٠١/٦٠٤/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

١٢- تأمني وتوريد معدات 

للبلدية ١٩/٠٩/٦٠٣/٢٢٤/٢
٥٠٠

١٣- تأمني وتوريد أدوات زراعية 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
٢٠٠

١٤- تأمني وتوريد أثاث 

ومستلزمات مكتبية 

١٩/٠٩/٦٠٣/٢٢١/٢

٢٠٠

١٥- تأمني وتوريد مبيدات 

حشرية ١٩/٠٩/٦٠٣/٢٢٣/٢
٢٠٠

١٦- تأمني وتوريد 

أدوات كهربائية 

  ١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٢٠٠

١٧- تأمني وتوريد سيارات 

للبلدية ١٩/٠٩/٦٠٣/٢٢٤/٢
٢٠٠

١٨- إنشاء أسواق النفع العام 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٥١/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ

١٩- التخلص من النفايات م ٤  

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٥٨/٠٠/٠٠/٤
١٥٠٠

٢٠- إنشاء الطرق واجلسور 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦٢/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٢١- التخلص من النفايات م ١ 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦٨/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٢٢- حدائق وساحات 

بلدية وممرات م ١ 

١٩/٠٩/٦٠٣/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٣- حدائق وساحات 

بلدية وممرات م ٢ 

١٩/٠٩/٦٠٣/٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٢٤- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٥- حتسني وجتميل 

األمانة والبلديات 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

١٠٠٠

٢٦- التخلص من النفايات م ٢ 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٦٨/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

/ /
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اجلمعة ٢١ صفــــر  ١٤٣٦هـ       ١٤ ديسمبر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
الحازمي

تأمني وتوريد سيارات للبلدية 

حسب كراسة الشروط رقم 

البند ٢٢٤

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٥٠٠

بلدية الذيبية
متديد موعد منافسة 

تسمية وترقيم الشوارع 

١٩/٠٠٦/٧١٤/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٢/٢٣هـ١٤٣٦/٢/٢٢هـ١٠٠٠

ل
بي

لج
ة ا

دي
مشروع استكمال بل

حدائق وممرات مشاة 

وساحات (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٦/٢٠٢/٠١٣٤/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٢٠٠٠

بلدية شري

متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار بشري وقراها (تأمني 

معدات)

١٤٣٦/٢/٢٦هـ١٤٣٦/٢/٢٥هـ ٢٥٠٠ 

مع
 أل

ل
جا

ة ر
دي

بل

١- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات للمشاة 

١٩/٠٧/٤٠٢/٠٦٠٥/٩٩/٠٢/٤

 ٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- إنشاء أسواق ومسالخ 

١٩/٠٧/٤٠٢/٠٦٠٦/٩٩/٠٢/٤
 ٥٠٠٠

٣- إنشاء مباني 

بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٧/٤٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠٢/٤

 ٤٠٠٠

٤- حاسب آلي ونظم معلومات 

جغرافية وتسجيل املمتلكات 

١٩/٠٧/٤٠٢/٠٦٠٨/٩٩/٠٢/٤

 ٢٠٠٠

٥- سفلتة وأرصفة وحماية 

وتطوير الطرق واخملططات 

١٩/٠٧/٤٠٢/٠٦٠١/٩٩/٠٢/٤

 ٦٠٠٠

٦- إنشاء جسور وعبارات 

وكباري وجدران استنادية 

١٩/٠٧/٤٠٢/٠٦٠٢/٩٩/٠٢/٤

 ٥٠٠٠

٧- حتسني املداخل 

وتطوير األحياء 

١٩/٠٧/٤٠٢/٠٦٠٣/٩٩/٠٢/٤

 ٤٠٠٠

٨- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآلية 

التخلص من النفايات 

١٩/٠٧/٤٠٢/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

مر
س

لل
ة ب

دي
بل

١- صيانة ألعاب أطفال ( توريد 

وتركيب )
 ٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٥٠٠ ٢- صيانة طرق وشوارع 

٥٠٠ ٣- صيانة أرصفة 

٤- صيانة عبارات ومجاري مياه 

وخزانات مياه
 ٥٠٠

٥٠٠ ٥- تأمني سيارات ركوب 

٥٠٠ ٦- صيانة معدات

٧- التخلص من النفايات 

(تأمني معدات وآليات للبلدية )
 ٢٠٠٠

بلدية المذنب
متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٣٦/٣٥/٣٩١٠٫٠٠٠

بلدية موقق
متديد موعد منافسة حدائق 

وممرات مشاة وساحات عقد ٢ 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٥/٩٩/١/٤

١٤٣٦/٢/٣٠هـ١٤٣٦/٢/٢٩هـ٤٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ب
نو

لج
ن ا

هرا
ظ

ة 
دي

بل

١- مشروع تطوير الطرق 

والشوارع وامليادين واملراكز
١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- مشروع حماية الطرق وإزالة 

الصخور املتساقطة 
 ٥٠٠٠ 

٣- مشروع إنشاء كباري 

وجسور
١٣٫٠٠٠

٤- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة وري 

املزروعات

١٠٫٠٠٠

٥- مشروع إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة 
٥٠٠٠

٦- مشروع إنشاء وتطوير 

املسالخ
٥٠٠٠ 

٧- مشروع تطوير املناطق 

السياحية 
١٢٫٠٠٠

٨- مشروع نظم املعلومات 

اجلغرافية
٢٠٠٠

٩- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

بظهران اجلنوب رقم 

١٩/٠٠٧/٢٠٢/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٠٠/٤

٨٠٠٠

١٠- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات بظهران اجلنوب رقم 

١٩/٠٠٧/٢٠٢/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١١- مشروع حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

بظهران اجلنوب رقم 

١٩/٠٠٧/٢٠٢/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٢- مشروع توريد وتركيب 

أشجار زينة متنوعة مع 

األسمدة 

٥٠٠

١٣- مشروع صيانة اإلنارة 

بظهران اجلنوب (مرحلة أولى ) 
٢٠٠٠

١٤- مشروع صيانة اإلنارة 

بظهران اجلنوب (مرحلة ثانية ) 
٢٠٠٠

١٥- مشروع توريد حاويات 

وألعاب وأكياس نظافة 

وأرضيات مطاطية واجنيلة 

صناعية

١٠٠٠

طة
ام

ص
ة 

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

صيانة السفلتة بصامطة 

١٩/٠٩/٣٠٣/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

 ١٠٠٠

١٤٣٦/٢/٢٣هـ ١٤٣٦/٢/٢٢هـ.

٢- متديد موعد منافسة صيانة 

السفلتة بقرى صامطة 

١٩/٠٩/٣٠٣/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

 ١٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

صيانة األرصفة وممرات املشاة 

١٩/٠٩/٣٠٣/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

 ١٠٠٠

بلدية 
النعيرية

متديد موعد منافسة تسمية 

وترقيم الشوارع واألمالك 

بالنعيرية 

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٥٠٠٠

بلدية وادي 
الداوسر

حدائق وممرات مشاة وساحات 

(احلدائق الذكية) مرحلة ثانية

 ٢٩ 

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ٣٠٠٠

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.  

/ /

إعالنات حكومية ١٤UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G äGójGõŸG ìôW øY º«°ü≤dG á≤£æe áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةاسم المزايدةم

1IójôH áæjóe πNGO áªFÉb »Hƒe á«fÓYEG áMƒd ™bƒe (50) OóY ÒLCÉJ5000

`g1436/4/13`g1436/4/14

2IójôH áæjóe ‘ åjó◊G »ë°üdG ΩOôŸÉH äÉjÉØædG Rôa IóMh QÉªãà°SGh áfÉ«°Uh π«¨°ûJh IQGOEG ´hô°ûe  ÒLCÉJ5000

3IójôH áæjóe ‘ äÉeóî∏d áfÉeC’G ádÉch ≈æÑŸ á«bô°ûdG ∞bGƒŸG ‘ õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ºFÉb QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ3000

4IójôH áæjóe ‘ ájOƒ©°ùdG ä’É°üJ’G πHÉ≤e ÖdÉW »HCG øH »∏Y ≥jôW ≈∏Y ºFÉb QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ3000

5IójôH áæjóe ‘ ó«°TôdG óé°ùe QGƒéH ¿ÉØY øH ¿ÉªãY ≥jôW ≈∏Y ºFÉb QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ3000

6IójôH áæjóe ‘  AGôØ°üdG »M ‘ …Oƒ©°ùdG ójÈdG Öàµe ÜƒæL ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ºFÉb QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ3000

7IójôH áæjóe ‘ …õcôŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áfÉeC’G ¥Gƒ°SCG ‘ 6 ºbQ ºFÉ≤dG πëŸG ÒLCÉJ2000

8IójôH áæjóe ‘ …õcôŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áfÉeC’G ¥Gƒ°SCG ‘ 7 ºbQ ºFÉ≤dG πëŸG ÒLCÉJ2000

9IójôH áæjóe ‘ á«fÓYEGh ájÉYO äÉMƒd áeÉbE’ áfÉeC’G ¥Gƒ°SCG AÉHô¡c áaôZ äÉª°ù› ÒLCÉJ1000

10IójôH áæjóe ‘ ™«HôdG ¥ƒ°S ∞bGƒe ‘ ºFÉb øMÉ£eh ¢üeÉ ∂°ûc ÒLCÉJ1000

11IójôH áæjóe ‘ Üô¨dG øe »ª«∏©àdG ¿É£∏°S ÒeC’G ™ª› πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y Üƒ°T »Øc áeÉbE’ ™bƒe ÒLCÉJ500

12IójôH áæjóe ‘ á«YôØdG AGôØ°üdG ájó∏H QGƒéH ºFÉb ∞°ü≤e ÒLCÉJ500

13IójôH áæjóe ‘ …õcôŸG ≈Ø°ûà°ùª∏d á«Hô¨dG ∞bGƒŸG ‘ ºFÉb ∞°ü≤e ÒLCÉJ500

14IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (1) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

`g1436/4/20`g1436/4/21

15IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (37) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

16IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (38) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

17IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (39) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

18IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (40) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

19IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (41) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

20IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (42) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

21IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (44) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

22IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (47) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

23IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (48) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

24IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (49) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدات مراجعة ا�دارة العامة لالستثمار في مبنى وكالة ا�مانة للخدمات في مدينة بريدة ولالستفسارات االتصال على ٠١٦٣٢٥١١٣٦ تحويله ١٥٢
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ال�سنة 92      العدد 4544           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٤UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G äGójGõŸG ìôW øY º«°ü≤dG á≤£æe áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةاسم المزايدةم

1IójôH áæjóe πNGO áªFÉb »Hƒe á«fÓYEG áMƒd ™bƒe (50) OóY ÒLCÉJ5000

`g1436/4/13`g1436/4/14

2IójôH áæjóe ‘ åjó◊G »ë°üdG ΩOôŸÉH äÉjÉØædG Rôa IóMh QÉªãà°SGh áfÉ«°Uh π«¨°ûJh IQGOEG ´hô°ûe  ÒLCÉJ5000

3IójôH áæjóe ‘ äÉeóî∏d áfÉeC’G ádÉch ≈æÑŸ á«bô°ûdG ∞bGƒŸG ‘ õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ºFÉb QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ3000

4IójôH áæjóe ‘ ájOƒ©°ùdG ä’É°üJ’G πHÉ≤e ÖdÉW »HCG øH »∏Y ≥jôW ≈∏Y ºFÉb QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ3000

5IójôH áæjóe ‘ ó«°TôdG óé°ùe QGƒéH ¿ÉØY øH ¿ÉªãY ≥jôW ≈∏Y ºFÉb QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ3000

6IójôH áæjóe ‘  AGôØ°üdG »M ‘ …Oƒ©°ùdG ójÈdG Öàµe ÜƒæL ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ºFÉb QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ3000

7IójôH áæjóe ‘ …õcôŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áfÉeC’G ¥Gƒ°SCG ‘ 6 ºbQ ºFÉ≤dG πëŸG ÒLCÉJ2000

8IójôH áæjóe ‘ …õcôŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áfÉeC’G ¥Gƒ°SCG ‘ 7 ºbQ ºFÉ≤dG πëŸG ÒLCÉJ2000

9IójôH áæjóe ‘ á«fÓYEGh ájÉYO äÉMƒd áeÉbE’ áfÉeC’G ¥Gƒ°SCG AÉHô¡c áaôZ äÉª°ù› ÒLCÉJ1000

10IójôH áæjóe ‘ ™«HôdG ¥ƒ°S ∞bGƒe ‘ ºFÉb øMÉ£eh ¢üeÉ ∂°ûc ÒLCÉJ1000

11IójôH áæjóe ‘ Üô¨dG øe »ª«∏©àdG ¿É£∏°S ÒeC’G ™ª› πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y Üƒ°T »Øc áeÉbE’ ™bƒe ÒLCÉJ500

12IójôH áæjóe ‘ á«YôØdG AGôØ°üdG ájó∏H QGƒéH ºFÉb ∞°ü≤e ÒLCÉJ500

13IójôH áæjóe ‘ …õcôŸG ≈Ø°ûà°ùª∏d á«Hô¨dG ∞bGƒŸG ‘ ºFÉb ∞°ü≤e ÒLCÉJ500

14IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (1) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

`g1436/4/20`g1436/4/21

15IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (37) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

16IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (38) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

17IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (39) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

18IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (40) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

19IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (41) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

20IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (42) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

21IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (44) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

22IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (47) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

23IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (48) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

24IójôH áæjóe ‘  Iójó÷G ΩÉ©fC’G áæjóe πNGO (49) ºbQ  ±ÓYCG ´Oƒà°ùe ÒLCÉJ300

فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدات مراجعة ا�دارة العامة لالستثمار في مبنى وكالة ا�مانة للخدمات في مدينة بريدة ولالستفسارات االتصال على ٠١٦٣٢٥١١٣٦ تحويله ١٥٢



اجلمعة 20 �سفر  1436 هـ     12  دي�سمرب 2014 م56

ال�سنة 92      العدد 4544          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٥إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن /

قيمة النسخةموعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المزايدة 

 (135/Ω , 127/Ω , 122/Ω) ºbQ ™£≤∏d (6) ó¡©dG ‹h §£îÃ …QÉŒ ™bGƒe áKÓK
`g1436/4/7 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

`g1436/4/7 AÉKÓãdG

ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
2000

@ مكان بيع وثائق المزايدة وتقديم العطاءات  :ـ المعابدة -أمانة العاصمة المقدسة – إدارة تنمية االستثمارات البلدية .
@ على الراغبين الدخول في المنافسه تقديم عطاءاتهم داخل ظرف مختوم بالشمع ا�حمر متضمنًا المستندات التالية :- 

١/ صورة من السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات ساري المفعول .  ٢/ تفويض رسمي من المؤسسة – الشركة �ستالم وثائق المنافسة .  ٣/ صورة من شهادة ا�شتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول .  ٤/ تقديم ضمان بنكي 
وفق ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات .  ٥/ صورة من شهادة التأمينات ا�جتماعية سارية المفعول .  

. www.holymakkah.gov.sa  ولمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال على الرقم (٥٧٣٩٥٥٥) تحويلة (٢٦٢٢)  أو زيارة الموقع ا�لكتروني  @

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW IOÉYEG øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°SE’G á«ªæJ - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن /

قيمة النسخةموعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المزايدة 

(74/Ω , 88/Ω)  ºbQ ™£≤∏d (7) ó¡©dG ‹h §£îÃ …QÉŒ ™bGƒe
`g1436/4/12 ≥``aGƒŸG óMC’G

ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

`g1436/4/12 ≥``aGƒŸG óMC’G

ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
™bƒe πµd  2000

@ مكان بيع وثائق المزايدة وتقديم العطاءات  :ـ المعابدة -أمانة العاصمة المقدسة – إدارة تنمية االستثمارات البلدية .
@ على الراغبين الدخول في المنافسه تقديم عطاءاتهم داخل ظرف مختوم بالشمع ا�حمر متضمنًا المستندات التالية :- 

١/ صورة من السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات ساري المفعول .  ٢/ تفويض رسمي من المؤسسة – الشركة �ستالم وثائق المنافسة .  ٣/ صورة من شهادة ا�شتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول .  ٤/ تقديم ضمان بنكي 
وفق ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات .  ٥/ صورة من شهادة التأمينات ا�جتماعية سارية المفعول .  

. www.holymakkah.gov.sa  ولمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال على الرقم (٥٧٣٩٥٥٥) تحويلة (٢٦٢٢)  أو زيارة الموقع ا�لكتروني  @

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°SE’G á«ªæJ - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن /

قيمة النسخةموعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المزايدة 

 á«°û«µ©dG - áµe ÜƒæéH á«MÉ«°S äÉ©éàæe
 `g1436/4/5 óMC’G

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

 `g1436/4/5 óMC’G

ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
5000

@ مكان بيع وثائق المزايدة وتقديم العطاءات  :ـ المعابدة -أمانة العاصمة المقدسة – إدارة تنمية االستثمارات البلدية .
@ على الراغبين الدخول في المنافسه تقديم عطاءاتهم داخل ظرف مختوم بالشمع ا�حمر متضمنًا المستندات التالية :- 

١/ صورة من السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات ساري المفعول .  ٢/ تفويض رسمي من المؤسسة – الشركة �ستالم وثائق المنافسة .  ٣/ صورة من شهادة ا�شتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول .  ٤/ تقديم ضمان بنكي 
وفق ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات .  ٥/ صورة من شهادة التأمينات ا�جتماعية سارية المفعول .  

. www.holymakkah.gov.sa  ولمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال على الرقم (٥٧٣٩٥٥٥) تحويلة (٢٦٢٢)  أو زيارة الموقع ا�لكتروني  @

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG óYƒe ójó“ øY ¿Gô¡¶dÉH …ôµ°ù©dG »Ñ£dG ó¡a ∂∏ŸG ™ª› يعلن /       

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1äGƒæ°S (5) á°ùªN IóŸ ÉjGó¡dG π  ÒLCÉJ1435/42/31á«fÉ›

ÚæKE’G

`g 1436/2/30

AÉKÓãdG

`g 1436/3/1

2äGƒæ°S (5) á°ùªN IóŸ QƒgõdG π  ÒLCÉJ1435/43/31á«fÉ›

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

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY ¿Gô¡¶dÉH á«ë°üdG Ωƒ∏©∏d ájôµ°ù©dG ¿É£∏°S ÒeC’G á«∏c تعلن /

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة النسخة رقم المنافسة اسم المنافسة

`g1436/4/20 ÚæKE’G

 Ω2015/2/9 ≥aGƒŸG

kÉMÉÑ°U 10:30 áYÉ°ùdG

`g1436/4/19 óMC’G

Ω2015/2/8 ≥aGƒŸG
1000 16Ω ä/11/9 ÜÓ£dG ÉjÒàaÉc ÒLCÉJ

إعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ∑ƒÑàH áfÉ«°üdGh π«¨°ûà∏d ájôµ°ù©dG õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG  áæjóe IQGOEG  تعلن /

موعد فتح المظاريف  آخر موعـد  لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةاسم المنافسةم

1(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH- (2Ω258) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG1/9 ºbQ π ÒLCÉJ16025-10kÉ`fÉ›

óMC’G Ωƒj

`g1436/3/ 6

óMC’G Ωƒj

`g1436/3/6

kGô¡X 1 áYÉ°ùdG

2(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω90^50) áMÉ°ùe π«ªéàdG äGhOCGh Qƒ£©dGh äGQGƒ°ù°ùc’G ™«Ñd π ÒLCÉJ16026-10kÉ`fÉ›

3 (2Ω453) áMÉ°ùe AÉª«àH IQGOE’G ™bƒÃ âcQÉe ôHƒ°S ÒLCÉJ16028-10kÉ`fÉ›

4(2) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω26) áMÉ°ùe ôFÉ£a π ÒLCÉJ16059-10kÉ`fÉ›

5»∏«K’G »ëH (2Ω40) áMÉ°ùe  ‹ÉLQ ábÓM ¿ƒdÉ°U ÒLCÉJ16032-10kÉ`fÉ›

ÚæKE’G Ωƒj

`g1436/3/ 7

ÚæKE’G Ωƒj

`g1436/3/7

kGô¡X 1 áYÉ°ùdG

6AÉHô¡µdG á£ øe ¬æe IOÉØà°SE’Gh ™«LôdG ∫õjódG Öë°S ÒLCÉJ73404-10kÉ`fÉ›

7(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω692) áMÉ°ùe  ìƒàØe •É°ûædG 1/4 ºbQ π ÒLCÉJ16042-10kÉ`fÉ›

8  ‹ÉŸG ´ôØdG ≈æÑe ΩÉeCG ‹BG ±Gô°U AÉ°ûfE’ ™bƒe ÒLCÉJ16070-10kÉ`fÉ›

9á∏jõ«©ŸG »ëH (2Ω60) áMÉ°ùe á```dÉ≤``H ÒLCÉJ16071-10kÉ`fÉ›

10(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω205) áMÉ°ùe  ìƒàØe •É°ûædG 1/19 ºbQ π ÒLCÉJ16060-10kÉ`fÉ›

11(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω67^68) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 1/10 π ÒLCÉJ16051-10kÉ`fÉ›

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1436/3/8

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1436/3/8

kGô¡X 1 áYÉ°ùdG

12(2) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω26) áMÉ°ùe ôFÉ£a π ÒLCÉJ16059-10kÉ`fÉ›

13õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á≤jóM (2Ω14^20) áMÉ°ùe  äÉàjƒµ°ùÑdGh äGÒ°ü©dG ™«Ñd ∂°ûc ÒLCÉJ16056-10kÉ`fÉ›

14äÉYQóŸG ìÓ°S ó¡©e (2Ω40) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 4/3 ºbQ π ÒLCÉJ16061-10kÉ`fÉ›

15äÉYQóŸG ìÓ°S ó¡©e (2Ω30) áMÉ°ùe  ìƒàØe •É°ûædG 3/3 ºbQ π ÒLCÉJ16063-10kÉ`fÉ›

16äÉYQóŸG ìÓ°S ó¡©e (2Ω72) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 6/3 ºbQ π ÒLCÉJ16065-10kÉ`fÉ›

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1436/3/9

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1436/3/9

kGô¡X 1 áYÉ°ùdG

17äÉYQóŸG ìÓ°S ó¡©e (2Ω18^17) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 2/3 ºbQ π ÒLCÉJ16066-10kÉ`fÉ›

18(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω161^54) áMÉ°ùe  π«ªŒ ¿ƒdÉ°U ÒLCÉJ16067-10kÉ`fÉ›

19
(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω25^94) áMÉ°ùe ábÓM ¿ƒdÉ°U πÒLCÉ`J

16068-10kÉ`fÉ›

20»∏«K’G »ëH (2Ω22) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 1/4 ºbQ πÒLCÉJ16069-10kÉ`fÉ›

21(2) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω18/49) áMÉ°ùe á«dÉLôdG äÉeõ∏à°ùŸGh ¢ùHÓŸG ™«Ñd π ÒLCÉJ73353-10
kÉ`fÉ›

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1436/3/10

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1436/03/10

kÉMÉÑ°U11 áYÉ°ùdG

22(2Ω18) áMÉ°ùe ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH áØ«ØÿG äÉÑLƒ∏d ∂°ûc ÒLCÉJ 73355-10kÉ`fÉ›

23õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á≤jóM (2Ω14^20) áMÉ°ùe ÉjGó¡dGh äGQGƒ°ù°ùc’G ™«Ñd ∂°ûc ÒLCÉJ16049-10kÉ`fÉ›

24(2) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω18^49) áMÉ°ùe  ìƒàØe •É°ûædG 10/2 ºbQ π ÒLCÉJ17163-10kÉ`fÉ›

25(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω94^25) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 1/6 ºbQ π ÒLCÉJ16039-10kÉ`fÉ›

/    /
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ال�سنة 92      العدد 4544           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ∑ƒÑàH áfÉ«°üdGh π«¨°ûà∏d ájôµ°ù©dG õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG  áæjóe IQGOEG  تعلن /

موعد فتح المظاريف  آخر موعـد  لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةاسم المنافسةم

1(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH- (2Ω258) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG1/9 ºbQ π ÒLCÉJ16025-10kÉ`fÉ›

óMC’G Ωƒj

`g1436/3/ 6

óMC’G Ωƒj

`g1436/3/6

kGô¡X 1 áYÉ°ùdG

2(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω90^50) áMÉ°ùe π«ªéàdG äGhOCGh Qƒ£©dGh äGQGƒ°ù°ùc’G ™«Ñd π ÒLCÉJ16026-10kÉ`fÉ›

3 (2Ω453) áMÉ°ùe AÉª«àH IQGOE’G ™bƒÃ âcQÉe ôHƒ°S ÒLCÉJ16028-10kÉ`fÉ›

4(2) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω26) áMÉ°ùe ôFÉ£a π ÒLCÉJ16059-10kÉ`fÉ›

5»∏«K’G »ëH (2Ω40) áMÉ°ùe  ‹ÉLQ ábÓM ¿ƒdÉ°U ÒLCÉJ16032-10kÉ`fÉ›

ÚæKE’G Ωƒj

`g1436/3/ 7

ÚæKE’G Ωƒj

`g1436/3/7

kGô¡X 1 áYÉ°ùdG

6AÉHô¡µdG á£ øe ¬æe IOÉØà°SE’Gh ™«LôdG ∫õjódG Öë°S ÒLCÉJ73404-10kÉ`fÉ›

7(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω692) áMÉ°ùe  ìƒàØe •É°ûædG 1/4 ºbQ π ÒLCÉJ16042-10kÉ`fÉ›

8  ‹ÉŸG ´ôØdG ≈æÑe ΩÉeCG ‹BG ±Gô°U AÉ°ûfE’ ™bƒe ÒLCÉJ16070-10kÉ`fÉ›

9á∏jõ«©ŸG »ëH (2Ω60) áMÉ°ùe á```dÉ≤``H ÒLCÉJ16071-10kÉ`fÉ›

10(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω205) áMÉ°ùe  ìƒàØe •É°ûædG 1/19 ºbQ π ÒLCÉJ16060-10kÉ`fÉ›

11(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω67^68) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 1/10 π ÒLCÉJ16051-10kÉ`fÉ›

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1436/3/8

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1436/3/8

kGô¡X 1 áYÉ°ùdG

12(2) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω26) áMÉ°ùe ôFÉ£a π ÒLCÉJ16059-10kÉ`fÉ›

13õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á≤jóM (2Ω14^20) áMÉ°ùe  äÉàjƒµ°ùÑdGh äGÒ°ü©dG ™«Ñd ∂°ûc ÒLCÉJ16056-10kÉ`fÉ›

14äÉYQóŸG ìÓ°S ó¡©e (2Ω40) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 4/3 ºbQ π ÒLCÉJ16061-10kÉ`fÉ›

15äÉYQóŸG ìÓ°S ó¡©e (2Ω30) áMÉ°ùe  ìƒàØe •É°ûædG 3/3 ºbQ π ÒLCÉJ16063-10kÉ`fÉ›

16äÉYQóŸG ìÓ°S ó¡©e (2Ω72) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 6/3 ºbQ π ÒLCÉJ16065-10kÉ`fÉ›

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1436/3/9

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1436/3/9

kGô¡X 1 áYÉ°ùdG

17äÉYQóŸG ìÓ°S ó¡©e (2Ω18^17) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 2/3 ºbQ π ÒLCÉJ16066-10kÉ`fÉ›

18(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω161^54) áMÉ°ùe  π«ªŒ ¿ƒdÉ°U ÒLCÉJ16067-10kÉ`fÉ›

19
(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω25^94) áMÉ°ùe ábÓM ¿ƒdÉ°U πÒLCÉ`J

16068-10kÉ`fÉ›

20»∏«K’G »ëH (2Ω22) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 1/4 ºbQ πÒLCÉJ16069-10kÉ`fÉ›

21(2) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω18/49) áMÉ°ùe á«dÉLôdG äÉeõ∏à°ùŸGh ¢ùHÓŸG ™«Ñd π ÒLCÉJ73353-10
kÉ`fÉ›

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1436/3/10

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1436/03/10

kÉMÉÑ°U11 áYÉ°ùdG

22(2Ω18) áMÉ°ùe ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH áØ«ØÿG äÉÑLƒ∏d ∂°ûc ÒLCÉJ 73355-10kÉ`fÉ›

23õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á≤jóM (2Ω14^20) áMÉ°ùe ÉjGó¡dGh äGQGƒ°ù°ùc’G ™«Ñd ∂°ûc ÒLCÉJ16049-10kÉ`fÉ›

24(2) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω18^49) áMÉ°ùe  ìƒàØe •É°ûædG 10/2 ºbQ π ÒLCÉJ17163-10kÉ`fÉ›

25(1) ºbQ …õcôŸG ¥ƒ°ùdÉH (2Ω94^25) áMÉ°ùe ìƒàØe •É°ûædG 1/6 ºbQ π ÒLCÉJ16039-10kÉ`fÉ›

/    /

المرة 
الثانية
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ال�سنة 92      العدد 4544          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٧إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y »gh √ÉfOCG áë°VƒŸG ±ÉbhC’G ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY Iƒ∏b á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /

موقع المزايدةموقعةاسم الوقفم

1
 á«ª«J øHG ΩÓ°SE’G ï«°T ™eÉéH á©bƒdG ájQÉéàdG äÓëŸG Iôé◊G á¶aÉëÃ á«ª«J øHG ΩÓ°SE’G ï«°T ™eÉL

2 ‹Éª°ûdG Ió«°ü©dG ΩCG »Øbh AGô©°ûdG Iƒ∏b á¶aÉëÃ ±ÉbhC’G IQGOEG

3 »Hƒæ÷G Ió«°ü©dG ΩCG ∞bh AGô©°ûdG Iƒ∏b á¶aÉëÃ ±ÉbhC’G IQGOEG

فمن له الرغبة في االستئجار فعلية معاينة الموقع ثم التقدم لدى ا�دارة خالل شهر من تاريخه

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG ìôW øY á«ª«dódG ájó∏H تعلن /

قيمة النسخةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسةم

1¿Éµ°SE’G πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y á«ª«dódÉH Üƒ°T ‘ƒc ™bƒe QÉªãà°SG 

`g1436/3/16`g1436/3/17

500

2Ö©∏ŸG ΩÉeCG ΩÉ©dG ≥jô£dG í«Ñ°U ‘ ÉjÎØc ™bƒe QÉªãà°SG500

مكان تقديم العطاءات : بلدية الدليمية : تنمية االستثمارات - الساعة : العاشرة صباحًا

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdG õcôe – ájôëÑdG õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG IóYÉb  تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة كراسة الشروط والمواصفاترقم المزايدةاسم المزايدةم

1 …ôµ°ù©dG QÉ¨dG ¢SCGQ AÉæ«e πNGO ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ36-1-¢S-Ü-¥∫ÉjQ 100

`g1436/3/21

≥aGƒŸG

Ω2015/1/12

`g1436/3/21

≥aGƒŸG

Ω2015/1/12

2 …ôµ°ù©dG QÉ¨dG ¢SCGQ AÉæ«e πNGO ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ36-2-¢S-Ü-¥∫ÉjQ 100

3 …ôµ°ù©dG QÉ¨dG ¢SCGQ AÉæ«e êQÉN ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ36-3-¢S -Ü-¥∫ÉjQ 100

( يشترط وجود خبرات سابقة وأن يكون السجل التجاري أو الرخصة مطابقة للنشاط) ت / ٣٦٤١٢٣٤ تحويلة ٢٨٨٩-٤٠١٦
 

/    /

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôWh ÒLCÉJ øY Ú£ÑdG ájó∏H تعلن /

مالحظةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة  الكراسةاسم المنافسةم

1Ú£ÑdÉH ä’ÉØàMG ¿Gó«e AÉ°ûfEG ´hô°ûe10^000`g 1436/4/7`g 1436/4/8
 ≥HÉ°S ¬jód ¿ƒµj ¿CG Ωó≤àŸG ≈∏Y

 ∫ÉéŸG ¢ùØf ‘ IÈN

2Ú£ÑdG õcôe ájó∏Ñd ‹BG ∞°üf ï∏°ùe ÒLCÉJ500

`g1436/3/23

3  Ú£ÑdG õcôe ájó∏Ñd á«YÉæ°U á≤£æe ÒLCÉJ

4   ( Üƒ°T ‘ƒc ) QÉªãà°SÓd ™bƒe

5    ( äÉbhô á£ ) QÉªãà°SÓd ™bƒe

فمن لديه الرغبة في االستئجار فليتقدم إلى بلدية البطين (قسم االستثمار)  لشراء كراسة الشروط

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG óYƒe ójó“  øY ôª°ù∏∏H ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخة اسم المنافسةم

1∫ƒH Êƒj IÒÑc äÉMƒd (8) OóY ÒLCÉJ200

 óMC’G

`g1436/3/6

ÚæKE’G

`g1436/3/7

2(3) OóY QÉ«°S ‹BG ±Gô°U 200

مالحظة هامة :
على الشركات والمؤسسات الراغبة في دخول المنافسة مراجعة البلدية لشراء النسخ .

شراء نسخ المنافسة وتقديم العطاءات من البلدية مباشرة.

إعالنات حكومية ١٨UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW øY ™Ñæj á¶aÉ ájó∏H  تعلن /

 

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتالمساحة المخصصة للنشاط (م٢)مدة العقد (سنة)اسم المزايدةنوع النشاط االستثماريرقم المزايدة

1¥óæaó∏ÑdG ¥óæa25 1490`g1436/3/27`g1436/3/2810^000

2¥óæa∫ÉªYC’Gh ∫ÉŸG õcôe QGƒéH ¥óæa2510^560`g1436/5/19`g1436/5/2020^000

3¥óæa¢û«fQƒµdG ¥óæa256^685`g1436/4/12`g1436/4/1320^000

4
 ¥óæa

(õ«‡ ´hô°ûe)
ájôëÑdG á¡LGƒdG ¥óæa2549^200`g1436/5/3`g1436/5/430^000

5ìGôaCG ô°üb(13/h §£) ìGôaCG ô°üb2513^000`g1436/3/27`g1436/3/2810^000

6ìGôaCG ô°übêhôŸG »M ìGôaCG ô°üb2515^000`g1436/4/19`g1436/4/2010^000

7á°TÉYEG ïÑ£eá°TÉYEG ïÑ£e2568^000`g1436/3/27`g1436/3/2810^000

8º©£e…ôëÑdG º©£ŸG1512^000`g1436/4/19`g1436/4/2020^000

9º««îJ á≤£æeº««îàdG á≤£æe5250^000`g1436/4/5`g1436/4/65000

10ºYÉ£eh ¥óæa + Oƒbh á£(∫hC’G ∫ƒëŸG ≥jôW) ôaÉ°ùŸG áMGÎ°SEG2531^400`g1436/3/27`g1436/3/2810^000

11ºYÉ£eh ¥óæa + Oƒbh á£(è∏eCG ≥jôW) ôaÉ°ùŸG áMGÎ°SEG25234^600`g1436/4/26`g1436/4/2710^000

12
 ºYÉ£eh ∑É°ûcCG

(õ«‡ ´hô°ûe)
Ωô°ûdGh ‹Éª°ûdG ¢û«fQƒµdG ‘ ºYÉ£eh ∑É°ûcCG15äÉYƒª›6 `g1436/4/26`g1436/4/2720^000

13äÉ°ThôØŸGh IOôî∏d ¥ƒ°SäÉ°ThôØŸGh IOôÿG ¥ƒ°S2537^600`g1436/4/12`g1436/4/1310^000

14
∑Éª°SCÓd ¥ƒ°S

(õ«‡ ´hô°ûe)
∑Éª°SC’G ¥ƒ°S2552^750`g1436/5/11`g1436/5/1230^000

15»°TGƒª∏d ¥ƒ°S»°TGƒŸG ¥ƒ°S25502^000`g1436/5/5`g1436/5/610^000

16
áfÉ«°U + äƒî«∏d ¥ƒ°S

(õ«‡ ´hô°ûe)
(∫ƒe âîj) äƒî«dG ¥ƒ°S2565^000`g1436/5/17`g1436/5/1810^000

17áfÉ«°U + äGQÉ«°S ¢VQÉ©e
äGQÉ«°ùdG ¥ƒ°S

(∫ƒe QÉc)
2563^000`g1436/4/26`g1436/4/2710^000

18
äÉeóN + »æµ°S

(õ«‡ ´hô°ûe)
ÜGõ©dGh ∫Éª©dG áæjóe251^000^000`g1436/5/11`g1436/5/1230^000

19äÉeóN + ¢SQGóeá«dhódG ¢SQGóŸG ™ª›2555^150`g1436/4/26`g1436/4/2710^000

20≈Ø°ûà°ùe‹hO »°ü°üîJ ≈Ø°ûà°ùe25155^000`g1436/4/12`g1436/4/1320^000

21
ºYÉ£eh ™éàæeh ¥óæa

(õ«‡ ´hô°ûe)
»MÉ«°S ™éàæeh ¥óæa25250^000`g1436/4/28`g1436/4/2930^000

22
™éàæe

(õ«‡ ´hô°ûe)
»∏«gCÉJ »ÑW ™éàæe25250^000`g1436/5/10`g1436/5/1130^000

23
ºYÉ£eh ¥óæah ™éàæe

(õ«‡ ´hô°ûe)
á«Ä«ÑdG áMGƒdG25250^000`g1436/5/26`g1436/5/2730^000

24
á«MÉ«°S äÉeóNh äÉ¡«dÉ°Th ¥OÉæa

(õ«‡ ´hô°ûe)
á«dÉª°ûdG á«MÉ«°ùdG Iôjõ÷G25228^700`g1436/5/5`g1436/5/630^000

25»YÉæ°U¤hC’G á«YÉæ°üdG á≤£æŸG252^655^000`g1436/5/10`g1436/5/11

26»YÉæ°Uá«fÉãdG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG25323^150`g1436/5/12`g1436/5/13

27
ájQÉŒ äÉeóN

(õ«‡ ´hô°ûe)
»Hƒæ÷G ¢û«fQƒµdG ôjƒ£J2572^280`g1436/5/26`g1436/5/2730^000

28ájQÉŒ äÉeóN…ÈdG √õàæŸG äÉeóN2550^000`g1436/5/4`g1436/5/510^000
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ال�سنة 92      العدد 4544           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٨UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW øY ™Ñæj á¶aÉ ájó∏H  تعلن /

 

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتالمساحة المخصصة للنشاط (م٢)مدة العقد (سنة)اسم المزايدةنوع النشاط االستثماريرقم المزايدة

1¥óæaó∏ÑdG ¥óæa25 1490`g1436/3/27`g1436/3/2810^000

2¥óæa∫ÉªYC’Gh ∫ÉŸG õcôe QGƒéH ¥óæa2510^560`g1436/5/19`g1436/5/2020^000

3¥óæa¢û«fQƒµdG ¥óæa256^685`g1436/4/12`g1436/4/1320^000

4
 ¥óæa

(õ«‡ ´hô°ûe)
ájôëÑdG á¡LGƒdG ¥óæa2549^200`g1436/5/3`g1436/5/430^000

5ìGôaCG ô°üb(13/h §£) ìGôaCG ô°üb2513^000`g1436/3/27`g1436/3/2810^000

6ìGôaCG ô°übêhôŸG »M ìGôaCG ô°üb2515^000`g1436/4/19`g1436/4/2010^000

7á°TÉYEG ïÑ£eá°TÉYEG ïÑ£e2568^000`g1436/3/27`g1436/3/2810^000

8º©£e…ôëÑdG º©£ŸG1512^000`g1436/4/19`g1436/4/2020^000

9º««îJ á≤£æeº««îàdG á≤£æe5250^000`g1436/4/5`g1436/4/65000

10ºYÉ£eh ¥óæa + Oƒbh á£(∫hC’G ∫ƒëŸG ≥jôW) ôaÉ°ùŸG áMGÎ°SEG2531^400`g1436/3/27`g1436/3/2810^000

11ºYÉ£eh ¥óæa + Oƒbh á£(è∏eCG ≥jôW) ôaÉ°ùŸG áMGÎ°SEG25234^600`g1436/4/26`g1436/4/2710^000

12
 ºYÉ£eh ∑É°ûcCG

(õ«‡ ´hô°ûe)
Ωô°ûdGh ‹Éª°ûdG ¢û«fQƒµdG ‘ ºYÉ£eh ∑É°ûcCG15äÉYƒª›6 `g1436/4/26`g1436/4/2720^000

13äÉ°ThôØŸGh IOôî∏d ¥ƒ°SäÉ°ThôØŸGh IOôÿG ¥ƒ°S2537^600`g1436/4/12`g1436/4/1310^000

14
∑Éª°SCÓd ¥ƒ°S

(õ«‡ ´hô°ûe)
∑Éª°SC’G ¥ƒ°S2552^750`g1436/5/11`g1436/5/1230^000

15»°TGƒª∏d ¥ƒ°S»°TGƒŸG ¥ƒ°S25502^000`g1436/5/5`g1436/5/610^000

16
áfÉ«°U + äƒî«∏d ¥ƒ°S

(õ«‡ ´hô°ûe)
(∫ƒe âîj) äƒî«dG ¥ƒ°S2565^000`g1436/5/17`g1436/5/1810^000

17áfÉ«°U + äGQÉ«°S ¢VQÉ©e
äGQÉ«°ùdG ¥ƒ°S

(∫ƒe QÉc)
2563^000`g1436/4/26`g1436/4/2710^000

18
äÉeóN + »æµ°S

(õ«‡ ´hô°ûe)
ÜGõ©dGh ∫Éª©dG áæjóe251^000^000`g1436/5/11`g1436/5/1230^000

19äÉeóN + ¢SQGóeá«dhódG ¢SQGóŸG ™ª›2555^150`g1436/4/26`g1436/4/2710^000

20≈Ø°ûà°ùe‹hO »°ü°üîJ ≈Ø°ûà°ùe25155^000`g1436/4/12`g1436/4/1320^000

21
ºYÉ£eh ™éàæeh ¥óæa

(õ«‡ ´hô°ûe)
»MÉ«°S ™éàæeh ¥óæa25250^000`g1436/4/28`g1436/4/2930^000

22
™éàæe

(õ«‡ ´hô°ûe)
»∏«gCÉJ »ÑW ™éàæe25250^000`g1436/5/10`g1436/5/1130^000

23
ºYÉ£eh ¥óæah ™éàæe

(õ«‡ ´hô°ûe)
á«Ä«ÑdG áMGƒdG25250^000`g1436/5/26`g1436/5/2730^000

24
á«MÉ«°S äÉeóNh äÉ¡«dÉ°Th ¥OÉæa

(õ«‡ ´hô°ûe)
á«dÉª°ûdG á«MÉ«°ùdG Iôjõ÷G25228^700`g1436/5/5`g1436/5/630^000

25»YÉæ°U¤hC’G á«YÉæ°üdG á≤£æŸG252^655^000`g1436/5/10`g1436/5/11

26»YÉæ°Uá«fÉãdG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG25323^150`g1436/5/12`g1436/5/13

27
ájQÉŒ äÉeóN

(õ«‡ ´hô°ûe)
»Hƒæ÷G ¢û«fQƒµdG ôjƒ£J2572^280`g1436/5/26`g1436/5/2730^000

28ájQÉŒ äÉeóN…ÈdG √õàæŸG äÉeóN2550^000`g1436/5/4`g1436/5/510^000
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ال�سنة 92      العدد 4544          
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/    /
:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG تعلن /

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات  قيمة  الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1ôª≤dG ∞°üf ÅWÉ°ûH ájÈdG äÉHÉHódG ÒLCÉJ •É°ûf ádhGõŸ (11) ºbQ ™bƒŸG ÒLCÉJóLƒj’500

`g1436/3/15

kÉMÉÑ°U  10 áYÉ°ùdG ¤EG 7,30  áYÉ°ùdG øe

`g1436/ 3 /15

ô¡¶dG ó©H (12)  áYÉ°ùdG

2ôª≤dG ∞°üf ÅWÉ°ûH ájÈdG äÉHÉHódG ÒLCÉJ •É°ûf ádhGõŸ (14,15,16) ºbQ ™bGƒŸG ÒLCÉJóLƒj’1500

3ôª≤dG ∞°üf ÅWÉ°ûH ájÈdG äÉHÉHódG ÒLCÉJ •É°ûf ádhGõŸ (14,15,16) ºbQ ™bGƒŸG ÒLCÉJóLƒj’2000

`g1436/3/22

kÉMÉÑ°U10   áYÉ°ùdG ¤EG 7,30 áYÉ°ùdG øe

`g1436/ 3 /22

ô¡¶dG ó©H (12)  áYÉ°ùdG

4ôª≤dG ∞°üf ÅWÉ°ûH ájÈdG äÉHÉHódG ÒLCÉJ •É°ûf ádhGõŸ (17,18) ºbQ Ú©bƒŸG ÒLCÉJóLƒj’1000

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بإحدى المزايدات التقدم [ �دارة المشتريات با�مانة  ] لشراء كراسات الشروط والمواصفات

 

 

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY ( IÒ©°ùdG ájó∏H )  á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات  قيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة 

 (92/10) ºbQ á«YÉæ°üdG §£îÃ (18-17-16-15-14-13-12-11) ºbQ »°VGQC’G ™£b ™bƒe ÒLCÉJ

 ¥ƒHÉW ™æ°üe π«¨°ûJh AÉ°ûfEG ¢Vô¨d IÒ©°ùdÉH
óLƒj ’5000

`g1436/3/15

kÉMÉÑ°U 10  áYÉ°ùdG ¤EG   7,30 áYÉ°ùdG øe

`g1436/3/15

 ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بالمزايدة التقدم [ لبلدية السعيرة ] لشراء كراسة الشروط والمواصفات

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG óYƒe ójó“ øY á«©jƒ≤dG á¶aÉ ájó∏H  تعلن /

المطلوب آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح المظاريف قيمة الكراسةرقمهااسم المنافسة 

 ïdÉ°ùeh ¥Gƒ°SCG83000 
`g1436/3/22  ¢ù«ªÿG Ωƒj

 kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
 ÊÉÑŸG ∫ÉªYCG ∫É› ‘ ∞«æ°üJ IOÉ¡°T

الشروط المطلوبة : 
يقدم العرض من أصل وصورة داخل ظرف مختوم بختم المؤسسة أو الشركة ومكتوب عليه من الخارج اسم ورقم المنافسة ومعنون بإسم سعادة رئيس بلدية محافظة القويعية مصحوبًا با�تي :ـ

١- صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .    ٢- صورة من ا�شتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول .   ٣- خطاب ضمان بنكي (١٪) حسب النظام ساري المفعول لمدة ٩٠يومًا من تاريخ فتح المظاريف واليقبل 
نقدًا أو شيكًا أو ناقصًا .    ٤- صورة من السجل التجاري ساري المفعول .   ٥- صورة من شهادة التصنيف سارية المفعول .    ٦- تقديم شهادة من مكتب التأمينات االجتماعية .

مكان تقديم العروض : بلدية محافظة القويعية – الشؤون المالية وا�دارية ل�ستفسار ٠١١٦٥٢١٤٩٠ تحويله ١٠٣-١٠٩

:á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY (≥«≤H á¶aÉ ájó∏H ) á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG تعلن /

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات  قيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة 

 ìGôaCG ádÉ°U áeÉbEG ¢Vô¨d ≥«≤H á¶aÉëÃ á«ª«ZódG Iôé¡H (18/12) ºbQ §£îŸÉH (143) ºbQ á©£≤dG ™bƒe ÒLCÉJóLƒj ’5000
`g1436/3/23

kÉMÉÑ°U 10  áYÉ°ùdG ¤EG   7^30 áYÉ°ùdG øe

`g1436/3/23

 ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG

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

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G á°ùaÉæŸG ìôW øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن /

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسة 

áeôµŸG áµÃ ábôØàe ™bGƒÃ áàHÉK ∑É°ûcCG
`g1436/3/27 ≥``aGƒŸG óMC’G

ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

`g1436/3/27 ≥``aGƒŸG óMC’G

ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
500 

@ مكان بيع وثائق المزايدة وتقديم العطاءات  :ـ المعابدة -أمانة العاصمة المقدسة – إدارة تنمية االستثمارات البلدية .
@ على الراغبين الدخول في المنافسه تقديم عطاءاتهم داخل ظرف مختوم بالشمع ا�حمر متضمنًا المستندات التالية :- 

١/ صورة من السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات ساري المفعول .  ٢/ تفويض رسمي من المؤسسة – الشركة �ستالم وثائق المنافسة .  ٣/ صورة من شهادة ا�شتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول .  ٤/ تقديم ضمان بنكي 
وفق ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات .  ٥/ صورة من شهادة التأمينات االجتماعية سارية المفعول .  

. www.holymakkah.gov.sa  ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم (٥٧٣٩٥٥٥) تحويلة (٢٦٢٢)  أو زيارة الموقع ا�لكتروني  @

إعالنات حكومية ٢٠UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

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

موعد فتح المظاريف الجديدآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةنوع العقداسم المنافسةرقم النافسةم

172/21/36/01ájôjóŸG ≈æÑe á«aƒHQÉªãà°SG300

`g1436/4/12

kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/12

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

272/24/36/10…õcôŸG Ò°ùY ≈Ø°ûà°ùe Üƒ°T ‘ƒcQÉªãà°SG500

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

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY ¿Gô¡¶dÉH ájƒ÷G õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG IóYÉb تعلن /

موعد تقديم العطاء وفتح المظاريفقيمة  النسخةرقم المنافسةاسم المنافسة

 IóYÉb OhóM πNGO 2Ω(100) áMÉ°ùÃ (3251) ºbQ ∫GƒL êôH áeÉbE’ ™bƒe

 ¿Gô¡¶dÉH ájƒ÷G õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG

141  

  
500   

≥aGƒŸG `g1436/3/22AÉKÓãdG Ωƒj

kÉMÉÑ°U 9^00 : áYÉ°ùdG ,  Ω2015/1/13 

يشترط لشراء كراسة المزايدة:
تسديد قيمة الكراسة نقدًا أو بشيك لمؤسسة النقد العربي السعودي.

ضمان بنكي إبتدائي بقيمة ١٥٪ من قيمة ا�يجار السنوي.
إرفاق صورة للوثائق والتراخيص التالية: (السجل التجاري, شهادة الزكاة, شهادة التأمينات, إشتراك الغرفة التجارية, شهادة توطين الوظائف)

شراء الكراسة وإجراءات المزايدة في قسم المشتريات بجناح ا�مدادات بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران أيام الدوام الرسمي وتسلم العروض للجنة فتح المظاريف 
في اليوم والوقت المحدد, ول�ستفسار ا�تصال على ٠١٣/٣٣٠٦٦٦٦ تحويله (٤٢٠٤٤).

 …QÉŒ ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG QÉªãà°SG É¡àÑZQ øY ¢SôdG á¶aÉ ájó∏H تعلن /
 2Ω (  9122^97  )  á«dÉªLEG  áMÉ°ùÃ á¶aÉëŸÉH  √É«ŸG  ¿GõN ÜƒæL ó¡a  ∂∏ŸG  ≥jôW ≈∏Y

 áeÓY äGP ájQÉŒ äÓ ÒLCÉJ hCG π«¨°ûàd (¥/973) ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V kÉÑjô≤J

. á``æ°S (25 ) ó```≤```©dG Ió``eh (äGQÉ``ª``ã`à°S’G IQGOE’) äGAÉ`£`©dG Ωó≤J  . á∏é°ùe

 Ohó◊G òaÉæÃ ™bGƒe QÉªãà°SG ìôW ‘ É¡àÑZQ øY á«dÉŸG IQGRh تعلن /
 ∂dòd Ió©ŸG QÉªãà°S’G •hô°ûd kÉ≤ah áeÉY IójGõÃ ¿ÓYEGh ájÉYO äÉMƒd Ö«cÎd ájÈdG

 Ëó≤Jh É¡H ó«≤àdGh •hô°ûdG √òg ≈∏Y ´ÓWE’G IójGõŸG √ò¡H ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Yh .

 ≥aGƒŸG  óMC’G  Ωƒj  ΩGhO  ájÉ¡f  √É°übCG  óYƒÃ  ÒLCÉàdG  IQGOE’  Ωƒà  ±ô¶H  ¢Vô©dG

.iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM ,`g1436/4/19

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

. 2848 - 2917 á∏jƒ– 0114050000 :∞JÉg IQGRƒdÉH ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üÃ

 ≥aGôŸG  ÒLCÉJ  ‘ É¡àÑZQ øY »éØÿÉH  øeC’G  iƒb ¿Éµ°SEG  IQGOEG تعلن   /
: á«JB’G

 •ÉÑ°†dG …OÉf ) …OGƒædG h  , äÓ (6)  ÉgOóYh ájQÉéàdG äÓëŸG , …õcôŸG ¥ƒ°ùdG )

(•ÉÑ°†dG ∞°U …OÉf /

:¿CÉH kÉª∏Y 

 á≤«KƒdG  ô©°S   .»éØÿÉH  øeC’G  iƒb  ¿Éµ°SEG  IQGOEÉH  ¿ƒµ«°S  á°ùaÉæŸG  ≥FÉKh  ™«H

 ‘ ¿ƒµ«°S ∞jQÉ¶ŸG íàah äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG   . ∫ÉjQ áFÉª°ùªN (500) IóMGƒdG

. Ω2015/1/6 ≥aGƒŸG ,  `g1436/3/15 AÉKÓãdG Ωƒj øe kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

:»JB’ÉH √AÉ£Y øª°†j ¿CG á°ùaÉæª∏d Ωó≤àŸG ≈∏Yh  

 …QÉ°S ¿ƒµjh AÉ£©dG áª«b øe (%15) `H á«æWƒdG ∑ƒæÑdG óMCG  øe »µæH  ¿Éª°V ÜÉ£N

 ájQÉ°S πNódGh IÉcõdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U     .ó≤©dG AÉ¡àfEG ó©H ô¡°TCG áKÓK IóŸ ∫ƒ©ØŸG

 IQƒ°U     . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨∏d ÜÉ°ùàfE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U      .∫ƒ©ØŸG

.∫ÉªYC’G √òg ádhGõe ‘ á≤HÉ°S äGÈN ≥FÉKh      .…QÉéàdG πé°ùdG øe

/ /

:√ÉfOCG áë°VƒŸG ™bGƒŸG Ö°ùM á«ª«∏©J ≥aGôe AÉ°ûfEG ‘ É¡æe IOÉØà°SEÓd É¡à«µ∏e ´õf Üƒ∏£eh á«ª«∏©J ≥aGôe á°ü°üîŸG »°VGQCÓd É¡LÉ«àMG ¿ÓYEG óYƒe ójó“ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’G تعلن /

المساحةرقم ا�رضرقم المخططالحيالمدينةم

1

IQƒæŸG áæjóŸG

AGƒ°ü≤dG1415/ä/679¿hóH2Ω 8736

2ájÈæ©dG/áÑ«W1408/±/10¿hóH2Ω 17992

3ájõjõ©dG1414/ä/638¿hóH2Ω 8848

4ájõjõ©dG1414/ä/649¿hóH2Ω 5531

5Öæjòe945/Ω/Ω272Ω 4189

6Öæjòe982/Ω/Ω1Ω2Ω 3511

7¢†jô©dG1413/´/136Ω2Ω 4604

8”ÉÿG ôÄH1419/ä/85792Ω 2753

9AÉ≤jôH ƒHG1403/´/1¿hóH2Ω 1803

10AÉ≤jôH ƒHG1403/´/1¿hóH2Ω 10375

11AÉ≤jôH ƒHG1403/´/1¿hóH2Ω 9721

12¿Éµ°S’G1403/´/10¿hóH2Ω 3429

13íàØdG´/190/26¿hóH2Ω 3514

14IôHƒdG1401/´/33¿hóH2Ω 2509

15IôHƒdG´/380/26¿hóH2Ω 2829

16¢ùHÉæ©dG4191005¿hóH2Ω 4262

علمًا أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم ا�حد الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٣٦ هـ , وسيتم فتح المظاريف يوم ا�ثنين الموافق ٢٨ / ٣ / ١٤٣٦ هـ ، تقدم الطلبات إلى ا�دارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة 
المنورة ( إدارة المشتريات ).
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/    /
:  Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG ∞jQÉ¶e íàa óYƒe π«LCÉJ øY á«JGòdG OQGƒŸG IQGOEG – Ò°ùY á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

موعد فتح المظاريف الجديدآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةنوع العقداسم المنافسةرقم النافسةم

172/21/36/01ájôjóŸG ≈æÑe á«aƒHQÉªãà°SG300

`g1436/4/12

kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/12

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

272/24/36/10…õcôŸG Ò°ùY ≈Ø°ûà°ùe Üƒ°T ‘ƒcQÉªãà°SG500

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

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY ¿Gô¡¶dÉH ájƒ÷G õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG IóYÉb تعلن /

موعد تقديم العطاء وفتح المظاريفقيمة  النسخةرقم المنافسةاسم المنافسة

 IóYÉb OhóM πNGO 2Ω(100) áMÉ°ùÃ (3251) ºbQ ∫GƒL êôH áeÉbE’ ™bƒe

 ¿Gô¡¶dÉH ájƒ÷G õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG

141  

  
500   

≥aGƒŸG `g1436/3/22AÉKÓãdG Ωƒj

kÉMÉÑ°U 9^00 : áYÉ°ùdG ,  Ω2015/1/13 

يشترط لشراء كراسة المزايدة:
تسديد قيمة الكراسة نقدًا أو بشيك لمؤسسة النقد العربي السعودي.

ضمان بنكي إبتدائي بقيمة ١٥٪ من قيمة ا�يجار السنوي.
إرفاق صورة للوثائق والتراخيص التالية: (السجل التجاري, شهادة الزكاة, شهادة التأمينات, إشتراك الغرفة التجارية, شهادة توطين الوظائف)

شراء الكراسة وإجراءات المزايدة في قسم المشتريات بجناح ا�مدادات بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران أيام الدوام الرسمي وتسلم العروض للجنة فتح المظاريف 
في اليوم والوقت المحدد, ول�ستفسار ا�تصال على ٠١٣/٣٣٠٦٦٦٦ تحويله (٤٢٠٤٤).

 …QÉŒ ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG QÉªãà°SG É¡àÑZQ øY ¢SôdG á¶aÉ ájó∏H تعلن /
 2Ω (  9122^97  )  á«dÉªLEG  áMÉ°ùÃ á¶aÉëŸÉH  √É«ŸG  ¿GõN ÜƒæL ó¡a  ∂∏ŸG  ≥jôW ≈∏Y

 áeÓY äGP ájQÉŒ äÓ ÒLCÉJ hCG π«¨°ûàd (¥/973) ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V kÉÑjô≤J

. á``æ°S (25 ) ó```≤```©dG Ió``eh (äGQÉ``ª``ã`à°S’G IQGOE’) äGAÉ`£`©dG Ωó≤J  . á∏é°ùe

 Ohó◊G òaÉæÃ ™bGƒe QÉªãà°SG ìôW ‘ É¡àÑZQ øY á«dÉŸG IQGRh تعلن /
 ∂dòd Ió©ŸG QÉªãà°S’G •hô°ûd kÉ≤ah áeÉY IójGõÃ ¿ÓYEGh ájÉYO äÉMƒd Ö«cÎd ájÈdG

 Ëó≤Jh É¡H ó«≤àdGh •hô°ûdG √òg ≈∏Y ´ÓWE’G IójGõŸG √ò¡H ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Yh .

 ≥aGƒŸG  óMC’G  Ωƒj  ΩGhO  ájÉ¡f  √É°übCG  óYƒÃ  ÒLCÉàdG  IQGOE’  Ωƒà  ±ô¶H  ¢Vô©dG

.iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM ,`g1436/4/19

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

. 2848 - 2917 á∏jƒ– 0114050000 :∞JÉg IQGRƒdÉH ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üÃ

 ≥aGôŸG  ÒLCÉJ  ‘ É¡àÑZQ øY »éØÿÉH  øeC’G  iƒb ¿Éµ°SEG  IQGOEG تعلن   /
: á«JB’G

 •ÉÑ°†dG …OÉf ) …OGƒædG h  , äÓ (6)  ÉgOóYh ájQÉéàdG äÓëŸG , …õcôŸG ¥ƒ°ùdG )

(•ÉÑ°†dG ∞°U …OÉf /

:¿CÉH kÉª∏Y 

 á≤«KƒdG  ô©°S   .»éØÿÉH  øeC’G  iƒb  ¿Éµ°SEG  IQGOEÉH  ¿ƒµ«°S  á°ùaÉæŸG  ≥FÉKh  ™«H

 ‘ ¿ƒµ«°S ∞jQÉ¶ŸG íàah äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG   . ∫ÉjQ áFÉª°ùªN (500) IóMGƒdG

. Ω2015/1/6 ≥aGƒŸG ,  `g1436/3/15 AÉKÓãdG Ωƒj øe kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

:»JB’ÉH √AÉ£Y øª°†j ¿CG á°ùaÉæª∏d Ωó≤àŸG ≈∏Yh  

 …QÉ°S ¿ƒµjh AÉ£©dG áª«b øe (%15) `H á«æWƒdG ∑ƒæÑdG óMCG  øe »µæH  ¿Éª°V ÜÉ£N

 ájQÉ°S πNódGh IÉcõdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U     .ó≤©dG AÉ¡àfEG ó©H ô¡°TCG áKÓK IóŸ ∫ƒ©ØŸG

 IQƒ°U     . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨∏d ÜÉ°ùàfE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U      .∫ƒ©ØŸG

.∫ÉªYC’G √òg ádhGõe ‘ á≤HÉ°S äGÈN ≥FÉKh      .…QÉéàdG πé°ùdG øe

/ /

:√ÉfOCG áë°VƒŸG ™bGƒŸG Ö°ùM á«ª«∏©J ≥aGôe AÉ°ûfEG ‘ É¡æe IOÉØà°SEÓd É¡à«µ∏e ´õf Üƒ∏£eh á«ª«∏©J ≥aGôe á°ü°üîŸG »°VGQCÓd É¡LÉ«àMG ¿ÓYEG óYƒe ójó“ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’G تعلن /

المساحةرقم ا�رضرقم المخططالحيالمدينةم

1

IQƒæŸG áæjóŸG

AGƒ°ü≤dG1415/ä/679¿hóH2Ω 8736

2ájÈæ©dG/áÑ«W1408/±/10¿hóH2Ω 17992

3ájõjõ©dG1414/ä/638¿hóH2Ω 8848

4ájõjõ©dG1414/ä/649¿hóH2Ω 5531

5Öæjòe945/Ω/Ω272Ω 4189

6Öæjòe982/Ω/Ω1Ω2Ω 3511

7¢†jô©dG1413/´/136Ω2Ω 4604

8”ÉÿG ôÄH1419/ä/85792Ω 2753

9AÉ≤jôH ƒHG1403/´/1¿hóH2Ω 1803

10AÉ≤jôH ƒHG1403/´/1¿hóH2Ω 10375

11AÉ≤jôH ƒHG1403/´/1¿hóH2Ω 9721

12¿Éµ°S’G1403/´/10¿hóH2Ω 3429

13íàØdG´/190/26¿hóH2Ω 3514

14IôHƒdG1401/´/33¿hóH2Ω 2509

15IôHƒdG´/380/26¿hóH2Ω 2829

16¢ùHÉæ©dG4191005¿hóH2Ω 4262

علمًا أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم ا�حد الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٣٦ هـ , وسيتم فتح المظاريف يوم ا�ثنين الموافق ٢٨ / ٣ / ١٤٣٦ هـ ، تقدم الطلبات إلى ا�دارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة 
المنورة ( إدارة المشتريات ).



اجلمعة 20 �سفر  1436 هـ     12  دي�سمرب 2014 م62

ال�سنة 92      العدد 4544          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ٢١إعالنات 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

 kGQÉ≤e ¿ƒµàd AÉ°ûfE’G áãjóM ÊÉÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG  تعلن /
: ‹ÉàdÉc »gh á«ë°U õcGôe ( 2 ) ÉgOóYh IQƒæŸG áæjóŸÉH  á«ë°üdG õcGôª∏d

:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM ( »bô°ûdG ´É£≤dÉH á`Ñ`«`Ñ`≤`dG – »Hô¨dG ´É£≤dÉH áÑ`«`W »M)

  . ™aÉæŸG ±ÓN ¬aôZ (18) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG -1

                                                          . ( Qƒ°S ) §FÉM QGóL ≈æÑŸG ≈∏Y ¿ƒµj ¿CG -2

 ¿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 áÑdÉ£ŸG

. 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

. áë°üdG IQGRh »Hƒ°ùæe óMCG ≈æÑŸG ÖMÉ°U ¿ƒµj ’ ¿CG -5

. ¿Éµ°ùdÉH ∫ƒgCÉe ÒZh AÉ°ûfE’G åjóM ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -6

. äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒe óLƒjh í°VGhh ±hô©e ¿Éµe ‘h ÊGôª©dG ¥É£ædG πNGO ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -7

 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 áÑ∏£H kÉ≤aôe ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN (QƒLC’G º°ùb)

. kÓeÉc ¿Gƒæ©dG áHÉàch

:»∏jÉe ≥ah ÊÉÑe QÉéÄà°SG øY  AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOE’G تعلن /
. áaôZ ( 20) OóY øe ¿ƒµe ¢üjôN Iôé¡H äÉæÑ∏d á«FGóàHE’G á°SQóª∏d πjóH ≈æÑe -1

 . áaôZ ( 23 ) OóY øe ¿ƒµe ¢üjôN Iôé¡H äÉæÑ∏d ájƒfÉãdGh á£°SƒàŸG Úà°SQóª∏d πjóH ≈æÑe -2

. IQGOE’ÉH á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG IQGOE’ Ωó≤àdG QÉ°ùØà°SÓdh Üƒ∏£ŸG ≈æÑŸG ¬jód øeh

 õcGôª∏d kGQÉ≤e ¿ƒµàd AÉ°ûfE’G áãjóM ÊÉÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ øY IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /
  – ™`Ñ`æ`«`H  á`Lô°ûdG  – Qó`Ñ`H (ê) §£ – Qó`Ñ`H »Ñ°ûÿG ) : ‹ÉàdÉc »gh  õcGôe ( 8 ) ÉgOóYh IQƒæŸG áæjóŸG á≤£æŸ á©HÉàdG á«ë°üdG

:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM  ( ¢ü«©dÉH  á°UGô≤dG – ó¡ŸÉH  ´QõŸG – Ó`©`dÉH ƒ`÷G – ´ôØdG …OGƒH  á©«≤ædG – ™Ñæ«H ¢û«°û©dG

  . ™aÉæŸG ±ÓN ¬aôZ (14) 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

. áë°üdG IQGRh »Hƒ°ùæe óMCG ≈æÑŸG ÖMÉ°U ¿ƒµj ’ ¿CG -5

. ¿Éµ°ùdÉH ∫ƒgCÉe ÒZh AÉ°ûfE’G åjóM ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -6

. äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒe óLƒjh í°VGhh ±hô©e ¿Éµe ‘h ÊGôª©dG ¥É£ædG πNGO ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -7

 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 áÑ∏£H kÉ≤aôe ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN (QƒLC’G º°ùb)

. kÓeÉc ¿Gƒæ©dG áHÉàch

 ƒªædG  äÉHGô£°VG  ∫É› ‘ »©Lôe kGõcôe ¿ƒµ«d  ≈æÑe QÉéÄà°SG  ‘ É¡àÑZQ øY IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG تعلن   /
.IóL áæjóÃ ∑ƒ∏°ùdGh

 :á«dÉàdG •hô°ûdGh äÉØ°UGƒŸG Ö°ùM

.kÉ«Yô°T ∂°üH kÉcƒ∏‡h ™Hôe Îe (1500) øY ¬àMÉ°ùe π≤J ’h kÉãjóM ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -1

.Ω(30) øY ¬°VôY π≤j ’ »°ù«FQ ÉªgóMCG ÚYQÉ°T ≈∏Yh ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùjh í°VGh ≈æÑŸG ™bƒe ¿ƒµj ¿CG -2

.á∏∏¶e äGQÉ«°S ∞bGƒe ¤G áaÉ°VE’ÉH É¡JÉeóN ™e áaôZ (25) OóY ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -3

.(ïdG...-∞JÉg-AÉHô¡c– √É«e) áeRÓdG äÉeóÿG ™«ªL ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -4

 Ëó≤J ™e (ÇQGƒ£∏d  êô ,≥jôë∏d QGòfEG  Iõ¡LCG  ,√É«e º«WGôN, ≥jôM äÉjÉØW) áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ™«ªL ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj -5

.ÊóŸG ´ÉaódG ±Gô°TE’ ™°VÉN ≈æÑŸG ¿CG í°VƒJ IOÉ¡°T

.πeÉµdÉH Iõ¡› (2) OóY ïHÉ£e ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -6

.äÉYÉªàLG äÉYÉb ¿ƒµàd (2) OóY IÒÑc ádÉ°U ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -7

.∂dòd á°ü°ü √É«e IQhO ™e á«LQÉN á°SGôM ±ôZ ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -8

 .áæé∏dG ÉgGôJ áeÉgh ájQhô°V ¿ƒµJ ób äÓjó©J …CG ò«ØæàH ∂dÉŸG Ωõà∏j ¿CG -9

.Ú£°ù∏a kÉHƒæL õjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S ÒeC’G ≥jôW kÉHôZh ¢ûjôb ≥jôW k’Éª°T ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW kÉbô°T ≈æÑŸG óëj ¿CG -10

.áë°üdG IQGRh »Hƒ°ùæe óMC’ kÉcƒ∏‡ ≈æÑŸG ¿ƒµj ’ ¿CG -11

 IQGRƒH  (ƒ‰)  ∑ƒ∏°ùdGh  ƒªædG  äÉHGô£°VE’  »æWƒdG  èeÉfÈ∏d  πeÉµàe  ∞∏Ã  Ωó≤àdG  •hô°ûdG  ¬«a  ôaƒàJ  ≈æÑe  ¬jód  óLƒj  øe  ≈∏©a  

 ≈∏Y ¢Vhô©dG º«∏°ùJ ºàj ¿CG ≈∏Y (4) ≈æÑe– õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y IóYÉ≤dG QGhO QGƒéH – á«fÉª∏°ùdG »M -¢VÉjôdG– áë°üdG

 ºbQ ∞JÉg ≈∏Y π°UGƒàdG øµÁ QÉ°ùØà°SÓdh ( ∑ƒ∏°ùdGh ƒªædG äÉHGô£°VE’ »æWƒdG èeÉfÈdG ≈∏Y ΩÉ©dG ±ô°ûŸG ájÉæY) :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG

.(0112918017) ºbQ ¢ùcÉah (0114738269)

 »ë°U õcôŸ 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  ΩGõ◊G

  . ™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

. áë°üdG IQGRh »Hƒ°ùæe óMCG ≈æÑŸG ÖMÉ°U ¿ƒµj ’ ¿CG -5

. ¿Éµ°ùdÉH ∫ƒgCÉe ÒZh AÉ°ûfE’G åjóM ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -6

. äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒe óLƒjh í°VGhh ±hô©e ¿Éµe ‘h ÊGôª©dG ¥É£ædG πNGO ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -7

 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 áÑ∏£H kÉ≤aôe ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN (QƒLC’G º°ùb)

. kÓeÉc ¿Gƒæ©dG áHÉàch

 áaôZ OóY π≤j ’h í∏°ùe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y á«°SQóe ÊÉÑe QÉéÄà°SG ¤EG É¡àLÉM øY IóéH º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن /
: ‹ÉàdÉc »gh ≥°UÓe AÉæa ≈æÑª∏d ¿ƒµj ¿CGh áaôZ 30 øY

اسم الحياسم المدرسةالعدد

1Ü âeÉ°üdG øH IOÉÑY≥«aƒàdG

2Ü 109áeÉZôdG

3Ü 131ágõædG

4Ü 132»HGhôdG

5Ü 149¿ÉÁôH

6Ü 165ágõædG

7Ü 205º«°ùædG

8Ü 212»HGhôdG

9Ü 207¿ÉjôdG

10ç 108º«°ùædG hCG á«fÉª«∏°ùdG

11á«FGóàH’G ÖdÉW »HCG øH ôØ©LÉgQhÉL Éeh á«fGóª◊Gh óLÉŸGh »cÉæ◊G

12á«FGóàH’G »°ùjQOC’G ágõædG

13á«FGóàH’G »°ù«≤dGIƒHôdG

14á£°SƒàŸG ójR øH IOÉàbÉgQhÉL Éeh á«fGóª◊Gh óLÉŸGh »cÉæ◊G

15ájƒfÉãdG AGó¡°ûdG •ÓHÉgQhÉL Éeh á«fGóª◊Gh óLÉŸGh »cÉæ◊G

16á«FGóàH’G øjóHÉ©dG øjRÉgQhÉL Éeh á«fGóª◊Gh óLÉŸGh »cÉæ◊G

17á«FGóàH’G ôeÉY øH áÑ≤Y ÉgQhÉL Éeh á«fGóª◊Gh óLÉŸGh »cÉæ◊G

18á£°SƒàŸG ¿Éæ°S øH Ö«¡°U ÉØ°üdG

19á«FGóàH’G π«¡°S øH ˆGóÑYÉØ°üdG

20Ω 69…OGƒÑdG

21Ω 67…OGƒÑdG

22á«FGóàHE’G …ô©°TC’G ôeÉY øH ∂dÉeÉgQhÉL Éeh á«fGóª◊Gh óLÉŸGh »cÉæ◊G

23Ü 39ÉgQhÉL Éeh á©eÉ÷G

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW ‘ É¡àÑZQ øY ¿GRÉéH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

آخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسةم
 موعد فتح
المظاريف

1ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùe äÉ°Vô‡ øµ°ùd kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe`g1436/3/20`g1436/3/21

2π«dÉ¡°üdG á©«°†H áHÉÑW á£≤æd kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe`g1436/3/21`g1436/3/22

3¿GRÉéH ¿Éæ°SC’G ÖW õcôŸ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe`g1436/3/22`g1436/3/23

4ájOGô÷ÉH á«dhC’G ájÉYôdG õcôŸ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe`g1436/3/23`g1436/3/24

:‹ÉàdG ¬«a ôaƒàj ¿CG ≈∏Y OGôaC’G π«gCÉàd ô≤ªc ¬eGóîà°SE’ ô¨°üe ≈æÑe QÉéÄà°SE’ É¡àLÉM øY »µ∏ŸG ¢Sô◊G á°SÉFQ  تعلن /
 ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG-3    . ÊóŸG ´ÉaódG äÉÑ∏£àe Ö°ùM áeÓ°ùdG πFÉ°Sh ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG  -2      .»Yô°T ∂°üH ∑ƒ∏‡ ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -1

 É¡©aÉæÃ ±ôZ ( 5 ) øY ≈æÑŸG π≤j’ ¿CG -5     .´QÉ°T øe ÌcCG ≈∏Y ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  -4       .¢VÉjôdG Üô¨H »µ∏ŸG ¢Sô◊G ™bGƒe øe Öjôb

 øe ∂dÉŸG ¿ƒµj ’ ¿CG  - 8            .ójóéà∏d á∏HÉb áæ°S ó≤©dG Ióe -7   .äÉeóÿG ™«ªL ≈æÑŸÉH ôaƒàj ¿CG -6    . ïÑ£e + äÉYÉªàLG áaôZ +

.íÑ°ùe + Ö©∏e ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -9   .»µ∏ŸG ¢Sô◊G »Hƒ°ùæe

.kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ,`g1436/3/1 AÉKÓãdG Ωƒj ∞jQÉ¶ŸG íàah ,`g1436/2/30 ÚæKE’G Ωƒj ƒg ¢Vhô©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

 ∂°üdG IQƒ°U ¬H kÉ≤aôe áHƒ∏£ŸG ájƒæ°ùdG IôLC’G ¬H kÉë°Vƒe ¬°Vô©H Ωó≤àdG ¬«dÉ©H É¡«dEG QÉ°ûŸG •hô°ûdG ¬«∏Y ≥Ñ£æJ ≈æÑe ¬jód øªa

 (0112029999 ) ºbôdG ≈∏Y π°UGƒà∏dh ¢VÉjôdÉH »µ∏ŸG ¢Sô◊G á°SÉFôH äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG ¤EG ™bƒª∏d »chôµdG IQƒ°Uh »Yô°ûdG

.( 0112028045 ) ºbQ ¢ùcÉØdGh (27917 ) hCG ( 28304 ) ¬∏jƒ–

 ;Ò```°ùY á≤£æÃ (1) É``¡HCG ±É©°SEG õcôŸ 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

 øY π≤j ’ ¢VôYh ±É©°SE’G äGQÉ«°S êhôNh ∫ƒNód ácô◊G ádƒ¡°S πØµj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑª∏d á«°ù«FôdG á¡LGƒdG ™≤J ¿CG Öéj -1

 ΩÉ¶æH IOhõe ±ô¨dG ™«ªL ¿ƒµJ ¿CGh 2Ω(20) øY áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ -3     .±ôZ (5) øY õcôe πµd ≈æÑŸG ±ôZ OóY π≤J ’-2     .Ω30

 QÉéÄà°SG øe ¢Vô¨∏d áªFÓe á«∏NGódG ≥aGôŸG áaÉc ¿ƒµJ ¿CG-5      .≈æÑŸG ≥aGôe πNGO ácô◊G ádƒ¡°S -4     .( OQÉH – QÉM) ∞««µàdG

 äGQÉ«°S Ωhõd á∏∏¶eh ¬æeBG á«∏NGO ∞bGƒe ôaGƒJ -7      .ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G øe Ióªà©ŸG áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ôaGƒJ -6     .≈æÑŸG

 – ïÑ£ŸG äGóMh ) πª°ûjh ≈æÑŸG ≥aGôŸ »°SÉ°SC’G ¢TôØdG ôaGƒJ  -9     .õcôŸG »Hƒ°ùæe äGQÉ«°ùd á∏∏¶e ∞bGƒe ôaGƒJ -8     .±É©°SE’G

  .»◊G º°SG kÉæª°†àe QÉ≤©∏d §£ ™e ™bƒŸÉH ¢UÉN »chôc º°SQ ¥ÉaQEG -11      .äÓjó©àdG πªY ≈∏Y ∂dÉŸG á≤aGƒe -10     .( äÉØ«µŸG

 Ëó≤J ºàj ¿CG ≈∏Y ,iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM ,`g1436/03/24 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ¢Vhô©dG ΩÓà°SGh äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y

.1448- 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

.(www.srca.org.sa) :áÄ«¡∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG ,2807777 :ºbQ ¢ùcÉa äÉ¶MÓŸGh …hÉµ°û∏dh

 ó¡a ∂∏ŸG »Ø°ûà°ùŸ ¢†jôªàdG øµ°ùd πjóH ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY ∑ƒÑàH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG   تعلن /
:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸG Ö°ùM

. áaôZ (225) øY π≤J ’ ±ô¨dG OóY -1

. ádÉ°U (35) øY π≤J ’ ¢Sƒ∏÷G ä’É°U OóY -2

. ïÑ£e (35) øY π≤J ’ ïHÉ£ŸG OóY -3

 Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CG kÉª∏Y,(kÉfÉ›) á°ùaÉæŸG áª«b ,(55/103) á°ùaÉæŸG ºbQ   . √É«e IQhO (80) øY π≤J ’ √É«ŸG äGQhO OóY -4

.kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG ,`g1436/4/6 ÚæKE’G : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h äGAÉ£©dG

إعالنات حكومية ٢٢UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

 ÖJÉµŸG á©LGôÃ áYQÉ°ùŸG IQhô°†H IôLDƒŸG QhódG ÜÉë°UCG Ωƒª©d á°Só≤ŸG áª°UÉ©dÉH êÉé◊G ¿Éµ°SEG  áæ÷ تعلن  /
 ájÉ¡`f ¤EG Ωô ô¡°T IôZ øe CGóÑJ »àdGh IOóëŸG IÎØdG ∫ÓN êÉé◊G ¿Éµ°SE’ Ió©ŸG ÊÉÑª∏d íjQÉ°üàdG êGôîà°SE’ Ióªà©ŸG á°Sóæ¡dG

. ¿ÉÑ©°T ô¡°T ájÉ¡`f ƒg íjQÉ°üàdG êGôîà°SE’ óYƒe ôNBGh ÖLQ ô¡°T

.OóëŸG âbƒdG ‘ á©LGôŸÉH êÉé◊G ¿Éµ°SEG íjQÉ°üJ ójóŒ hCG êGôîà°SEG ‘ ÚÑZGôdG ÚæWGƒŸG Ωƒª©d áæé∏dG Ö«¡`J ¬«∏Y

`g1436/1/2 ïjQÉJh 3 ºbQ …QGRh QGôb

 á«dÉŸG ôjRh ¿EG

 QOÉ°üdG QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓWE’G ó©Hh Éæd áMƒæªŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y AÉæH

. áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh `g1424/03/11 ïjQÉJh 15Ω Ωƒ°SôŸÉH

: »∏j Ée Qô≤j

 äÉ«KGóMEG §£îŸ kÉ≤ah (á«fÉãdG á∏MôŸG) Ò°ùY á≤£æÃ Ö∏Y òØæe äÉæ«°ù–h äGAÉ°ûfEG ´hô°ûŸ á°VÎ©ŸG äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf : k’hCG

.  . Üƒæ÷G ¿Gô¡X √ÉŒEÉH òØæŸG áHGƒH øe Ω(35) ó©Ñj …òdGh ájõcôŸG äÉeóî∏d IQGRƒdG ádÉch øe ó©ŸG ™bƒŸG

 á«ª°ùàd ∂dPh á«µ∏ŸG ´õf ΩÉ¶f øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg ≠«∏ÑàH á«dÉŸG IQGRh Ωƒ≤J :kÉ«fÉK

 äGAGôLE’G PÉîJEGh ô°†ëŸG OGóYEGh ´ÉªàLÓd IƒYódG IQGRƒdG ¤ƒàJ ¿CG ≈∏Y äGQÉ≤©dG `gò¡d ôjó≤àdGh ô°ü◊G »àæ÷ øe πc ‘ º¡«Hhóæe

. É¡eÉ¡e áæé∏dG Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 ∫ÓN É¡FÓNCG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°Th É¡«µdÉe ¬«ÑæJh , É¡à«µ∏e ´õf Qô≤J »àdGh ¢VQC’G øª°V á©bGƒdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG á«dÉŸG IQGRh ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

.  (á«µ∏ŸG ´õf) ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh AÓNE’G ≠«∏ÑJ ïjQÉJ øe nÉeƒj (30) Ióe

 ¬ª«∏°ùJh ¬à«µ∏e ´hõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ôjó≤àdG áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah äGQÉ≤©dG ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©àdG ™aóH á«dÉŸG IQGRh Ωƒ≤J :kÉ©HGQ

. á°üàîŸG áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh

. QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S ∫ÓN ∂dPh áæé∏dG äGQGôb ™«ªL øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

 ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ™°VƒJ Éªc, á≤£æŸÉH ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe ÚàØ«ë°U ‘h á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj :kÉ°SOÉ°S

 øe (2) Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h IQÉeE’G ‘h áªµëŸG ‘h ´hô°ûŸG ô≤e ‘h IQGRƒdG ô≤e ‘

. (á«µ∏ŸG ´õf) ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG

. √É°†à≤Ã πª©dGh QGô≤dG Gòg PÉØfEG á©HÉàe ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üe ¤ƒàJ :kÉ©HÉ°S

 ,,,,,,, ≥aƒŸG ˆGh

                                                                                                                                                              

 á≤aGƒe ôeCG ¬«∏Y Qó°U ób ádhÉWC’G áæjóÃ iô≤dG á¶aÉëÃ ´ƒHôdG ¥ƒ°S ™bƒe OƒLh øY iô≤dG á¶aÉ ájó∏H تعلن /
 äÉ££îŸG √òg πNGO ™bGƒŸG √ò¡d äÉ«µ∏ŸG ´õæH ΩÉ«≤dG Ωõà©J ÉæaôW ájó∏ÑdG ¿CGh iô≤dG á¶aÉ ≈æÑe ≥jôW ∂dòch äÉ«µ∏e ´õæH

. ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬jó∏ÑdG á©LGôe IQƒcòŸG ™bGƒŸG √ò¡H ∑ÓeCG ¬jód øe ÚæWGƒŸG ≈∏Y Ö«¡Jh

 á«Ñ£dG Oƒ©°S ∂∏ŸG áæjóŸ ÊhÎµdE’G »ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ´hô°ûe á°ùaÉæe AÉ¨dEG øY áë°üdG IQGRh  تعلن /
.(350011040029 á°ùaÉæŸG ºbQ)

إلغاء منافسة

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ÜQódG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخرموعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المشروع

ÜGôµ°S ™«H 3000

ÚæKE’G 

`g1436/3/21 

AÉKÓãdG 

`g1436/3/22
äGQÉ«°S ÚeCÉJ 1500

á¶aÉëŸÉH áeÉ©dG ≥aGôŸG áaÉ¶f3000

ÜQódG á¶aÉ ájó∏ÑH ∞jQÉ¶ŸG íàah º«∏°ùJ ºàj : á¶MÓe

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH QÉ«¨dG ™£bh äGQÉ«°ùdG øe ájôjóŸG ™«LQ ™«H ‘ É¡àÑZQ øY åMÉÑª∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

موعد فتح المظاريفموعد تقديم العطاءقيمة الكراسةرقم المنافسة

908500`g1436/3/22 AÉKÓãdG`g1436/3/23 AÉ©HQC’G

: »∏jÉªc »æ∏©dG OGõŸÉH äGQÉ«°S ™«H øY äGQÉ«°ùdG Öàµe - »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG º°ùb - ™FGô°ûdG áWô`°T õcôe - á`°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áWô`°T  تعلن /

بيان بالسيارات المحجوزة بحجز كيلو عشرة من قبل مركز شرطة الشرائع 

موديلهاتاريخ الحجزرقم اللوحةنوع السيارةالعدد

1¥óæ°üe Ö«L481 CG … ì`g1427/8/18Ω1981

2Éª«àdG447 ∑ ¢S ¢S`g1427/12/25Ω1989

3¢SôHÉc149 Ü Ü ¢U`g1427/10/15Ω1986

4âæ°ùcG350 ¥ h O`g1427/5/12Ω1995

5Gó«°Sôc323 `g ¢U Ü`g1428/6/15Ω1980

6Gó«°Sôc683 • `g •`g1428/10/11Ω1980

7GORÉe ÜÓb694 ´ Ü ¢S`g1428/11/16Ω1984

8∫hôJÉH ¿É°ù«f188 ∫ ´ ´`g1428/11/12Ω1983

9…Gófƒg ¢UÉHhôµe252 Q ¿ ì`g1428/11/20Ω1994

10200 ¿É°ù«f017 • Q Ü`g1428/7/17Ω1978

11¢ùªL914 ¥ ¿ CG`g1429/1/28Ω1996

12¢ùªL747 ¢U ¢S O`g1428/4/13Ω1991

 OƒLƒŸG IQGOE’G ΩÉ°ùbCGh ¢SQGóŸG øe ™LôŸG ∞dÉàdG çÉKC’G ™«H ‘ É¡àÑZQ øY IóL á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن /
 çÉKCG ‘ πãªàŸGh , ô¨ãdG »ëH πÑ≤à°ùŸG ≈Ø°ûà°ùe ÜƒæL áeôµŸG áµe ≥jô£H á«LPƒªædG ô¨ãdG ¢SQGóe ™ªéÃ ™bGƒdG ™«LôdG ´Oƒà°ùe ‘

 Ωƒj ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ ΩÉ≤«°S …òdGh »æ∏©dG OGõŸÉH  36/6 ºbQ á°ùaÉæª∏d á«°SQóeh á«Ñàµe Iõ¡LCGh AÉe äGOGôHh äÉØ«µeh »°SQóeh »Ñàµe

 k.ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ,`g1436/3/17 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG

 çÉKC’G π≤fh ád’ódG πªëàjh kGQƒa áª«≤dG OGó°S …Î°ûŸG ≈∏Yh ,√ÓYCG OóëŸG ¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG ‘ Qƒ°†◊G OGõŸG ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a

.OGõŸG ƒ°SQ ó©H Iõ¡LC’Gh

: á«dÉàdG äGó©ŸG ÚeCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ôFÉ°ûÑdG ájó∏H  تعلن /

قيمة النسخةرقم الطلب اسم المشروعم

1 ( 1 ) OóY ¢TƒcÉ°ûdG ™e ¥ÉbO Ú∏cƒH-

1000

2 ( 1 ) OóY …ôéM ¢ùµ°S ÜÓb-

3 ( 1 ) OóY á«cƒ°T á©aGQ-

4 ( 1 ) OóY ÓjôJ ¢SCGQ-

5 ÜƒcQ äGQÉ«°S QÉéÄà°SG224500

ΩGhódG ájÉ¡f ,  `g1436/3/29 AÉKÓãdG آخر موعد لتقديم العطاءات

kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG , `g1436/4/1 AÉ©HQC’G موعد فتح المظاريف

    . √ÓYCG IOóëŸG IóŸG ‘ ¢Vhô©dÉH ájó∏Ñ∏d Ωó≤àdG áYô°S Üƒ∏£ŸG ÚeCÉJ ‘ ÚÑZGôdG ≈∏©a
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ال�سنة 92      العدد 4544           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ٢٢UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

 ÖJÉµŸG á©LGôÃ áYQÉ°ùŸG IQhô°†H IôLDƒŸG QhódG ÜÉë°UCG Ωƒª©d á°Só≤ŸG áª°UÉ©dÉH êÉé◊G ¿Éµ°SEG  áæ÷ تعلن  /
 ájÉ¡`f ¤EG Ωô ô¡°T IôZ øe CGóÑJ »àdGh IOóëŸG IÎØdG ∫ÓN êÉé◊G ¿Éµ°SE’ Ió©ŸG ÊÉÑª∏d íjQÉ°üàdG êGôîà°SE’ Ióªà©ŸG á°Sóæ¡dG

. ¿ÉÑ©°T ô¡°T ájÉ¡`f ƒg íjQÉ°üàdG êGôîà°SE’ óYƒe ôNBGh ÖLQ ô¡°T

.OóëŸG âbƒdG ‘ á©LGôŸÉH êÉé◊G ¿Éµ°SEG íjQÉ°üJ ójóŒ hCG êGôîà°SEG ‘ ÚÑZGôdG ÚæWGƒŸG Ωƒª©d áæé∏dG Ö«¡`J ¬«∏Y

`g1436/1/2 ïjQÉJh 3 ºbQ …QGRh QGôb

 á«dÉŸG ôjRh ¿EG

 QOÉ°üdG QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ≈∏Y ´ÓWE’G ó©Hh Éæd áMƒæªŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y AÉæH

. áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh `g1424/03/11 ïjQÉJh 15Ω Ωƒ°SôŸÉH

: »∏j Ée Qô≤j

 äÉ«KGóMEG §£îŸ kÉ≤ah (á«fÉãdG á∏MôŸG) Ò°ùY á≤£æÃ Ö∏Y òØæe äÉæ«°ù–h äGAÉ°ûfEG ´hô°ûŸ á°VÎ©ŸG äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf : k’hCG

.  . Üƒæ÷G ¿Gô¡X √ÉŒEÉH òØæŸG áHGƒH øe Ω(35) ó©Ñj …òdGh ájõcôŸG äÉeóî∏d IQGRƒdG ádÉch øe ó©ŸG ™bƒŸG

 á«ª°ùàd ∂dPh á«µ∏ŸG ´õf ΩÉ¶f øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg ≠«∏ÑàH á«dÉŸG IQGRh Ωƒ≤J :kÉ«fÉK

 äGAGôLE’G PÉîJEGh ô°†ëŸG OGóYEGh ´ÉªàLÓd IƒYódG IQGRƒdG ¤ƒàJ ¿CG ≈∏Y äGQÉ≤©dG `gò¡d ôjó≤àdGh ô°ü◊G »àæ÷ øe πc ‘ º¡«Hhóæe

. É¡eÉ¡e áæé∏dG Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 ∫ÓN É¡FÓNCG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°Th É¡«µdÉe ¬«ÑæJh , É¡à«µ∏e ´õf Qô≤J »àdGh ¢VQC’G øª°V á©bGƒdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG á«dÉŸG IQGRh ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

.  (á«µ∏ŸG ´õf) ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh AÓNE’G ≠«∏ÑJ ïjQÉJ øe nÉeƒj (30) Ióe

 ¬ª«∏°ùJh ¬à«µ∏e ´hõæŸG QÉ≤©dG AÓNEG ó©H ôjó≤àdG áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah äGQÉ≤©dG ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©àdG ™aóH á«dÉŸG IQGRh Ωƒ≤J :kÉ©HGQ

. á°üàîŸG áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh

. QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S ∫ÓN ∂dPh áæé∏dG äGQGôb ™«ªL øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

 ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ™°VƒJ Éªc, á≤£æŸÉH ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe ÚàØ«ë°U ‘h á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj :kÉ°SOÉ°S

 øe (2) Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG ‘h IQÉeE’G ‘h áªµëŸG ‘h ´hô°ûŸG ô≤e ‘h IQGRƒdG ô≤e ‘

. (á«µ∏ŸG ´õf) ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG

. √É°†à≤Ã πª©dGh QGô≤dG Gòg PÉØfEG á©HÉàe ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üe ¤ƒàJ :kÉ©HÉ°S

 ,,,,,,, ≥aƒŸG ˆGh

                                                                                                                                                              

 á≤aGƒe ôeCG ¬«∏Y Qó°U ób ádhÉWC’G áæjóÃ iô≤dG á¶aÉëÃ ´ƒHôdG ¥ƒ°S ™bƒe OƒLh øY iô≤dG á¶aÉ ájó∏H تعلن /
 äÉ££îŸG √òg πNGO ™bGƒŸG √ò¡d äÉ«µ∏ŸG ´õæH ΩÉ«≤dG Ωõà©J ÉæaôW ájó∏ÑdG ¿CGh iô≤dG á¶aÉ ≈æÑe ≥jôW ∂dòch äÉ«µ∏e ´õæH

. ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬jó∏ÑdG á©LGôe IQƒcòŸG ™bGƒŸG √ò¡H ∑ÓeCG ¬jód øe ÚæWGƒŸG ≈∏Y Ö«¡Jh

 á«Ñ£dG Oƒ©°S ∂∏ŸG áæjóŸ ÊhÎµdE’G »ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ´hô°ûe á°ùaÉæe AÉ¨dEG øY áë°üdG IQGRh  تعلن /
.(350011040029 á°ùaÉæŸG ºbQ)

إلغاء منافسة

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ÜQódG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخرموعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المشروع

ÜGôµ°S ™«H 3000

ÚæKE’G 

`g1436/3/21 

AÉKÓãdG 

`g1436/3/22
äGQÉ«°S ÚeCÉJ 1500

á¶aÉëŸÉH áeÉ©dG ≥aGôŸG áaÉ¶f3000

ÜQódG á¶aÉ ájó∏ÑH ∞jQÉ¶ŸG íàah º«∏°ùJ ºàj : á¶MÓe

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH QÉ«¨dG ™£bh äGQÉ«°ùdG øe ájôjóŸG ™«LQ ™«H ‘ É¡àÑZQ øY åMÉÑª∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

موعد فتح المظاريفموعد تقديم العطاءقيمة الكراسةرقم المنافسة

908500`g1436/3/22 AÉKÓãdG`g1436/3/23 AÉ©HQC’G

: »∏jÉªc »æ∏©dG OGõŸÉH äGQÉ«°S ™«H øY äGQÉ«°ùdG Öàµe - »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG º°ùb - ™FGô°ûdG áWô`°T õcôe - á`°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áWô`°T  تعلن /

بيان بالسيارات المحجوزة بحجز كيلو عشرة من قبل مركز شرطة الشرائع 

موديلهاتاريخ الحجزرقم اللوحةنوع السيارةالعدد

1¥óæ°üe Ö«L481 CG … ì`g1427/8/18Ω1981

2Éª«àdG447 ∑ ¢S ¢S`g1427/12/25Ω1989

3¢SôHÉc149 Ü Ü ¢U`g1427/10/15Ω1986

4âæ°ùcG350 ¥ h O`g1427/5/12Ω1995

5Gó«°Sôc323 `g ¢U Ü`g1428/6/15Ω1980

6Gó«°Sôc683 • `g •`g1428/10/11Ω1980

7GORÉe ÜÓb694 ´ Ü ¢S`g1428/11/16Ω1984

8∫hôJÉH ¿É°ù«f188 ∫ ´ ´`g1428/11/12Ω1983

9…Gófƒg ¢UÉHhôµe252 Q ¿ ì`g1428/11/20Ω1994

10200 ¿É°ù«f017 • Q Ü`g1428/7/17Ω1978

11¢ùªL914 ¥ ¿ CG`g1429/1/28Ω1996

12¢ùªL747 ¢U ¢S O`g1428/4/13Ω1991

 OƒLƒŸG IQGOE’G ΩÉ°ùbCGh ¢SQGóŸG øe ™LôŸG ∞dÉàdG çÉKC’G ™«H ‘ É¡àÑZQ øY IóL á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن /
 çÉKCG ‘ πãªàŸGh , ô¨ãdG »ëH πÑ≤à°ùŸG ≈Ø°ûà°ùe ÜƒæL áeôµŸG áµe ≥jô£H á«LPƒªædG ô¨ãdG ¢SQGóe ™ªéÃ ™bGƒdG ™«LôdG ´Oƒà°ùe ‘

 Ωƒj ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ ΩÉ≤«°S …òdGh »æ∏©dG OGõŸÉH  36/6 ºbQ á°ùaÉæª∏d á«°SQóeh á«Ñàµe Iõ¡LCGh AÉe äGOGôHh äÉØ«µeh »°SQóeh »Ñàµe

 k.ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ,`g1436/3/17 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG

 çÉKC’G π≤fh ád’ódG πªëàjh kGQƒa áª«≤dG OGó°S …Î°ûŸG ≈∏Yh ,√ÓYCG OóëŸG ¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG ‘ Qƒ°†◊G OGõŸG ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a

.OGõŸG ƒ°SQ ó©H Iõ¡LC’Gh

: á«dÉàdG äGó©ŸG ÚeCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ôFÉ°ûÑdG ájó∏H  تعلن /

قيمة النسخةرقم الطلب اسم المشروعم

1 ( 1 ) OóY ¢TƒcÉ°ûdG ™e ¥ÉbO Ú∏cƒH-

1000

2 ( 1 ) OóY …ôéM ¢ùµ°S ÜÓb-

3 ( 1 ) OóY á«cƒ°T á©aGQ-

4 ( 1 ) OóY ÓjôJ ¢SCGQ-

5 ÜƒcQ äGQÉ«°S QÉéÄà°SG224500

ΩGhódG ájÉ¡f ,  `g1436/3/29 AÉKÓãdG آخر موعد لتقديم العطاءات

kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG , `g1436/4/1 AÉ©HQC’G موعد فتح المظاريف

    . √ÓYCG IOóëŸG IóŸG ‘ ¢Vhô©dÉH ájó∏Ñ∏d Ωó≤àdG áYô°S Üƒ∏£ŸG ÚeCÉJ ‘ ÚÑZGôdG ≈∏©a
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UM AL-QURA

اإقرار  ال�سركاء يف �سركة منافذ ال�سوق لإقامة وتنظيم 
املعار�ض املحدودة

اإ�سهار  ت�سفية ال�سركة الت�سامنية للأعمال الفنية املحدودة
بال�سجل  واملقيدة  حمدودة   م�سئولية  ذات  الفنية  للأعمال  الت�سامنية   : �سركة  يف  ال�سركاء  قرار  على  بناء  اأنه 

الريا�ض وال�سادر بتاريخ االثنني املوافق  1424/04/23 مبدينة  التجاري حتت رقم )1010187827( وتاريخ 

2013/12/3 القا�سي بحل وت�سفية ال�سركة املذكورة وتعييني م�سفي لها ومنحي كافة ال�سلحيات وال�سلطات 

الإجناز اأعمال الت�سفية . 

على  بذلك  لنا  يتقدم  اأن  لها  التزامات  عليه  اأو  ال�سركة  على  حقوق  له  من  كل  واأدعو  تعييني  قرار  اأ�سهر  وعليه 

العنوان التايل : 

اململكة العربية ال�سعودية / حي امللز ــ �سارع االأمري فهد بن اإبراهيم 

Email: faahaad888@hotmil.com
رقم الهاتف / 012445713  فاك�ض / 0114714360  جوال / 0544477166 

م�سفي ال�سركة

 امل�ست�سار / فهد بن عبد اهلل ال�سايف 

) ذات م�سئولية حمدودة ( 23 حمرم 1436هـ املوافق 16 نوفمرب 2014 م

بال�سجل  وامل�سجلة  حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  وهي  املعار�ض  وتنظيم  الإقامة  ال�سوق  منافذ  ب�سركة  ال�سركاء  يقر 

التجاري ملدينة الريا�ض برقم )1010374810( وتاريخ 1434/7/5هـ  باأن ال�سركة مل متار�ض اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها 

ومل تقم باأي عمل ، كما يقر ال�سركاء باأنه ال يوجد لل�سركة اأ�سول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديونا اأو التزامات حالة اأو 

اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري ، ولي�ض م�ستحقا عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . 

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�سمال ال�سركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�ض املال وبذلك يكون ال�سركاء 

قد قاموا بت�سفية ال�سركة . 

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�سة . 

املادة )223( من نظام  ال�سركة تطبيقا حلكم  بانتهاء  ، واإقرار  بالت�سفية وح�ساب ختامي  ويعترب هذا مبثابة تقرير 

ال�سركات ، كما يعترب طلباً ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

توقيعات ال�سركاء

التوقيع :.....................                               1ـ  فوزي مبارك علي القحطاين   

                             2ـ  عبدالعزيز �سالح عبداهلل العبودي                      التوقيع :.....................

اإ�سهار ت�سفية �سركة حممد من�سورحممد و�سركاه للمقاولت

اإقرار ال�سركاء بت�سفية �سركة اأب�سل للتقنية املحدودة

اإقرار ال�سركاء بت�سفية �سركة روائع للخدمات 
التعليمية للتدريب

4031056031 وتاريخ  �سركة حممد من�سورحممد و�سركاه للمقاوالت  ذات م�سوؤولية حمدودة �سجل جتاري رقم 

1430/5/2هـ مبدينة مكة املكرمة بناء علي احكام املادة ) 223 ( من نظام ال�سركات.

يعلن م�سفي ال�سركى املذكورة انتهاء ت�سفيتها وذلك بعد اجتماع ال�سركاء بتاريخ 1435/1/5هـ وم�سادقتهم على 

احل�ساب اخلتامي للت�سفية وتقرير امل�سفى.

ويقر امل�سفى باأنه مت �سداد كافة ديون والتزامات ال�سركة وال توجد ديون م�ستحقة عليها للغري ، كما يقر امل�سفى باأنه 

قد متت ت�سوية اأو�ساع جميع العاملني بال�سركة جتاه مكتب اال�ستقدام وذلك ال�ستكمال االجراءات النظامية ل�سطب 

ال�سجل التجاري اخلال�ض بال�سركة رقم 4031056031 مبدينة مكة املكرمة.

م�سفى ال�سركة

م�سعب حممد من�سور

)ذات م�سئولية حمدودة ( بتاريخ 1436/01/19هـ املوافق 2014/11/12م 

اأب�سل للتقنية وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة ، واملقيدة بال�سجل التجاري بالريا�ض برقم  يقر ال�سركاء ب�سركة 

املوافق  1435/02/28هـ  منذ  مبا�سرة  عن  توقفت  قد  ال�سركة  باأن   ، 1424/03/05هـ  وتاريخ   1010185510

اإيداعات يف  باأنه ال يوجد لل�سركة  اأي عمل ، كما يقر ال�سركاء  اأو مبا�سرة  2013/12/31م حيث مل تقم باأي ن�ساط 

ولي�ض  الغري  جتاه  عليها  متنازع  اأو  اآجلة  اأو  حالة  التزامات  اأو  ديون  اأو  ممتلكات  اأو  اأ�سول  اأو  وامل�سارف  البنوك 

م�ستحقا عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . 

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�ض املال وتوزيعه فيما بينهم كل ح�سب ح�سته يف راأ�ض مال ال�سركة ، وبذا يكون ال�سركاء 

قد قاموا بت�سفية ال�سركة . 

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�سة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية ، وح�ساب ختامي ، واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقــاً حلكم املادة )223( من نظام 

ال�سركات ، كما يعترب طلباً ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

توقيعات ال�سركاء 

                                                         اال�سم                                               التوقيع 

                             1ـ عبداهلل عبدالرحمن �سعد ال�سعيل           عنه بالوكالة 

                             2ـ حممد عبداهلل عبدالرحمن ال�سعيل

اإقرار ال�سركاء بت�سفية فرع �سركة هان�سول اإي اإم اإي 
ليمتد املحدودة

اإقرار  ال�سركاء بت�سفية �سركة �سايف الدولية املحدودة 

)ذات م�سئولية حمدودة (

اأي ليمتد وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وامل�سجلة بال�سجل التجاري  اأم  اأي  يقر ال�سركة بفرع �سركة هان�سول 

مبدينة الريا�ض برقم )1010364550( وتاريخ 1434/11/7هـ باأن فرع ال�سركة مل متار�ض الن�ساط منذ التاأ�سي�ض  

اأو  البنوك وامل�سارف ولي�ض عليها ديون  اإيداعات يف  اأو  اأو ممتلكات  اأ�سول  لل�سركة  باأنه ال يوجد  ال�سركاء  كما يقر 

التزامات حالة اأو اآجله اأو متنازع عليها جتاه الغري ولي�ض م�ستحقـا عليها زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات 

املخت�سة . 

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�سمال ال�سركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�ض املال وبذلك يكون ال�سركاء 

قد قاموا بت�سفية ال�سركة . 

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�سة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية ، وح�ساب ختامي ، واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقــا حلكم املادة )223( من نظام 

ال�سركات ، كما يعترب طلبا ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

توقيعات ال�سركة 

عنهم بالوكالة 

املحامي / حازم املدين 

                                         التوقيع:

                                         التوقيع:

)ذات م�سئولية حمدودة ( بتاريخ 1436/01/19هـ املوافق 2014/11/12م 

يقر ال�سركاء ب�سركة �سايف الدولية املحدودة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة ، وامل�سجلة بال�سجل التجاري برقم 

1428/12/22هـ  منذ  ن�ساطها  مبا�سرة  عن  توقفت  قد  ال�سركة  باأن   ، 1408/06/11هـ  وتاريخ   1010068363

املوافق 2007/12/31م حيث مل تقم باأي ن�ساط اأو مبا�سرة اأي عمل ، كما يقر ال�سركاء باأنه ال يوجد لل�سركة اإيداعات 

يف البنوك وامل�سارف اأو اأ�سول اأو ممتلكات اأو ديون اأو التزامات حالة اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري ولي�ض 

م�ستحقا عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . 

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�ض املال وتوزيعه فيما بينهم كل ح�سب ح�سته يف راأ�ض مال ال�سركة ، وبذا يكون ال�سركاء 

قد قاموا بت�سفية ال�سركة . 

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�سة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية ، وح�ساب ختامي ، واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقــاً حلكم املادة )223( من نظام 

ال�سركات ، كما يعترب طلباً ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

توقيعات ال�سركاء 

                                                        اال�سم                                               التوقيع 

                             1ـ عبداهلل عبدالرحمن �سعد ال�سعيل           عنه بالوكالة 

                             2ـ حممد عبداهلل عبدالرحمن ال�سعيل

 )ذات م�سئولية حمدودة( واملقيدة بال�سجل جتاري رقم 1010187827  مبدينة /  الريا�ض اأنه يف يوم االثنني املوافق 

2013/12/31م اجتمع ال�سركاء يف ال�سركة وهم : ـ 

1ـ ال�سادة / ال�سركة الت�سامنية للإعمار والتجارة وميثلها يف االجتماع .. ال�سيد / ح�سام عبداهلل احلقيل 

2ـ ال�سيد / ح�سام عبداهلل حممد احلقيل 

وقرروا ما يلي : ـ 

اأواًل : حل ال�سركة وت�سفيتها اختيارياً للأ�سباب التالية : ــ 

1ـ  عدم قدرة ال�سركة يف اال�ستمرار . 

2ـ  عدم قدرة ال�سركة يف احل�سول على عقود جديدة .. 

وطبقـاً لبنود عقد تاأ�سي�ض ال�سركة. ووفقــاً الأحكام الت�سفية الواردة يف املادة احلادي ع�سر من نظام ال�سركات . 

ثانياً : تعيني ال�سيد / فهد بن عبداهلل ال�سايف م�سفيا لل�سركة ومنحه كافة ال�سلحيات وال�سلطات اللزمة الإجناز اأعمال 

الت�سفية . 

توقيعات ال�سركاء : ـ 

                    1ـ ال�سركة / الت�سامنية للإعمار والتجارة وميثلها ال�سيد / ح�سام عبداهلل احلقيل 

توقيع / .........................   

                    2ـ ال�سريك / ح�سام عبداهلل حممد احلقيل 

توقيع / ...........................  

قرار ال�سركاء بت�سفية ال�سركة الت�سامنية للأعمال 
الفنية املحدودة

) ذات امل�سئولية املحدودة( بتاريخ 1435/09/17هـ 

يقر ال�سركاء ب�سركة روائع للخدمات التعليمية للتدريب – وهي �سركة ذات امل�سئولية املحدودة و امل�سجلة بال�سجل 

التجاري مبدنية الريا�ض رقم 1010348652 و تاريخ 1433/10/18هـ باأن ال�سركة مل متار�ض اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها 

و مل تقم باأي عمل ، كما يقر ال�سركاء باأنه ال يوجد لل�سركة اأ�سول اأو ممتلكات و مل يرتتب عليها ديوناً اأو التزامات حالة 

اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري ، و لي�ض م�ستحقاً عليها زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . 

و قد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�سمال ال�سركة و توزيعه فيما بينهم كًل ح�سب ح�سته يف راأ�ض املال و بذلك يكون ال�سركاء 

قد قاموا بت�سفية ال�سركة . 

و يتعهد ال�سركاء منفردين و مت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري و ذلك 

من اأموالهم اخلا�سة. 

و يعترب هذا مبثابة تقرير ت�سفية ، و ح�ساب ختامي ، و اإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقاً حلكم املادة ) 223 ( من نظام 

ال�سركات ، كما يعترب طلباً ب�سطب ال�سجلت التجارية لل�سركة . 

                                               ا�سم ال�سريك                                                                   التوقيع  

                                        خالد �سليمان الدايل  

                                ح�سة بنت عبد اهلل بن جليل 



اجلمعة  20  صفر  1436 هـ      12  ديسمبر  2014 م
65ال�سنة 92      العدد 4544          اإلعـــالنات المنـوعــة UM AL-QURA

قرار ال�سركاء يف �سركة منافع الطبية املحدودة 
بـاإ�ستمرار ودعم ال�سركة 

قرارات اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة ال�سعودية 
احلديثة ل�سناعة الكابلت

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة برتومني 

)�سركة م�ساهمة مقفلة( بتاريخ 01/24/ 1436هـ املوافق 11/17/ 2014م يف مركز ال�سركة بالريا�ض

وافقت اجلمعية باالجماع على القرارات  التالية :

االأ�سماء  بحذف  وذلك  االإدارة  جمل�ض  بت�سكيل  اخلا�سة  االأ�سا�سي  النظام  من   )18( املادة  تعديل  على  املوافقة   -1

الواردة بنف�ض املادة . 

2- املوافقة على تقرير جمل�ض االإدارة عن العام املايل املنتهي 2013/12/31م.

3- املوافقة على القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف 31 /2013/12م. 

4- املوافقة على تقرير مراقب احل�سابات عن العام املايل املنتهي 2013/12/31م.

5- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ض االإدارة عن العام املاىل املنتهي فى 2014/12/31 م ) مل يتم الت�سويت عليه (  

6- املوافقة على اإختيار اإرن�ست ويونغ كمراقب ح�سابات ملراجعة القوائم املالية للعام املايل 2014م والبيانات املالية 

الربع �سنوية وحتديد اأتعابه .

الزهراين  رداد  معي�ض  ال�سيد/  االإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  ال�سركة  بني  متت  التي  والعقود  االأعمال  علي  املوافقة   -7

والرتخي�ض بها لعام قادم.

8- املوافقة وامل�سادقة على تعيني جمل�ض االإدارة التايل:

1- مازن معي�ض رداد الزهرانى             رئي�ض جمل�ض اإدارة – الع�سو املنتدب

2- بدر غرم اهلل رداد الزهرانى               ع�سو 

3- �سعيد بخيت يحى الزهرانى              ع�سو

 للدورة القادمة التي تبداأ يف تاريخ 1436/1/24هـ املوافق 2014/11/17م وملدة ثلث �سنوات.

9-املوافقة على اإجازة االعمال التي قام بها جمل�ض االإدارة من تاريخ اإنتهاء دورته يف تاريخ اإنعقاد اجلمعية.

قرارات اجلمعية العامة غري العادية )الثاين( ل�سركة املجال 
العربي القاب�سة 

قرار ال�سركاء بتعديل بع�ض بنود عقد تاأ�سي�ض ال�سركة 
العاملية للإمداد والتموين وبـاإ�ستمرار ودعم ال�سركة

واملقيدة  املحدودة  الطبية  منافع  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  2014/11/9م  املوافــق  1436/1/16هـ  بتاريخ  اأنه 

بال�سجل التجاري رقم )1010269623( وتاريخ 1431/7/4هـ  مبدينة الريا�ض . لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة 

املنتهية يف 31/12/2013م والتي قـد جتاوزت بن�سبة %50 من راأ�ض مال ال�سركة . 

املايل  الدعم  تقدمي  مع  ال�سركة  ا�ستمرار  باالإجماع  ال�سركاء  فقـرر  ال�سركات  نظام  من   )180( املادة  الأحكام  وطبقــا 

لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�سركاء 

                                 �سركة منافع البحر املحدودة                �سركة منافع العربية 

املنعقد يف يوم االأربعاء 1436/01/05هـ املوافق 2014/10/29م 

825 مليون ريال ويتم  900 مليون ريال بزيـــادة  اإىل  75 مليون ريال  1-  املوافقة على زيادة راأ�سمال ال�سركة من 

تغطية الزيادة مببلغ 37،5 مليون ريال من االحتياطي النظامي ومبلغ 787،5 مليون من االأرباح املبقاة بحيث يتم 

منح 11 �سهم لكل �سهم من االأ�سهم اململوكة للم�ساهمني يوم انعقاد اجلمعية . 

2-  املوافقة على تعديل املادتني )7 ، 8( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة مبا يتفق مع زيادة راأ�ض املال .

3-  املوافقة على تعديل املادة الثانية من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�ض باال�ســم التجــاري .

لي�سبح ا�سم ال�سركة / �سركة جمموعة  كابلت الريا�ض )�سركة م�ساهمة مقفلة( . 

واهلل املوفق ،،،،،

                                            �سكرتري االجتماع               رئي�ض االجتماع 

» �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة «  

1435/11/11هـ اجتمع ال�سركاء يف ال�سركة العاملية للإمداد والتموين املقيدة بال�سجل  اإنه يف يوم الثلثاء بتاريخ 

عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  الريا�ض  مبدينة  1432/09/08هـ  بتاريخ   )1010314143( رقم  التجاري 

وزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة )72( عدد )2745( من املجلد )333( لعام 1432هـ ، لبحث خ�سائر ال�سركة 

عن ال�سنة املنتهية يف 2012/12/31م والتي بلغت )4،313،700 ريال( )اأربعة مليني وثلثمائة وثلثة ع�سر األف 

و�سبعمائة ريال ال غري . 

وطبقــاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء باالإجماع با�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�سركاء 

          ال�سريك االأول              ال�سريك الثاين 

      يو�سف بن �سليمان عبدالعزيز الراجحي                     �سركة املقاولون املنفذون للمقاوالت العامة املحدودة 

                                                                                                    وميثلها / يو�سف بن �سليمان عبدالعزيز الراجحي 

قرار ال�سركاء يف �سركة و�سيلة لوكالة التاأمني املحدودة 
بـاإ�ستمرار ال�سركة

قـرارات اجلمعـيـة الـعـامة غـري الـعاديـة ل�سـركـة 
املوارد لل�ستقدام

بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 1435/05/26هـ املوافق 2014/03/27م اإجتمع ال�سركاء املالكون لكامل راأ�ض مال �سركة 

و�سيلة لوكالة التاأمني املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم 1010300480 وتاريخ 1432/02/05هـ مبدينة 

الريا�ض لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية 2013 و املنتهية 2013/12/31م و التي جتاوزت ن�سف راأ�ض مالها 

و طبقاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات ، فقد قرر ال�سركاء باالإجماع انهم ملتزمني با�ستمرار ال�سركة وانهم 

مطلعني و ملتزمني بدفع ديونها و�سوف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�سركة التالية مب�سيئة اهلل.

                           �ساحب ال�سمو امللكي االأمري/ حممد بن بندر بن عبد العزيز اآل �سعود

                           �سركة كايد االإجناز للإ�ستثمارات التجارية

                           االأ�ستاذ /خالد بن مو�سى بن �سليمان الربيعان

انعقدت يوم االأحد بتاريخ 1436/01/23هـ املوافق 2014/11/16م

1-  املوافقة على تعديل املادة )18( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بتكوين جمل�ض االإدارة.

2-  املوافقة على تعديل املادة )21( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة ب�سلحيات جمل�ض االإدارة.

والع�سو  االإدارة  جمل�ض  برئي�ض  اخلا�سة  لل�سركة  االأ�سا�سي  النظام  من   )23( املادة  تعديل  على  املوافقة    -3

املنتدب وال�سكرتري.

3-  املوافقــة على تعــديل املادة )25( من النـــظام االأ�ســـا�سي لل�ســركة اخلا�سة بن�ساب االجتماع وقرارات 

جمل�ض االإدارة.

التي انعقدت يوم اخلمي�ض بتاريخ 1436/01/13هـ املوافق 2014/11/06م 

1-  املوافقة على تعديل املادة )3( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة باملركز الرئي�سي لل�سركة . 

2-  املوافقة على تعديل املادة )4( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة باأغرا�ض ال�سركة . 

ريال  مليون   1،050 اإىل  ريال  مليون   660 من  ال�سركة  مال  راأ�ض  بزيادة  االإدارة  جمل�ض  تو�سية  على  املوافقة    -3

بواقع 59،09 لريتفع بذلك عدد االأ�سهم من 66 مليون ريال �سهم اإىل 105 �سهم وذلك عن طريق منح عدد 1 �سهم جماين 

لكل 1،69 �سهم ميتلكها امل�ساهمون يوم انعقاد اجلمعية العمومية. ويف حال نتج ك�سور للأ�سهم بعد عملية الزيادة ، 

فاإنه يتم جتميعها وبيعها على امل�ساهمني . ومتول هذه الزيادة عن طريق خ�سم مبلغ 390 ريال من ر�سيد االأرباح 

املبقاة واالحتياطي النظامي كما يف 30-9-2014م . وتاأتي الزيادة يف راأ�ض املال لتدعيم القاعدة الراأ�سمالية لل�سركة 

ومواكبة الأهداف ا�سرتاتيجية التو�سع يف االأن�سطة واخلدمات التي تبنتها ال�سركة . 

4-    املوافقة على تعديل املادة )7( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة وفقـاً للزيادة يف راأ�ض املال . 

5-    املوافقة على تعديل املادة )9( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بعدم �سداد قيمة االأ�سهم . 

6-    املوافقة على تعديل املادة )10( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بتداول االأ�سهم . 

7-    املوافقة على تعديل املادة )11( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة ب�سجل امل�ساهمني . 

8-    املوافقة على تعديل املادة )15( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بح�س�ض االأرباح . 

9-     املوافقة على تعديل املادة )17( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة بتكوين جمل�ض االإدارة ، بحيث ي�سبح عدد اأع�ساء 

املجل�ض )9( بداًل من )6( اأع�ساء. 

10-   املوافقة على تعيني ال�سيد / فهد بن عبداملح�سن �سالح الر�سيد ، وال�سيد / عبدالعزيز بن ماجد عبداهلل الق�سبي 

اأع�ساًء يف جمل�ض االإدارة ل�سغل املقاعد امل�ستحدثة ، حيث مت اتباع  ، وال�سيد / ماجد بن �سرف هزاع جفري 

اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي يف عملية االنتخاب . 

11-  املوافقة على تعديل املادة )18( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة ب�سغور الع�سوية . 

12-  املوافقة على تعديل املادة )19( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة برئي�ض جمل�ض االإدارة والع�سو املنتدب . 

13-   املوافقة على تعديل املادة )21( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بن�ساب االجتماعات وقرارات جمل�ض 

االإدارة . 

14-  املوافقة على تعديل املادة )22( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة ب�سلطات جمل�ض االإدارة . 

15-  املوافقة على تعديل املادة )26( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة مبكافاآت اأع�ساء جمل�ض االإدارة . 

16-  املوافقة على تعديل املادة )29( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بحقوق الت�سويت . 

17-  املوافقة على حذف املادة )30( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة باإيداع االأ�سهم . 

18-  املوافقة على تعديل املادة )33( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بانعقاد جمعيات امل�ساهمني . 

19-   املوافقة على حذف املادة )34( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة باأحقية مراقب احل�سابات دعوة اجلمعية 

العامة غري العادية . 

20-  املوافقة على تعديل املادة )35( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بن�ساب اجلمعية العامة غري العادية . 

21-  املوافقة على تعديل املادة )36( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بدعوة اجلمعيات العامة . 

22-  املوافقة على تعديل املادة )40( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بالتقارير ال�سنوية . 

23-  املوافقة على تعديل املادة )41( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بتوزيع االأرباح . 

24-  املوافقة على تعديل املادة )44( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة بالزكاة و�سريبة الدخل . 

25-  املوافقة على اإ�سافة مادة حتمل رقم )17( يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة خا�سة باإ�سدار ال�سندات وال�سكوك . 

26-  املوافقة على اإ�سافة مادة حتمل رقم )19( يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة خا�سة باأ�سهم التاأهيل . 

27-  املوافقة على اإ�سافة مادة حتمل رقم )29( يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة خا�سة بت�سكيل  اللجان . 

28-  املوافقة على اإ�سافة مادة حتمل رقم )30( يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة خا�سة بتعار�ض امل�سالح . 

29-  املوافقة على اإ�سافة مادة حتمل رقم )46( يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة خا�سة بخ�سائر ال�سركة . 

30-  املوافقة على اإ�سافة مادة حتمل رقم )48( يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة خا�سة بدعوى امل�سئولية . 

31-  املوافقة على اإ�سافة مادة حتمل رقم )49( يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة خا�سة بحل ال�سركة وت�سفيتها . 

32-  املوافقة على اإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام االأ�سا�سي وفقـاً للتعديلت . 

وو�سعها  االإدارة  جمل�ض  يف  للع�سوية  وحمددة  وا�سحة  واإجراءات  ومعايري  �سيا�سات  و�سع  على  33-   املوافقة 

مو�سع التنفيذ من خلل الئحة حوكمة ال�سركة.

34-   املوافقة على حتديد قواعد اختيار اأع�ساء جلنة املراجعة ومدة ع�سويتهم واأ�سلوب عمل اللجنة من خلل الئحة 

جلنة املراجعة . 

35-  املوافقة على حتديد قواعد اختيار اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ومدة ع�سويتهم واأ�سلوب عمل اللجنة . 



2014/11/16م اجتمع ال�سركاء ب�سركة الطاقة النظيفة املقيدة بال�سجل  1436/01/23هـ املوافق :  اأنه بتاريخ : 

التجاري رقم )1010275682( وتاريخ 1430/11/06هـ مبدينة الريا�ض . 

لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت ن�سف راأ�ض مال ال�سركة . 

وطبقــاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء باالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية : 

واهلل املوفق،،،،

                      ا�سم ال�سريك                        التوقيع 

اأحمد بن حمي الدين احلريف 

با�سل بن اأحمد حمي الدين احلريف 

يا�سر بن اأحمد حمي الدين احلريف 

حمي الدين بن اأحمد حمي الدين احلريف 

حممد بن اأحمد حمي الدين احلريف 

ندى عون الدين حممد مالك 

رمي بنت اأحمد حمي الدين احلريف 

�سريفة بنت اأحمد حمي الدين احلريف 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة ا�سرتا الغذاء

 قرار ال�سركاء يف �سركة مطاعم ومطابخ نرثي املحدودة 
بـاإ�ستمرار ودعم ال�سركة  

قرار ال�سركاء يف �سركة ريا�ض املتوكل للتجارة 
بتحويلها من �سركة اإلى موؤ�س�سة فردية

قرار ال�سركاء يف �سركة الطاقة النظيفة با�ستمرار ودعم ال�سركة 

قرار ال�سركاء يف �سـركة ناردين للتجارة بـاإ�ستمرار 
ودعم ال�سركة

لقد مت انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة ا�سرتا الغذاء، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية ب�سجل جتاري 

املوافق  1436/1/11هـ  الثلثاء  يوم  يف  ذلك  وكان  )»ال�سركة«(  1412/8/5هـ  وتاريخ   1010091545 رقم 

2014/11/4م  يف متام ال�ساعة الثالثة )3:00( م�ساًء ولقد قررت اجلمعية العامة غري العادية ما يلي:

وذلك  ال�سركة  باأغرا�ض  اخلا�سة  لل�سركة،  اال�سا�سي  النظام  من   )3( الثالثة  املادة  تعديل  على  املوافقة  اأواًل: 

باإ�سافة الن�ساطات اجلديدة التالية : )اال�سترياد و الت�سدير و جتارة اجلملة و التجزئة يف : االآالت و املعدات و 

املحركات و قطع غيارها و جتهيزاتها و االجهزة و االدوات و التجهيزات املنزلية و املكتبية و لوازم ال�سباكة و 

متديدات املياه و عدد البناء و الديكور و لوازم و عدد و االآت الزراعة املنزلية و االدوات و التجهيزات الريا�سية 

و م�ستلزماتها و االدوات و العدد و التجهيزات الكهربائية و ادوات و معدات حرفية و معدات النزهات و ال�سفر 

و الت�سويق للغري(.

املحدودة  نرثي  ومطابخ  مطاعم  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  2014/11/17م  املوافق  1436/1/24هـ   : بتاريخ  اأنه 

املقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010306762( وتاريخ : 1432/5/7هـ  مبدينة الريا�ض لبحث خ�سائر ال�سركة عن 

ال�سنة املنتهية يف : 31/12/2013م والتي قد جتاوزت )3،828،046( ريال . 

وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء باالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

)ال�سركاء( 

                   اال�سم / عبداهلل �سعد حممد احلقباين             اال�سم / عبدالعزيز �سعد حممد احلقباين 

                   التوقيع /                                      التوقيع / 

2014/11/10م اجتمع ال�سركاء ب�سـركة ناردين للتجارة املقيدة بال�سجل  1436/1/17هـ املوافق  انة بتاريخ 

ال�سنة  عن  ال�سركة  خ�سائر  لبحث  الريا�ض  مبدينة  1429/2/20هـ   وتاريخ   )1010245171( رقم  التجاري 

املنتهية 2013/12/31م  والتي قد جتاوزت )1،618،415( مليون و�ستمائة وثمانية ع�سر األف ريال واأربعمائة 

وخم�سة ع�سر يال .

وطبقاً الأحكام املادة رقم )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء باالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

ال�سركاء

                       �سعود بن عبد العزيز بن حمد العـي�سى                    يو�سف بن حممد بن احلمد العيـ�سى      

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

 )1010268544( رقم  التجاري  بال�سجل  مقيدة  م�سئولية حمدودة  ذات  �سركة  للتجارة  املتوكل  ريا�ض  �سركة  ال�سركاء يف  قرر 

وتاريخ 1430/06/30 مبدينة الريا�ض وهم: ـ 

1/ دليل فالح فهد القحطاين. 

2/ وفاء �سيف ظافر القحطاين. 

فهد  فالح  دليل   / ال�سريكة  اىل  ح�س�سه  كامل  عن  القحطاين  ظافر  �سيف  وفاء   / ال�سريك  تنازل  على  بينهم  فيما  اتفاق  على  بناء 

القحطاين 

مبا لها من حقوق وعليها من التزامات ويقر ال�سريك املتنازل بانه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�سريك املتنازل له ،   كما يقر ال�سريكان 

بانهما قاما باإجناز اعمال الت�سفية مبعرفتهما وفقا الأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على 

ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور القرار وطبقا للمادة )15( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع 

ح�س�ض را�ض مالها اىل �سريك واحد هو / دليل فالح فهد القحطاين هذا وقد رغب ال�سريك املتنازل له بتحويلها اىل موؤ�س�سة فردية . 

وعلى ما �سبق وقع ال�سريكان: 

                                                                    اال�سم/                                                        اال�سم/ 

                                                                   التوقيع /                                                     التوقيع /

قرار ال�سركاء يف �سركة تي �سي اي العربية ال�سعودية 
املحدودة بـاإ�ستمرار  ودعم ال�سركة

قرار ال�سركاء يف �سركة املعاينون العرب الدولية للمعاينة 
وتقدير اخل�سائر بـاإ�ستمرار ودعم ال�سركة

نفيدكم نحن �سركة تي �سي اي العربية ال�سعودية املحدودة املقيدة ب�سجل جتاري 1010313656 انه ب�سهر ابريل 

– وولفجاجن  هلريجل  وولفجاجن  ال�سيد  ال�سركة  رئي�ض  وميثلها   TCIS AG )�سركة  ال�سركاء  اإجمتع  2014م  عام 

هلريجل )�سريك(( يف �سركة تي �سي اي العربية ال�سعودية املحدودة لبحث اخل�سائر املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 

2013/12/31م والتي جتاوزت راأ�ض املال.

وبناء على االحكام للمادة 180 يف نظام ال�سركات فقد مت االجماع على القرار با�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتخطي اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج الدعم يف امليزانية القادمة مب�سيئة اهلل.

�سركة تي �سي اي العربية ال�سعودية املحدودة

املدير العام

وولفجاجن هلريجل

)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة – خمتلطة(

ال�سركاء وهم  ، اجتمع  الريا�ض  2013/12/31م، مبدينه  املوافق  1435/02/28هـ  بتاريخ  الثلثاء  انه يف يوم 

كالتايل:

اول(. )طرف  اجل�سي    احمد  ح�سن  وليد   / • ال�سيد 
ثاين(. )طرف  الزنيتان   عبداهلل  بن  �سعد  بن  عبداهلل   / • ال�سيد 

ثالث(. )طرف  الفوزان   ابراهيم  بن  حممد  بن  عباهلل   / • ال�سيد 
ووافق ال�سركاء باالجماع على اال�ستمرار يف دعم ال�سركة وتغطية اخل�سائر عن طريق ار�سدة ح�ساباتهم اجلارية، 

وذلك تطبيقا للمادة 180 من نظام ال�سركات.

وتف�سلو بقبول فائق االأحرتام والتقدير

                                   )طرف اأول(                             )طرف الثاين (                            )طرف الثالث(    

                              وليد ح�سن اجل�سي                      عبداهلل الزنيتان                       عبداهلل حممد الفوزان

دعوة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العامة 
غري العادية لل�سركة العاملية للتاأمني التعاوين

فاأكرث حل�سور  اإىل ال�سادة امل�ساهمني الذين ميلكون ع�سرون �سهماً  اإدارة �سركة العاملية للتاأمني التعاوين توجيه الدعوة  ي�سر جمل�ض 

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية يوم 1436/03/15 هـ املوافق 2015/01/06 م. وذلك يف متام ال�ساعة اخلام�سة باملركز االإعلمي 

لتداول – اأبراج التعاونية )طريق امللك فهد( – الربج ال�سمايل، الدور االأر�سي، العليا، الريا�ض، وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل: 

1- املوافقة على زيادة راأ�ض مال ال�سركة من مبلغ » 200 « مليون ريال اإىل مبلغ »400 «  مليون ريال �سعودي وذلك من خلل اإ�سدار 

اأ�سهم حقوق اأولوية بقيمة » 200 « مليون ريال للم�ساهمني املقيدين ب�سجلت ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية على ان يتم حتديد �سعر 

الطرح وعدد االإ�سهم املطروحة وقت انعقاد اجلمعية.

2- املوافقة على تعديل املادة ال�سابعة )7( واملادة الثامنة )8( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة وفقا للزيادة املقرتحة على راأ�ض مال 

ال�سركة.

النظام  وتعديل  احلاليني  للم�ساهمني  اجلديدة  االأ�سهم  اإ�سدار  المتام  اللزمة  االإجراءات  جميع  باتخاذ  االإدارة  جمل�ض  تفوي�ض   -3

االأ�سا�سي مبا يعرب عن زيادة راأ�ض املال.

والدعوة مفتوحة جلميع امل�ساهمني امل�سجلني يف �سجل امل�ساهمني بال�سركة وقت اإغلق التداول بتاريخ انعقاد االجتماع. ولكل م�ساهم اأن 

نيب عنه م�ساهماً اآخر من غري اأع�ساء جمل�ض اإدارة  ال�سركة اأو موظفيها، وعلى اأن تكون التوكيلت الر�سمية م�سدقة من اإحدى الغرف 

التجارية ال�سناعية اأو اأحد البنوك ال�سعودية ملن لديه ح�ساب حل�سور االجتماع والت�سويت نيابة عنه. ويجب اأن يتم اإر�سال اأ�سل 

التوكيل الر�سمي اإىل ال�سركة قبل موعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بثلثة اأيام على االأقل. وعلى امل�ساهمني احلا�سرين 

االجتماع )اأ�سالة اأو وكالة( اإح�سار اإثبات هوية، وال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �سحيحاً اإال بح�سور م�ساهمون ميثلون 

ن�سف راأ�سمال ال�سركة طبقاً للمادة )33(  من النظام االأ�سا�سي لل�سركة، و�سيكون مبقدور امل�ساهمني الكرام امل�سجلني يف خدمات تداوالتي 

 ،   http://tadawulaty.tadawul.com.sa :الت�سويت عن بعد على بنود جدول اأعمال اجلمعية با�ستخدام الرابط التايل

علماً باأن الت�سجيل والت�سويت يف خدمات تداوالتي متاح جماناً جلميع امل�ساهمني ملدة خم�سة اأيام قبل انعقاد اجلمعية.

---------

منوذج توكيل

ال�سادة ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين . اأنا املوقع اأدناه / ............................................

حامل للجن�سة .................. مبوجب هوية وطنية ) جواز �سفر ( رقم ......................... ال�سادرة ) ال�سادر ( 

من ............ بتاريخ ....../....../.......... ب�سفتي م�ساهماً يف �سركة العاملية للتاأمني التعاوين اأوكل عني امل�ساهم .

.................................... واأفو�سه باحل�سور والت�سويت نيابة عني يف اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية 

املزمع عقدها يف ........................................... ويف اي اإجتماع اأخر يوؤجل اليه هذا االإجمتاع .

ح�ساب رقم ....................................................................

عدد االأ�سهم ...................................................................

التوقيع ........................................................................

رجت امل�سادقة على �سحة التوقيع 

ير�سل التوكيل مع �سورة من امل�ستندات املطلوبة �سواء بالفاك�ض اأو الربيد امل�سجل على العنوان التايل: 

ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين 

�ض . ب. 6393 الريا�ض 11442 - هاتف : 011-4651520- فاك�ض : 4645457-011 
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لديها  اأنه يوجد  اللجنة اجلمركية االبتدائية بجمرك �سلوى  تعلن 

ق�سية تتعلق مبوؤ�س�سة جرمي عطينان امل�سارير للتجارة ب�ساأن ق�سية 

 96185 ت�سدير اإر�سالية خماليط قارية مبوجب البيان ال�سادر رقم 

لعدم  ونظرًا  �سلوى  جمرك  طريق  عن  1429/11/25هـ  وتاريخ 

باحل�سور  املوؤ�س�سة  تبلغ  اجلمركية  اللجنة  فاأن  املوؤ�س�سة  جتاوب 

بالن�سر باجلريدة الر�سمية . فعلى املوؤ�س�سة مراجعة اللجنة اجلمركية 

خلل �سهر من تاريخ ن�سر االإعلن امل�سار اإليه واهلل املوفق . 

رقم  قرارها  اأ�سدرت  باأنها  �سلوى  اللجنة اجلمركية بجمرك  تعلن 

اإر�سالية » قما�ض  1435/8/18هـ بـ�سـاأن ق�سية  1435/28 وتاريخ 

وتاريخ   29651 رقم  اال�سترياد  بيان  مبوجب   » �ستوك  بول�سرتا 

1434/2/1هـ  ملوؤ�س�سـة �سـيـدار الـدمـام للأقم�سة عن طريق جمرك 

�سلوى مبا يلي :-

1- اإدانة نواف حممد العنزي �ساحب موؤ�س�سة �سيدار الدمام للأقم�سة 

غيابياً بالتهريب اجلمركي .

مقداره  مبلغاً  اجلمركية  الر�سوم  مثلي  تعادل  بغرامه  اإلزامه   -2

36.600 �ستة وثلثون األفاً و�ستمائة ريال .

3- اإلزامه بدفع مبلغاً مقداره 366000 ثلثمائة و�ستة و�ستون األف 

ريال متثل بدل م�سادرة للإر�سالية املت�سرف بها طبقاً لن�ض املادة » 

145 » من نظام اجلمارك املوحد بحيث ي�سبح جمموع املبالغ املطالب 

بها �ساحب املوؤ�س�سة مبلغاً 402.600 اأربعمائة واألفان و�ستمائة ريال 

، ونظرًا اإىل اأنه مل يتم التو�سل اإىل معرفة حمل اإقامة املذكور فقد تقرر 

تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية .

اجلمارك  مب�سلحة  االوىل  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

ب�سان  1435/11/15هـ  وتاريخ   1/122 رقم  قرارها  اأ�سدرت  باإنها 

الدويل  خالد  امللك  مطار  جمرك  طريق  عن  واردة  »كبك«  ار�سالية 

مبوجب بيان اال�سترياد رقم 12244 وتاريخ 1432/2/16هـ عائده 

للم�ستورد موؤ�س�سة اإبراهيم حممد �سعد العواد للتجارة �سجل جتاري 

»1010097128«« ل�ساحبها اإبراهيم حممد �سعد العواد �سجل مدين 

رقم »10350424960«مبا يلي:

1 - اإدانة اإبراهيم حممد �سعد العواد �سجل مدين رقم »10350424960« 

جتاري  �سجل  للتجارة  العواد  �سعد  حممد  اإبراهيم  موؤ�س�سة  �ساحب 

»1010097128« بالتهريب اجلمركي غيابياً.

2 - اإلزامه بغرامة جمركية مبا يعادل مثلي الر�سوم اجلمركية للإر�سالية 

حمل  املخالفة مبلغاً مقداره »530« خم�سمائة وثلثون ريااًل.  

3 - م�سادرة االإر�سالية حمل الق�سية كونها خمالفة.  

ونظرا اإىل اأنه مل يتم التو�سل اإىل معرفة حمل اإقامة امل�ستورد املذكور 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرا  بحقهم  ال�سادر  بالقرار  تبليغه  تقرر  فقد 

عمل باملادة »45« من نظام اجلمارك. هذا ويحق لهم االعرتا�ض على 

القرار خلل ثلثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإذا مل يعرت�سوا 

خلل تلك املدة ي�سبح القرار نهائياً وقابل للتنفيذ. واهلل ويل التوفيق. 

اجلمارك  مب�سلحة  االوىل  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

ب�سان  1426/11/24هـ  وتاريخ   103 رقم  قرارها  اأ�سدرت  باإنها 

وتاريخ   »54632« رقم  اال�سترياد  بيان  م�سمول  »عطور«  اإر�سالية 

اجلاف  امليناء  الريا�ض  جمرك  طريق  عن  واردة  1425/10/16هـ 

باأ�سم موؤ�س�سة دانية عبداملجيد للتجارة. 

 1 - اإدانة موؤ�س�سة دانية عبداملجيد للتجارة بالتهريب اجلمركي.

2- اإلزامها بغرامة جمركية تعادل مثلي الر�سوم اجلمركية للإر�سالية 

مبلغاً مقداره »15786« خم�سة ع�سر الفاً و�سبعمائة و�ستة وثمانون 

وقدره  مبلغ  م�سادرة  كبدل  قيمتها  يعادل  ما  اإلزامها  وكذا  ريااًل 

ريااًل  و�سبعون  واثنان  و�سبعمائة  الفا  و�ستون  خم�سة   »65772«

لت�سبح جمموع املطالب بها مبلغ وقدره »81558«  واحد وثمانون 

الفاً وخم�سمائة وثمانية وخم�سون ريااًل.

ونظرا اإىل اأنه مل يتم التو�سل اإىل معرفة حمل اإقامة امل�ستورد املذكور 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرا  بحقهم  ال�سادر  بالقرار  تبليغه  تقرر  فقد 

عمل باملادة »45« من نظام اجلمارك. هذا ويحق لهم االعرتا�ض على 

القرار خلل ثلثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإذا مل يعرت�سوا 

خلل تلك املدة ي�سبح القرار نهائياً وقابل للتنفيذ. واهلل ويل التوفيق. 

باإنها  اللجنة اجلمركية االبتدائية االوىل مب�سلحة اجلمارك  تعلن 

اإر�سالية  ب�سان  1434/2/30هـ  وتاريخ   32 رقم  قرارها  اأ�سدرت 

وتاريخ   »184226« رقم  اال�سترياد  بيان  م�سمول  جوال«  »جراب 

الدويل  خالد  امللك  مطار  جمرك  طريق  عن  واردة  1431/11/18هـ 

رقم  جتاري  �سجل  للتجارة  الكبان  �سعود  عبدالعزيز  موؤ�س�سة  باأ�سم 

»1010246139« مبا يلي: 

للتجارة �سجل جتاري  الكبان  اإدانة موؤ�س�سة عبدالعزيز �سعود   - 1

رقم »1010246139« ل�ساحبها عبدالعزيز �سعود عبدالعزيز الكبان 

بالتهريب اجلمركي.

2-  اإلزامها بغرامة جمركية تعادل مثلي الر�سوم اجلمركية للإر�سالية 

حمل  املخالفة مبلغاً مقداره »86« �ستة وثمانون ريااًل. 

3 -  م�سادر االر�سالية حمل الق�سية كونها خمالفة. 

ونظرا اإىل اأنه مل يتم التو�سل اإىل معرفة حمل اإقامة امل�ستورد املذكور 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرا  بحقهم  ال�سادر  بالقرار  تبليغه  تقرر  فقد 

عمل باملادة »45« من نظام اجلمارك. هذا ويحق لهم االعرتا�ض على 

القرار خلل ثلثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإذا مل يعرت�سوا 

خلل تلك املدة ي�سبح القرار نهائياً وقابل للتنفيذ. واهلل ويل التوفيق. 

باإنها  اللجنة اجلمركية االبتدائية االوىل مب�سلحة اجلمارك  تعلن 

اإر�سالية  ب�سان  1434/3/28هـ  وتاريخ   46 رقم  قرارها  اأ�سدرت 

»اأغطية جواالت« م�سمول بيان اال�سترياد رقم »182830« وتاريخ 

الدويل  خالد  امللك  مطار  جمرك  طريق  عن  واردة  1431/11/16هـ 

رقم  جتاري  �سجل  للتجارة  الكبان  �سعود  عبدالعزيز  موؤ�س�سة  باأ�سم 

»1010246139« مبا يلي: 

للتجارة �سجل جتاري  الكبان  اإدانة موؤ�س�سة عبدالعزيز �سعود   - 1

رقم »1010246139« ل�ساحبها عبدالعزيز �سعود عبدالعزيز الكبان 

بالتهريب اجلمركي.

2- اإلزامها بغرامة جمركية تعادل مثلي الر�سوم اجلمركية للإر�سالية 

حمل  املخالفة مبلغاً مقداره »171« مائة وواحد و�سبعون ريااًل. 

3 -  م�سادر االر�سالية حمل الق�سية كونها خمالفة. 

ونظرا اإىل اأنه مل يتم التو�سل اإىل معرفة حمل اإقامة امل�ستورد املذكور 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرا  بحقهم  ال�سادر  بالقرار  تبليغه  تقرر  فقد 

عمل باملادة »45« من نظام اجلمارك. هذا ويحق لهم االعرتا�ض على 

القرار خلل ثلثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإذا مل يعرت�سوا 

خلل تلك املدة ي�سبح القرار نهائياً وقابل للتنفيذ. واهلل ويل التوفيق. 

اجلمارك  مب�سلحة  االوىل  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

ب�سان  1435/11/19هـ  وتاريخ   1/124 رقم  قرارها  اأ�سدرت  باإنها 

ار�سالية »قطع جلد« واردة عن طريق جمرك مطار امللك خالد الدويل 

1432/6/8هـ   وتاريخ   »99952« رقم  اال�سترياد  بيان  مبوجب 

رقم    جتاري  �سجل  للتجارة  ريحانتي  موؤ�س�سة  للم�ستورد  عائده 

»1010192969« ل�ساحبها �سالح ح�سن �سالح احلتي�ض ال�سيعري 

�سجل مدين رقم »1073816223« مبا يلي:

رقم  �سجل مدين  ال�سيعري  اإدانة �سالح ح�سن �سالح احلتي�ض    -  1

»1073816223« �ساحب موؤ�س�سة ريحانتي للتجارة �سجل جتاري 

رقم   »1010192969« بالتهريب اجلمركي غيابياً.  

اجلمركية  الر�سوم  مثلي  يعادل  مبا  جمركية  بغرامة  اإلزامه    -2

وثمانية  مائتان   »218« مقداره  مبلغاً  املخالفة  حمل   للإر�سالية 

ع�سر ريااًل. 

3 - م�سادرة االإر�سالية حمل الق�سية كونها خمالفة.

ونظرا اإىل اأنه مل يتم التو�سل اإىل معرفة حمل اإقامة امل�ستورد املذكور 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرا  بحقهم  ال�سادر  بالقرار  تبليغه  تقرر  فقد 

عمل باملادة »45« من نظام اجلمارك. هذا ويحق لهم االعرتا�ض على 

القرار خلل ثلثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإذا مل يعرت�سوا 

خلل تلك املدة ي�سبح القرار نهائياً وقابل للتنفيذ. واهلل ويل التوفيق. 

باإنها  اللجنة اجلمركية االبتدائية االوىل مب�سلحة اجلمارك  تعلن 

اأ�سدرت قرارها رقم 2/32 وتاريخ 1432/3/10هـ ب�سان  اإر�ساليتي 

»مواد غذائية منوعة« م�سمول بياين اال�سترياد رقم »16730« وتاريخ 

1430/3/28هـ ورقم »19493« وتاريخ 1430/4/13هـ واردة عن 

باأ�سم موؤ�س�سة رنا حممد �سليم  الريا�ض امليناء اجلاف  طريق جمرك 

للتجارة مبا يلي:

بارتكاب  للتجارة  �سليم  حممد  رنا  موؤ�س�سة  امل�ستورد  اإدانة   -  1

التهريب اجلمركي.

االإر�ساليتني املت�سرف  اإلزامها بغرامة جمركية مبا يعادل قيمة   - 2

و�ستة  و�ستمائة  األفا  و�ستون  ثلثة   »63.626« مقداره  مبلغاً  بها 

وع�سرون ريااًل.  

3 - تغرمي املوؤ�س�سة بغرامة معادلة لقيمة االإر�ساليتني املت�سرف بها 

كبدل م�سادرة مبلغاً مقداره »63.626« ثلثة و�ستون األفا و�ستمائة 

و�ستة وع�سرون ريااًل. 

ونظرا اإىل اأنه مل يتم التو�سل اإىل معرفة حمل اإقامة امل�ستورد املذكور 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرا  بحقهم  ال�سادر  بالقرار  تبليغه  تقرر  فقد 

عمل باملادة »45« من نظام اجلمارك. هذا ويحق لهم االعرتا�ض على 

القرار خلل ثلثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإذا مل يعرت�سوا 

خلل تلك املدة ي�سبح القرار نهائياً وقابل للتنفيذ. واهلل ويل التوفيق. 

باإنها  اللجنة اجلمركية االبتدائية االوىل مب�سلحة اجلمارك  تعلن 

اأ�سدرت قرارها رقم 2/104 وتاريخ 1434/8/10هـ ب�سان اإر�ساليات 

اجلاف  امليناء  الريا�ض  جمرك  طريق  عن  واردة  غذائية«  »مواد 

م�سمول بيانات اال�سترياد رقم »64251« وتاريخ 1431/10/24هـ 

وتاريخ   »7411« ورقم  1432/2/27هـ  وتاريخ   »7001« ورقم 

للتجارة �سجل  اأبكر  اأحمد بكر حممد  باأ�سم موؤ�س�سة  1432/2/28هـ 

جتاري رقم »1010074030«مبا يلي:

1 - اإدانة موؤ�س�سة اأحمد بكر حممد اأبكر للتجارة �سجل جتاري رقم 

»1010074030« بالتهريب اجلمركي. 

2 - اإلزام املوؤ�س�سة بغرامـة جمركية تعـادل ع�سـرة باملائـة مـن قيمـة 

مبلغاً  1431/10/24هـ  وتاريخ   »64251« رقم  اال�سترياد  بيان 

مقداره »420« اأربعمائة وع�سرون ريااًل.  

3 - اإلزام املوؤ�س�سة بغرامة جمركية تعادل مثلي الر�سوم اجلمركية 

وتاريخ  رقم »7411«  اال�سترياد  لبيان  بالن�سبة  املخالفة  للإر�سالية 

واأربعة  ومائة  األف   »1.124« مقداره  مبلغاً  1432/2/28هـ 

وع�سرون ريااًل.  

املت�سـرف  املخالفة  االأ�سناف  قيمـة  يعادل  مبا  املوؤ�س�سة  اإلزام   -  4

بها والتي مل جتـاز من اجلهـة املخت�سـة كبدل م�سادرة مبلغاً مقداره 

»15.432« خم�سة ع�سر األفا واأربعمائة واثنان وثلثون ريااًل لي�سبح 

جمموع املبالغ املطالبة بها املوؤ�س�سة مبلغاً مقداره »16.976« �ستة 

ع�سر األفا وت�سعمائة و�ستة و�سبعون ريااًل.  

ونظرا اإىل اأنه مل يتم التو�سل اإىل معرفة حمل اإقامة امل�ستورد املذكور 

الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سرا  بحقهم  ال�سادر  بالقرار  تبليغه  تقرر  فقد 

عمل باملادة »45« من نظام اجلمارك. هذا ويحق لهم االعرتا�ض على 

القرار خلل ثلثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإذا مل يعرت�سوا 

خلل تلك املدة ي�سبح القرار نهائياً وقابل للتنفيذ. واهلل ويل التوفيق. 

باإنها  اللجنة اجلمركية االبتدائية االوىل مب�سلحة اجلمارك  تعلن 

اأ�سدرت قرارها رقم 2/106 وتاريخ 1433/8/25هـ ب�سان اإر�سالية 

بيان  م�سمول  اجلاف  امليناء  الريا�ض  جمرك  طريق  عن  »مكرونه« 

موؤ�س�سة  با�سم  1428/9/21هـ  وتاريخ   »54141« رقم  اال�سترياد 

عبدالرحمن اأحمد العمار للتجارة مبا يلي:

للتجارة  العمار  اأحمد  عبدالرحمن  موؤ�س�سة  امل�ستورد  اإدانة   -  1

بالتهريب اجلمركي. 

2 - اإلزامه بغرامة جمركية تعادل مثلي الر�سوم اجلمركية الإر�سالية 

»مكرونه« مبلـغاً مقداره »3.816« ثلثة اأالف وثمامنائة و�ستة ع�سر 

مقداره  مبلغاً  م�سادرة  كبدل  قيمتها  يعـادل  مبا  اإلزامه  وكـذا  ريااًل 

لت�سبح  ريااًل  واأربعون  واأربعة  وخم�سمائة  اأالف  ت�سعة   »  9.544«

جمموع املبالغ املطالب بها امل�ستورد مبلغ مقداره »13.360« ثلثة 

ع�سر األفا وثلثمائة و�ستون ريااًل.  

امل�ستورد  اإقامة  حمل  معرفة  اإىل  التو�سل  يتم  مل  اأنه  اإىل  ونظرا 

املذكور فقد تقرر تبليغه بالقرار ال�سادر بحقهم ن�سرا يف اجلريدة 

لهم  ويحق  هذا  اجلمارك.  نظام  من   »45« باملادة  عمل  الر�سمية 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ثلثني  خلل  القرار  على  االعرتا�ض 

نهائياً  القرار  ي�سبح  املدة  تلك  خلل  يعرت�سوا  مل  واإذا  االإعلن 

وقابل للتنفيذ. واهلل ويل التوفيق. 

باأنه  اجلمارك  مب�سلحة  االوىل  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

يوجد لديها ق�سية منظورة امامها تتطلب ح�سور امل�ستورد �ساحب 

موؤ�س�سة الوادي االبي�ض للتجارة.ولتعذر معرفة عنوانهم فان اللجنة 

اأمامها خلل �سهر من تاريخ ن�سره ويف حالة عدم  تتطلب منه املثول 

احل�سور خلل املدة املحددة �ست�سدر اللجنة اجلمركية قرارها وفقاً 

للم�ستندات املتوفرة لديها.

اجلمارك  مب�سلحة  االوىل  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

امل�ستورد  ح�سور  تتطلب  امامها  منظورة  ق�سية  لديها  يوجد  باأنه 

�ساحب موؤ�س�سة الزاجل الذهبي.ولتعذر معرفة عنوانهم فان اللجنة 

تتطلب منه املثول اأمامها خلل �سهر من تاريخ ن�سره ويف حالة عدم 

احل�سور خلل املدة املحددة �ست�سدر اللجنة اجلمركية قرارها وفقاً 

للم�ستندات املتوفرة لديها.

باأنه  اجلمارك  مب�سلحة  االوىل  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

يوجد لديها ق�سية منظورة امامها تتطلب ح�سور امل�ستورد �ساحب 

اللجنة  فان  للتجارة.ولتعذر معرفة عنوانهم  النحل  موؤ�س�سة ريا�ض 

اأمامها خلل �سهر من تاريخ ن�سره ويف حالة عدم  تتطلب منه املثول 

احل�سور خلل املدة املحددة �ست�سدر اللجنة اجلمركية قرارها وفقاً 

للم�ستندات املتوفرة لديها.

باأنه  اجلمارك  مب�سلحة  االوىل  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

يوجد لديها ق�سية منظورة امامها تتطلب ح�سور امل�ستورد �ساحب 

فان  عنوانهم  معرفة  التجارية.ولتعذر  للوكاالت  الفريدة  ال�سركة 

اللجنة تتطلب منه املثول اأمامها خلل �سهر من تاريخ ن�سره ويف حالة 

عدم احل�سور خلل املدة املحددة �ست�سدر اللجنة اجلمركية قرارها 

وفقاً للم�ستندات املتوفرة لديها.

اجلمارك  مب�سلحة  االوىل  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

امل�ستورد  ح�سور  تتطلب  امامها  منظورة  ق�سية  لديها  يوجد  باأنه 

�ساحب موؤ�س�سة ليونه للتجارة.ولتعذر معرفة عنوانهم فان اللجنة 

تتطلب منه املثول اأمامها خلل �سهر من تاريخ ن�سره ويف حالة عدم 

احل�سور خلل املدة املحددة �ست�سدر اللجنة اجلمركية قرارها وفقاً 

للم�ستندات املتوفرة لديها.
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تعـــــــديل ا�ســـــــــم
التنفيذية لنظام  اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من اللئحة  تعلن 

االأحوال املدنية باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية مبكة املكرمة رقم )23( يف 1436/1/4هـ   باملوافقة 

على تعديل اال�سم االأول ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�سك رقم )36186537( يف 1436/2/5هـ  لـ  

)زبيدة �سعيد عبداهلل اخلياط( �سجل مدين  رقم )1102323563(من )زبيدة( اإىل )تاال(،وللحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

التنفيذية لنظام  اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من اللئحة  تعلن 

االأحوال املدنية باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية مبكة املكرمة رقم )68( يف 1436/1/5هـ   باملوافقة 

على تعديل اال�سم االأول ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�سك رقم )36197687( يف 1436/2/8هـ  

اإىل  )كيفيه(  )1081527853(من  رقـــم  مدين  �سجــــل  القر�سي(  الفهيدي  مفنت  �سعيد  )كيفية  لـ 

)غاده(،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة اخلرج باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية للأحوال املدنية رقم 

10197 يف 1435/11/15هـ  باملوافقة على تغيري اال�سم االأول لـ )م�سعود بن مو�سى بن م�سعود 

اآل بوخميمر ع�سريي( �سجل مدين رقم )1069368502 (من )م�سعود ( اإىل )�سعود( لي�سبح اال�سم 

بعد التعديل )�سعود بن مو�سى بن م�سعود اآل بوخميمر ع�سريي( وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باأبها باأنه �سـدر قرار اللجنة الفرعية رقم)171( وتاريخ 1/20/-143هـ  

باملوافقة على تغييـر ا�ســـم  )زهراء بنت اأحمد بن حممد اآل عو�ض( من )زهراء( اإىل )دالل( لي�سبح 

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  وذلك  عو�ض(  اآل  حممد  بن  اأحمد  بنت  )دالل  التعديل  بعد  الكامل  اال�سم 

)1096321698( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باأبها باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية رقم )174( وتاريخ 1/20/-143هـ  

)عبري(  اإىل  )�سريفه(  من  عو�ض(  اآل  حممد  بن  اأحمد  بنت  )�سريفه  لـ  االأول  اال�سم  تغيري  على  باملوافقة 

لي�سبح اال�سم الكامل بعد التعديل )عبري بنت اأحمد بن حممد اآل عو�ض( وذلك مبوجب ال�سجل املدين رقم 

)1020933600( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة اأبي عري�ض باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية بجازان  رقم 

لـ  )حممد بن جربان بن �سليمان  باملوافقة على تعديل اال�سم    ، 1435/5/3هـ  بتاريخ   )1493(

اللغبي( �سجل مدين  رقم )11022046025( لي�سبح اال�سم  بعد التعديل )�سيف اهلل بن علي بن 

حممد �سحاري(،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

التنفيذية لنظام  اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من اللئحة  تعلن 

1435/12/27هـ    باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية مبكة املكرمة رقم )1243( يف  االأحوال املدنية 

يف   )36172448( رقم  بال�سك  عدل  كاتب  لدى  توثيقه  ومت  االأول  اال�سم  بتعديل  باملوافقة 

1436/2/3هـ  لـ  )مرجاح عائ�ض مرجاح البقمي( �سجل مدين  رقم )1013063183(من )مرجاح( 

البقمي( وللإحاطة بذلك جرى  التعديل )عبداهلل عائ�ض مرجاح  لي�سبح اال�سم بعد  اإىل )عبداهلل(، 

ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

رقم)8373( يف 1435/10/22هـ ،القا�سي بتعديل اال�سم االأول لـ  )نوره خالد عبدالرحمن الر�سيد( 

�سجل مدين رقم )1069483244( من )نوره(  اإىل  )فهده( لي�سبح اال�سم بعد التعديل ) فهده خالد 

عبدالرحمن الر�سيد( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

رقم)7545( يف 1435/8/21هـ ،القا�سي بتعديل اال�سم االأول لـ  )منري خالد غائب العتيبي ( �سجل 

) منريه خالد  التعديل  بعد  اال�سم  لي�سبح  اإىل  )منريه(  مدين رقم )1108059310( من )منري(  

غائب العتيبي( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبركز العر�سية اجلنوبية  باأنه �سدر قرار رئي�ض اللجنة الفرعية 

للأحوال املدنية مبنطقة الباحة رقم)720/ل( وتاريخ1435/12/20هـ ، باملوافقة على تغيري 

اال�سم االأول لـ  )ن�سبان( اإىل )نواف( لي�سبح اال�سم الكامل  بعد التعديل )نواف بن زاهر بن 

جرى  بذلك  ،وللإحاطة   )1024202184( رقم  املدين   ب�سجله  وذلك  العماري(  الرياح  �سينان 

ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة �سبياء  باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية برقم)3548( 

وتاريخ 1435/12/18هـ ،القا�سي بتعديل اال�سم االأول لـ  )عبده ح�سن احل�سني النعمي( اإىل 

جرى  بذلك  )1043903374(،وللإحاطة  رقم  مدين  �سجل  النعمي(  احل�سني  ح�سن  )عبدامللك 

ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة حائل  اأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية لنظام االأحوال املدنية 

رقم)2253( يف 1435/9/18هـ ،القا�سي باملوافقة على تغيري اال�سم االأول من )جفران( اإىل )راكان( 

لـ )جفران هليل فالح الغيثي( رقم ال�سجل املدين )1050755972( وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة حائل  اأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية لنظام االأحوال املدنية 

رقم)1711( يف 1435/3/11هـ ،القا�سي باملوافقة على تغيري اال�سم االأول من )مديره( اإىل )عبري( 

لـ )مديره بنت اأحمد مفلح الر�سيدي( لـي�سبح اال�سم بعد التعديل )عبري بنت اأحمد مفلح الر�سيدي( 

برقم ال�سجل املدين )1046915037( وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الق�سيم  باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  للأحوال املدنية 

رقم)79( وتاريخ 1435/5/24هـ ، القا�سي باملوافقة على تغيري اال�سم االأول لـ  )خزنه بنت را�سد 

بن �سقر العنزي ( �سجل مدين  رقم )102987023( من )خزنه( اإىل )�سارا( بحيث ي�سبح اال�سم 

بعد التغيري )�سارا بنت را�سد بن �سقر العنزي(فمن له معار�سة فليتقدم خلل �سهر من تاريخ هذا 

االإعلن ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة اأبي عري�ض باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية بجازان  رقم 

)3052( وتاريخ 1435/8/26هـ ،  باملوافقة على تعديل اال�سم االأول لـ  )زهراء بنت حممد بن 

احمد زمار( �سجل مدين  رقم )1067934669(من )زهراء( اإىل )اأحلم( لي�سبح اال�سم  بعد التعديل 

)اأحلم بنت حممد بن اأحمد زمار(،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

اللجنة  رئي�ض  قرار  �سدر  باأنه  اجلنوبية  العر�سية  مبركز  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

الفرعية للأحوال املدنية مبنطقة الباحة رقم)676/ل( وتاريخ  1435/11/14هـ ، باملوافقة 

على تغيري اال�سم االأول لـ  )برهمه( اإىل )بدريه( لي�سبح اال�سم الكامل  بعد التعديل )بدريه 

بنت ح�سن بن عبداهلل ال�سمراين( وذلك ب�سجله املدين  رقم )1038521850 ( ،وللإحاطة بذلك 

جرى ن�سره.

مبنطقة  الفرعية  اللجنة  قرار  �سدر  قد  باأنه  ال�سليل  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

الريا�ض رقم)11285( يف 1435/12/22هـ ،مبوافقة على طلب  لـ )�سايف فراج حممد اآل بادي 

الودعاين( �سجل مدين رقم )1099901579( من )�سايف(  اإىل  )في�سل( لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)في�سل فراج حممد اآل بادي الودعاين( وذلك يف اأ�سا�ض احلفيظة رقم )4240(  وللإحاطة بذلك 

جرى ن�سره.

تعلن اللجنة الفرعية  للأحوال املدنية باملنطقة ال�سرقية باأنه �سدر قرار رقم)69702( وتاريخ 

لـ  )حجي بن علي بن ح�سن العبداملح�سن(  ، باملوافقة على تغيري اال�سم االأول  1436/1/11هـ 

لي�سبح ا�سمه كامًل بعد التغيري) عبدالعزيز بن علي بن ح�سن العبداملح�سن( وذلك ب�سجله املدين 

�سجل  1403/10/7هـ  وتاريخ   96326/ رقم  نفو�سه  حفيظة  واأ�سا�ض   )1003229075( رقم 

االأح�ساء، وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة جنران بناء على املادة )40( من اللئحة التنفيذية لنظام 

 )1147( رقم  جنران  مبنطقة  املدنية  للأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �سدر  باأنه  املدنية  االأحوال 

رقم  بال�سك  كاتب عدل  لدى  توثيقه  االأول ومت  اال�سم  بتعديل  باملوافقة  1436/1/25هـ  وتاريخ 

رقم  مدين  �سجل  ال�سهري(  ال�سميدي  ح�سن  زاهر  )طعمه  لـ  1436/1/17هـ  يف   )3686029(

)1033591775( من )طعمه( اإىل )امل( وللإحاطة جرى ن�سره.

وتاريخ  رقم)247(  الفرعية  اللجنة  قرار  �سدر  باأنه  باأبها  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

1436/1/27هـ ، باملوافقة على تعديل  اال�سم االأول لـ )ه�سبول حممد متيم العمري( من )ه�سبول( 

مبوجب  وذلك  العمري(  متيم  حممد  )عبدالعزيز   التعديل  بعد  اال�سم  لي�سبح  )عبدالعزيز(  اإىل 

ال�سجل املدين رقم )1073609412( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

االأحوال  لنظام  الفرعية  اللجنة  قرار  �سدر  اأنه  حائل   مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

املدنية رقم)2465( يف 1435/11/14هـ ،القا�سي باملوافقة على تغيري اال�سم االأول من )فرح( 

اإىل )�سعود( لـ )فرح مرجي معتق ال�سمري( بال�سجل املدين )1066557990( وللحاطة بذلك 

جرى ن�سره.

الفرعية للأحوال املدنية  اللجنة  باأنه  �سدر قرار  الر�ض  اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة  تعلن 

رقم)726( وتاريخ 1435/11/5هـ ،والقا�سي باملوافقة على تعديل اال�سم االأول لـ )خلف جليل 

فلح احلربي( �سجل مدين رقم )1034155331( من )خلف( اإىل )ماجد( بحيث ي�سبح بعد التعديل 

)ماجد جليل فلح احلربي( فمن له معار�سة فليتقدم خلل �سهر من تاريخه وللإحاطة بذلك جرى 

ن�سره.

 

الفرعية للأحوال املدنية  اللجنة  باأنه  �سدر قرار  الر�ض  اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة  تعلن 

فهد  ) غريب  لـ  االأول  اال�سم  تعديل  على  باملوافقة  ،والقا�سي  1436/1/4هـ  وتاريخ  رقم)990( 

ي�سبح  بحيث  )خالد(  اإىل  )غريب(  من   )1085220307( رقم  مدين  �سجل  احلربي(  العويف  حامد 

تاريخه  من  �سهر  خلل  فليتقدم  معار�سة  له  فمن  احلربي(  العويف  حامد  فهد  )خالد  التعديل  بعد 

وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.
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تعـــــــديل ا�ســـــــــم
املنورة  باملدينة  الفرعية  اللجنة  قرار  �سدر  اأنه  ينبع   مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

عايد  اهلل  )عطية  لـ   االأول  اال�سم  تعديل  على  باملوافقة   ، 1436/1/10هـ  وتاريخ  رقم)31413( 

االأول من )عطية اهلل(  ا�سمه  امل�سعلي اجلهني( �سجل مدين  رقم )1100203858( تغيري  �سلمه 

اإىل )عماد( لي�سبح ا�سمه الكامل بعد التعديل )عماد عايد �سلمه امل�سعلي اجلهني( وذلك يف اأ�سا�ض 

جرى  بذلك  ،وللإحاطة  )ينبع(  �سجل  1435/11/15هـ  وتاريخ   )80566( رقم  النفو�ض  حفيظة 

ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة عنيزة  باأنه �سدرت املوافقة  رقم)417( يف 1435/7/30هـ   

على تغيري اال�سم االأول لـ  )�سداد عبيد �سداد امليزاين املطريي ( من )�سداد( اإىل )خالد( لي�سبح اال�سم  

بعد التغيري لـ )خالد عبيد �سداد امليزاين املطريي( وذلك ب�سجله املدين  رقم  )1033867084( رقم 

امللف )44682( وتاريخ 1422/5/28هـ �سجل )عنيزة( ،وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

التنفيذية لنظام  اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من اللئحة  تعلن 

1436/2/2هـ    يف   )205( رقم  املكرمة  مبكة  الفرعية  اللجنة  قرار  �سدر  باأنه  املدنية  االأحوال 

يف   )36199581( رقم  بال�سك  عدل  كاتب  لدى  توثيقه  ومت  االأول  اال�سم  تعديل  على  باملوافقة 

1436/2/8هـ  لـ  )اأمني حممد عبداهلل كريري( �سجل مدين  رقم )1091489268(من )اأمني ( اإىل 

)اأمري(،وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة الدوادمي باأنه قد  �سدر قرار اللجنة الفرعية  للأحوال 

املدنية يف منطقة الريا�ض  رقم)4984( يف 1435/6/16هـ ، املت�سمن باملوافقة على تعديل اال�سم لـ 

)اليميني بن رجاء بن �سامل الدلبحي (  تغيري اال�سم االأول  من  )اليميني ( اإىل )خالد( لي�سبح اال�سم 

كامًل بعد التغيري )خالد بن رجاء بن �سامل الدلبحي( وذلك يف   �سجله املدين رقم )1108178375( 

وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باملنطقة ال�سرقية باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية للأحوال املدنية 

بال�سرقية )59997( وتاريخ 1435/5/1هـ ، باملوافقة على تغيري اال�سم االأول لـ  )عايد علي م�سفر 

احلبابي القحطاين( �سجل مدين رقم )1097886640( من )عايد( اإىل )عاي�ض( لي�سبح ا�سمه كامًل 

بعد التغيري)عاي�ض علي م�سفر احلبابي القحطاين(، وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

للأحوال  املحلية  اللجنة  قرار  �سدر  باأنه  الباطن   حفر  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

عزيز  بن  )عاذل  لـ   االأول  اال�سم  تغيري  على  باملوافقة   ، 1435/10/24هـ  يف  رقم)463(  املدنية 

بن  عزيز  بن  )عادل  التعديل  بعد  اال�سم  لي�سبح  )عادل(  اإىل  )عاذل(  من  املطريي(  جحي�سان  بن 

جحي�سان املطريي( يف �سجله املدين رقم) 1067539054 (،وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باملنطقة ال�سرقية باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية للأحوال املدنية 

)قا�سم  لـ   االأول  اال�سم  تغيري  على  باملوافقة   ، 1435/12/4هـ  وتاريخ   )67006( بال�سرقية 

لي�سبح  )جا�سم(  اإىل  )قا�سم(  من   )1048572554( رقم  مدين  �سجل  العي�سى(  �سعيد  عبدالرحيم 

ا�سمه كامًل بعد التغيري)جا�سم عبدالرحيم �سعيد العي�سى(، وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

املنورة  باملدينة  الفرعية  اللجنة  قرار  �سدر  اأنه  املنورة  باملدينة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

لـ )مقبل بن غازي بن  1435/9/10هـ ، باملوافقة على تعديل ا�سم االأول  رقم)30722( وتاريخ 

بعد  الكامل  ا�سمه  لي�سبح  )اأحمد(  اإىل  )مقبل(  من   )1033384395( مدين  �سجل  الرحيلي(  نازل 

التعديل )اأحمد بن غازي بن نازل الرحيلي( ،وللحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

فرج  حممد  )العتري  لـ   االأول  اال�سم  بتعديل  ،القا�سي  1435/12/21هـ  وتاريخ  رقم)11227( 

امل�سعري الدو�سري ( �سجل مدين رقم )1121129959( من )العتري(  اإىل  )خالد( لي�سبح اال�سم 

بعد التعديل )خالد حممد فرج امل�سعري الدو�سري( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

رقم)11603( وتاريخ 1435/12/22هـ ، بتعديل اال�سم االأول لـ  )�سديد هملن حميميد املقاطي ( 

�سجل مدين رقم )108646343( من )�سديد(  اإىل  )بندر( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )بندر هملن 

حميميد املقاطي( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

رقم)10445( وتاريخ 1435/11/22هـ ، بتعديل اال�سم االأول لـ  )غزوى عبداهلل هملن العتيبي( 

�سجل مدين رقم )1050807765( من )غزوى(  اإىل  )جنوى( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )جنوى 

عبداهلل هملن العتيبي( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

رقم)10432( يف 1435/11/22هـ ، بتعديل اال�سم االأول لـ  )مرمي اأبو حيه يحيى هزازي( �سجل 

مدين رقم )1089667099( من )مرمي(  اإىل  )مروج( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )مروج اأبو حيه 

يحيى هزازي( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

رقم)10429( يف 1435/11/22هـ ، بتعديل اال�سم االأول لـ  )�سعيدة ح�سني اأحمد فقيهي ( �سجل 

مدين رقم )1017064229( من )�سعيدة(  اإىل  )�ساره( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )�ساره ح�سني 

اأحمد فقيهي( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

1435/12/22هـ ، بتعديل اال�سم االأول لـ  )�سليويح مفر�ض �سليويح العتيبي(  رقم)10581( يف 

�سجل مدين رقم )1034315141( من )�سليويح(  اإىل  )نا�سر( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )نا�سر 

مفر�ض �سليويح العتيبي( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

الفرعية رقم)11378(  اللجنة  باأنه �سدر قرار  اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة املجمعه  تعلن 

وتاريخ 1435/12/25هـ ، بتغيري اال�سم االأول لـ  )حمدان �سعود غلب املطريي(  تغيري ا�سمه 

االأول من )حمدان( اإىل )اأحمد( �سجل مدين رقم )1067868891( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

الدو�سري(  اخللف  �سعيد  حممد  )خلف  لـ   االأول  اال�سم  بتعديل   ، 1436/1/17هـ  يف  رقم)420( 

�سجل مدين رقم )1034380921( من )خلف(  اإىل  )اأحمد( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )اأحمد حممد 

�سعيد اخللف الدو�سري( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة الريا�ض 

بن احلميد  فهيد  بنت  )مو�سي  لـ   االأول  اال�سم  بتعديل   ، 1435/10/30هـ  وتاريخ  رقم)8979( 

الفراعنه ال�سبيعي( �سجل مدين رقم )1090477785( من )مو�سي(  اإىل  )لينا( لي�سبح اال�سم بعد 

التعديل )لينا بنت فهيد بن احلميد الفراعنه ال�سبيعي( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

لنظام  التنفيذية  اللئحة  من   )40( املادة  على  بناء  املكرمة   مبكة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

االأحوال املدنية باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية مبكة املكرمة رقم )205( يف 1436/2/2هـ ،  باملوافقة 

لـ   1436/2/5هـ   يف   )36191891( رقم  بال�سك  كاتب عدل  لدى  توثيقه  االأول ومت  اال�سم  بتعديل 

)رفيدي زاهر رفيدي اآل براك االأ�سمري( �سجل مدين  رقم )1003111596(من )رفيدي( اإىل )خالد(، 

لي�سبح اال�سم بعد التعديل )خالد زاهر رفيدي اآل براك االأ�سمري( وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

 )925( رقم  الق�سيم  الفرعية مبنطقة  اللجنة  قرار  باأنه �سدر  بالبكريية  املدنية  االأحوال  تعلن 

1435/12/22هـ بالوافقة على تعديل اال�سم االأول لـ  )حراب علي احلربي( �سجل مدين  بتاريخ 

رقم )1073690776( تغيري ا�سمه االأول من )حراب( اإىل )عبداهلل( ، لي�سبح ا�سمه بعد التعديل 

)عبداهلل علي احلربي ( وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة االفلج  باأنه �سدر القرار االإداري رقم )160(  وتاريخ 

1436/2/2هـ  باملوافقة على تغيري اال�سم االأول لـ   )�سوده مهدي �سيف اهلل الكربى( من )�سوده( 

اأ�سا�ض  يف  وذلك  الكربى(  اهلل  �سيف  مهدي  )�سلطانه  التغيري  بعد  ا�سمه  لي�سبح  )�سلطانه(  اإىل 

رقم  املدين  �سجله  ويف  الريا�ض  �سجل  1435/7/5هـ  وتاريخ   )114997( رقم  نفو�سها  حفيظة 

) 1064725730(،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

التنفيذية لنظام  اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من اللئحة  تعلن 

1435/12/28هـ    باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية مبكة املكرمة رقم )1254( يف  االأحوال املدنية 

يف   )3683755( رقم  بال�سك  عدل  كاتب  لدى  توثيقه  ومت  االأول  اال�سم  تعديل  على  باملوافقة 

1436/1/16هـ  لـ  )طلعت بن معيوف بن هلل الربهومي الفهمي( �سجل مدين  رقم )1050032653(

من )طلعت( اإىل )طلل(،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة �سبياء  باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية برقم)3535( 

اإىل  فار�سي(  را�سد  جابر  ال�سيل  )ابو  لـ   االأول  اال�سم  بتعديل  ،القا�سي  1435/12/1هـ  وتاريخ 

)عبدالرحمن جابر را�سد فار�سي( �سجل مدين رقم )1080054974(،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�ض  باأنه  قد �سدر قرار اللجنة الفرعية باأحوال منطقة 

�سعد  جفران  )نويري  لـ   االأول  اال�سم  بتعديل  ،القا�سي  1435/7/6هـ  يف  رقم)5725(  الريا�ض 

ال�سبيعي( �سجل مدين رقم )1049490368( من )نويري(  اإىل  )نوير( لي�سبح اال�سم بعد التعديل  

)نوير جفران �سعد ال�سبيعي( ،وللإحاطة بذلك جرى ن�سره.
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ابها  مبدينة  االإدارية   باملحكمة  االأوىل  التجارية  الدائرة  تعلن 

جلدة  اآل  �سامل  علي  بن  �سامل  �سد   مقامة  جتارية  ق�سية  لديها  اأن 

تخطر  الدائرة  فاإن  االإعلن  هذا  ومبوجب   ) اجلن�سية  )�سعودي 

املدعى عليه ب�سرورة ح�سوره اأو من ميثله يف جل�سة يوم الثلثاء 

احل�سور  عدم  حال  ويف  �سباحا   10:15 ال�ساعة  1436/2/24هـ 

�سمن املوعد املحدد ف�سيتم النظر يف الدعوى غيابياً.
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الرياض - واس

�ص��در عن الدي��وان امللكي يوم الثالثاء 17 �ص��فر 1436ه� املوافق 9 دي�ص��مرب 

2014م، البيان التايل:

امللكي” الديوان  من  “بيان 
غادر بحفظ اهلل ورعايته �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��لمان بن عبدالعزيز 

اآل �ص��عود، ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزي��ر الدفاع، اإىل دولة قطر 

ي��وم الثالث��اء 17/ 2/ 1436ه� املواف��ق 9 /12 /2014م لروؤ�س وفد اململكة 

امل�ص��ارك يف الدورة اخلام�صة والثالثن للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول 

اخللي��ج العربي��ة، التي �ص��تعقد يف دولة قط��ر، وذلك نيابة ع��ن خادم احلرمن 

ال�صريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود رعاه اهلل.

حفظ اهلل �صموه يف �صفره واإقامته.

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني

ويل العهد يغادر اإىل قطر لرتوؤ�ض وفد اململكة يف الدورة الـ 35 للمجل�ض االأعلى ملجل�ض التعاون اخلليجي

الدوحة- الرياض - واس
و�ص��ل بحف��ظ اهلل ورعايته �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري 

�ص��لمان ب��ن عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، ويل العهد نائ��ب رئي�س 

جمل���س ال��وزراء وزير الدف��اع، اإىل دولة قطر ي��وم الثالثاء 

17 �ص��فر 1436ه� املوافق 9 دي�صمرب 2014م، لروؤ�س وفد 

اململك��ة امل�ص��ارك يف الدورة اخلام�ص��ة والثالث��ن للمجل�س 

الأعلى ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية، وذلك نيابة 

عن خ��ادم احلرمن ال�ص��ريفن امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز

 اآل �صعود رعاه اهلل.

وكان يف ا�ص��تقبال �صمو ويل العهد يف ال�صالة الأمريية مبطار 

حم��د ال��دويل بالدوح��ة، �ص��احب ال�ص��مو ال�ص��يخ متيم بن 

حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر، و�ص��مو ال�ص��يخ جا�صم بن حمد 

اآل ثاين املمثل ال�صخ�صي ل�صمو اأمري دولة قطر، و�صمو ال�صيخ 

عبداهلل بن حمد اآل ثاين نائب الأمري، ومعايل ال�ص��يخ عبداهلل 

بن نا�ص��ر اآل ث��اين رئي�س جمل���س الوزراء وزي��ر الداخلية، 

ورئي�س جمل�س ال�ص��ورى حممد ب��ن مبارك اخلليفي، ونائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�صوؤون جمل�س الوزراء 

اأحمد بن عبداهلل اآل حممود، ووزير اخلارجية الدكتور خالد 

العطي��ة، ووزي��ر الدول��ة ل�ص��وؤون الدفاع الل��واء ركن حمد 

العطية، وال�ص��يخ اأحمد بن جا�ص��م اآل ثاين وزير القت�ص��اد 

والتجارة، وال�ص��يخ خالد بن خليف��ة اآل ثاين رئي�س الديوان 

الأم��ريي، ووزير الدول��ة عبداهلل بن خليف��ة العطية الوزير 

املراف��ق، و�ص��فري خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن ل��دى دول��ة 

قطر عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز العيف��ان، وامللحق الع�ص��كري 

ال�ص��عودي يف قطر العقيد ركن عبدالعزيز الداعج، واأع�صاء 

ال�صفارة ال�صعودية يف الدوحة.

وبعد ا�صراحة ق�صرية يف �صالة الت�صريفات توجه �صمو ويل 

العهد يف موكب ر�ص��مي اإىل املقر املعد لإقامة �ص��موه. وي�صم 

الوف��د الر�ص��مي املراف��ق ل�ص��مو ويل العهد �ص��احب ال�ص��مو 

امللك��ي الأم��ري عبدالعزيز بن عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز نائب 

وزير اخلارجية، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري حممد بن 

�ص��لمان بن عبدالعزي��ز وزير الدولة ع�ص��و جمل�س الوزراء 

رئي�س ديوان �ص��مو ويل العهد وامل�صت�ص��ار اخلا�س ل�صموه، 

ومعايل وزير الدولة ع�ص��و جمل�س الوزراء الدكتور م�صاعد 

ب��ن حممد العيبان، ومعايل وزير املالية الدكتور اإبراهيم بن 

عبدالعزيز الع�صاف.

وو�ص��ل يف معية �ص��موه مع��ايل امل�صت�ص��ار رئي�س ال�ص��وؤون 

اخلا�صة يف مكتب �صمو وزير الدفاع الأ�صتاذ خالد بن حممد 

الري�س، ومدير عام مكتب �صمو وزير الدفاع املكلف الأ�صتاذ 

فهد بن حممد العي�صى، ورئي�س ال�صوؤون اخلا�صة ل�صمو ويل 

العهد املكلف الأ�صتاذ حازم بن م�صطفى زقزوق.

وكان �ص��مو ويل العه��د حفظه اهلل، قد غ��ادر الريا�س يف وقت 

�ص��ابق من اليوم نف�ص��ه، متوجهاً اإىل دول��ة قطر لروؤ�س وفد 

اململك��ة امل�ص��ارك يف الدورة اخلام�ص��ة والثالث��ن للمجل�س 

الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي �ص��تعقد 

يف دولة قطر، وذلك نيابة عن خادم احلرمن ال�صريفن امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود رعاه اهلل.

وكان يف وداع �صموه مبطار قاعدة الريا�س اجلوية �صاحب 

ال�ص��مو امللكي الأمري خالد الفي�صل وزير الربية والتعليم، 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صعد بن عبدالعزيز، 

ب��ن عبدالعزي��ز  مق��رن  الأم��ري  امللك��ي  ال�ص��مو  و�ص��احب 

اآل �ص��عود، ويل ويل العه��د النائ��ب الث��اين لرئي���س جمل���س 

ال��وزراء امل�صت�ص��ار واملبع��وث اخلا���س خل��ادم احلرم��ن 

ال�ص��ريفن، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد بن �صعد بن 

عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد بن بندر بن 

عبدالعزيز رئي�س ال�ص��تخبارات العامة، و�ص��احب ال�صمو 

امللكي الأمري الدكتور من�صور بن متعب بن عبدالعزيز وزير 

ال�ص��وؤون البلدية والقروية، و�صاحب ال�صمو الأمري �صعود 

ب��ن عبداهلل بن ثنيان رئي���س الهيئة امللكي��ة للجبيل وينبع، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأم��ري الدكتور في�ص��ل بن حممد 

بن �ص��عود بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو الأمري الدكتور 

خالد بن عبداهلل بن م�ص��اري، و�صاحب ال�صمو الأمري �صعود 

بن �ص��لمان بن حممد، و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري نهار 

بن �ص��عود ب��ن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري خالد 

ب��ن �ص��عود بن خال��د م�ص��اعد وزي��ر اخلارجية، و�ص��احب 

ال�ص��مو الأم��ري اأحم��د ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالرحم��ن حمافظ 

الدرعية، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري ترك��ي بن عبداهلل 

بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، و�صاحب ال�صمو امللكي 

الأم��ري نايف بن �ص��لطان ب��ن عبدالعزيز امل�صت�ص��ار مبكتب 

�صمو وزير الدفاع، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صعود بن 

�ص��لمان بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري تركي 

بن �ص��لمان بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري 

بندر بن �صلمان بن عبدالعزيز، واأ�صحاب املعايل الوزراء.

كما كان يف وداع �ص��مو ويل العهد معايل رئي�س هيئة الأركان 

العام��ة الفري��ق اأول رك��ن عبدالرحمن بن �ص��الح البنيان، 

وقادة اأفرع القوات امل�ص��لحة، وكبار قادة و�صباط احلر�س 

الوطن��ي والأم��ن الع��ام واحلر���س امللك��ي، وقائ��د قاع��دة 

الريا�س اجلوية اللواء طيار ركن حممد بن �صعيد الغامدي.

وي�ص��م الوف��د الر�ص��مي املرافق ل�ص��مو ويل العهد �ص��احب 

ال�ص��مو امللكي الأم��ري عبدالعزيز بن عب��داهلل بن عبدالعزيز 

نائب وزير اخلارجية، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد 

بن �صلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�صو جمل�س الوزراء 

رئي�س ديوان �ص��مو ويل العهد وامل�صت�ص��ار اخلا�س ل�صموه، 

ومعايل وزير الدولة ع�ص��و جمل�س الوزراء الدكتور م�صاعد 

ب��ن حممد العيبان، ومعايل وزير املالية الدكتور اإبراهيم بن 

عبدالعزيز الع�صاف.

وغ��ادر يف معي��ة �ص��موه مع��ايل امل�صت�ص��ار رئي�س ال�ص��وؤون 

اخلا�صة يف مكتب �صمو وزير الدفاع الأ�صتاذ خالد بن حممد 

الري�س، ومدير عام مكتب �صمو وزير الدفاع املكلف الأ�صتاذ 

فهد بن حممد العي�صى، ورئي�س ال�صوؤون اخلا�صة ل�صمو ويل 

العهد املكلف الأ�صتاذ حازم بن م�صطفى زقزوق.

حفظ اهلل �صمو ويل العهد يف �صفره واإقامته.

وف��ور و�ص��ول �ص��مو ويل العه��د اإىل دول��ة قطر اأدىل �ص��موه 

بت�ص��ريح قال فيه: “ي�صعدين وقد قدمت لدولة قطر ال�صقيقة 

للم�ص��اركة يف الدورة اخلام�ص��ة والثالث��ن للمجل�س الأعلى 

ملجل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العرب��ي مع اإخ��واين قادة 

ه��ذا املجل�س املب��ارك، اأن اأنقل لهم حتي��ات ومتنيات خادم 

احلرمن ال�صريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لإخوته قادة 

املجل�س، وقد �ص��رفني بالإنابة عنه يف اجتماعهم هذا. رافعاً 

اأكف ال�صراعة للموىل العلي القدير اأن يكلل جهودنا واأعمالنا 

بالنجاح والتوفيق، الذي يتنا�ص��ب مع دقة املرحلة الراهنة 

يف تاري��خ جمل�ص��نا املوق��ر وم��ا يحي��ط بدولنا م��ن ظروف 

وحتديات بالغة اخلطورة، مبا يكفل ت�ص��امن وتكاتف دول 

املجل���س لتق��وم بواجبه��ا حلماية مكت�ص��بات �ص��عوب دول 

اخلليج وحماية اأوطاننا وم�صالح �صعوبنا.

واأتوج��ه عل��ى نحو خا���س ملقام اأم��ري دولة قطر ال�ص��قيقة 

�ص��احب ال�ص��مو ال�ص��يخ متيم بن حمد اآل ثاين، و�صعب قطر 

الأ�ص��يل باأ�ص��مى اآيات التقدير والمتنان على ما لقيناه من 

مظاهر الرحيب والرعاية”.

ًويل العهد ي�سل اإىل الدوحة قادما من الريا�ض
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الدوحة - واس
التقى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن عبدالعزيز 

اآل �ص��عود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع رئي�س وفد اململكة امل�ص��ارك يف الدورة اخلام�صة 

والثالث��ن للمجل�س الأعلى ب��دول جمل�س التعاون لدول 

اخللي��ج العربية، يف مق��ر اإقامته بالدوحة ي��وم الثالثاء 

17 �صفر 1436ه� املوافق 09 دي�صمرب 2014م، �صاحب 

ال�ص��مو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري دولة 

الكويت ال�صقيقة.

وج��رى خالل اللقاء مناق�ص��ة ع��دد من الأم��ور املتعلقة 

بال�ص��اأن اخلليجي، بالإ�ص��افة اإىل العالقات الثنائية بن 

البلدين ال�ص��قيقن. ح�ص��ر اللقاء الوفد الر�صمي املرافق 

ل�صمو ويل العهد، �صاحب ال�صمو امللكي الأمري عبدالعزيز 

ب��ن عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري حمم��د بن �ص��لمان بن 

عبدالعزي��ز وزير الدولة ع�ص��و جمل�س ال��وزراء رئي�س 

دي��وان �ص��مو ويل العه��د وامل�صت�ص��ار اخلا�س ل�ص��موه، 

ومع��ايل وزي��ر الدولة ع�ص��و جمل���س ال��وزراء الدكتور 

م�ص��اعد بن حممد العيبان، ومعايل وزير املالية الدكتور 

اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�صاف، و�صفري خادم احلرمن 

ال�صريفن لدى دولة قطر عبداهلل بن عبدالعزيز العيفان.

فيما ح�ص��ره من اجلانب الكويتي معايل ال�ص��يخ �ص��باح 

اخلال��د احلم��د ال�ص��باح النائ��ب الأول لرئي���س جمل�س 

ال��وزراء وزي��ر اخلارجي��ة، ومعايل ال�ص��يخ حممد خالد 

احلم��د ال�ص��باح نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء وزير 

الداخلي��ة، ومع��ايل وزي��ر املالي��ة اأن���س خالد ال�ص��الح، 

ومع��ايل وزير النفط وزير الدولة ل�ص��وؤون جمل�س الأمة 

الدكت��ور عل��ي �ص��الح العم��ري، ومع��ايل ال�ص��يخ خال��د 

العبداهلل ال�صباح رئي�س املرا�صم والت�صريفات الأمريية، 

و�صفري دولة الكويت لدى قطر متعب �صالح املطوطح.

الدوحة - واس
ح�صر �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل، ماأدبة 

الع�صاء التي اأقامها �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 

دولة قطر، م�ص��اء يوم الثالثاء 17 �صفر 1436ه� املوافق 9 دي�صمرب 

2014م، لإخوان��ه اأ�ص��حاب اجلاللة وال�ص��مو قادة وروؤ�ص��اء وفود 

دول جمل���س التع��اون ل��دول اخلليج العربي��ة، وذلك عق��ب اختتام 

اأعمال الدورة اخلام�ص��ة والثالثن للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون 

اخلليجي يف فندق �صرياتون الدوحة.

ويل العهد يلتقي اأمري الكويت

ويل العهد يح�سر ماأدبة 

ع�ساء اأمري قطر

الدوحة - واس
التقى �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز

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

رئي���س وف��د اململكة امل�ص��ارك يف الدورة اخلام�ص��ة والثالثن 

للمجل�س الأعلى بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

يف مق��ر اإقامت��ه بالدوح��ة ي��وم الثالث��اء 17 �ص��فر 1436ه��� 

املوافق 09 دي�ص��مرب 2014م، �ص��مو ال�ص��يخ حممد بن را�صد 

اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ال�صقيقة.

ومت خ��الل اللق��اء ا�ص��تعرا�س املو�ص��وعات املدرج��ة عل��ى 

ج��دول اأعم��ال القم��ة اخلليجي��ة، بالإ�ص��افة اإىل بح��ث اآفاق 

التعاون الثنائي بن البلدين ال�صقيقن يف خمتلف املجالت.

ح�صر اللقاء الوفد الر�صمي املرافق ل�صمو ويل العهد، �صاحب 

ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري عبدالعزيز بن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز 

نائب وزير اخلارجية، و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري حممد 

بن �صلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة ع�صو جمل�س الوزراء 

رئي�س ديوان �ص��مو ويل العهد وامل�صت�ص��ار اخلا�س ل�ص��موه، 

ومعايل وزير الدولة ع�ص��و جمل�س الوزراء الدكتور م�ص��اعد 

ب��ن حممد العيبان، ومعايل وزي��ر املالية الدكتور اإبراهيم بن 

عبدالعزيز الع�صاف، و�ص��فري خادم احلرمن ال�صريفن لدى 

دولة قطر عبداهلل بن عبدالعزيز العيفان.

فيم��ا ح�ص��ره م��ن اجلان��ب الإماراتي �ص��مو ال�ص��يخ الفريق 

�ص��يف بن زايد اآل نهي��ان نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزير 

الداخلي��ة، و�ص��مو ال�ص��يخ عبداهلل ب��ن زايد اآل نهي��ان وزير 

اخلارجية، ومعايل ال�ص��يخة لبنى بنت خالد القا�صمي وزيرة 

التنمية والتع��اون الدويل، ومعايل وزير القت�ص��اد املهند�س 

�صلطان بن �صعيد املن�ص��وري، ومعايل وزير الدولة لل�صوؤون 

اخلارجي��ة الدكتور اأنور حممد قرقا�س، ومعايل وزير الطاقة 

�ص��هيل بن حممد املزروعي، و�صفري دولة الإمارات لدى دولة 

قطر �صالح بن حممد العامري.

يف مقر اإقامته بالدوحة

ويل العهد يلتقي نائب رئي�ض االإمارات العربية املتحدة
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بدء اأعمال القمة اخلام�سة والثالثني للمجل�ض االأعلى لدول جمل�ض   التعاون لدول اخلليج العربية يف الدوحة

وحدة ال�سف ومكافحة االإرهاب وتعـزيز العمـل نحـو االحتــــــــاد واإقـرار القـوة البحـرية امل�سـرتكة 

الدوحة - واس
بداأ اأ�ص��حاب اجلاللة وال�ص��مو قادة وروؤ�صاء دول جمل�س التعاون لدول 

اخللي��ج العربي��ة، يف العا�ص��مة القطري��ة الدوحة م�ص��اء ي��وم الثالثاء 

17 �ص��فر 1436ه� املوافق  9 دي�صمرب 2014م،اأعمال الدورة اخلام�صة 

والثالثن للمجل�س الأعلى بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

وراأ���س وف��د اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية، نياب��ًة ع��ن خ��ادم احلرمن 

ال�ص��ريفن املل��ك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود حفظه اهلل، �ص��احب 

ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل العهد نائب 

رئي���س جمل���س ال��وزراء وزير الدف��اع. وي�ص��م الوفد الر�ص��مي املرافق 

ل�ص��مو ويل العهد �صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل بن 

عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية، و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري حممد 

بن �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز وزي��ر الدولة ع�ص��و جمل�س ال��وزراء رئي�س 

ديوان �ص��مو ويل العهد وامل�صت�صار اخلا�س ل�صموه، ومعايل وزير الدولة 

ع�ص��و جمل�س الوزراء الدكتور م�ص��اعد بن حممد العيبان، ومعايل وزير 

املالية الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�ص��اف. وفور و�صول اأ�صحاب 

اجلالل��ة وال�ص��مو ق��ادة وروؤ�ص��اء دول جمل���س التعاون ل��دول اخلليج 

العربية اإىل قاعة القمة التقطت ال�صور التذكارية.

ويف م�ص��تهل اجلل�ص��ة الفتتاحية تليت اآيات من الق��راآن الكرمي. ثم األقى 

ال�ص��اب حم��د جميغري والفتاة بثين��ة عليم اهلل كلمة ال�ص��باب اخلليجي، 

اأعربا خاللها عن التقدير لأ�ص��حاب اجلاللة وال�ص��مو قادة دول املجل�س 

على حر�ص��هم على تنمية بلدانهم وخدمة �صعوبهم وتعاونهم فيما بينهم 

لن�ص��رة الأمة يف ق�ص��اياها. اإثر ذلك اأعلن �ص��احب ال�ص��مو ال�صيخ متيم 

ب��ن حم��د اآل ثاين اأمري دولة قطر )رئي�س ال��دورة احلالية( افتتاح اأعمال 

القمة.

واأع��رب �ص��مو اأمري دولة قطر يف كلم��ة افتتح بها اأعم��ال القمة، عن اأمله 

يف اأن توؤ�ص���س القم��ة ال��� 35 لنطالق��ة جدي��دة يف العالق��ات اخلليجي��ة 

ع��رب تعزيز روح التاآخي والت�ص��امن. واأكد �ص��موه اأن دولة قطر �ص��وف 

تك��ون كعهدها م�ص��اهًما فعاًل يف تعميق هذه العالق��ات وتعزيز التعاون 

والتكام��ل يف جميع املج��الت التي تعود باخلري على الدول وال�ص��عوب 

اخلليجية. وقال �صموه: “اإنه ل �صك اأن الحتاد اخلليجي الذي ت�صمنته 

مب��ادرة اأخ��ي خادم احلرمن ال�ص��ريفن امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز اآل 

�ص��عود �ص��يظل هدًفا �ص��امًيا، ومنه اإىل الحتاد العربي باإذن اهلل، غري اأن 

الإمي��ان بهذا الهدف والإ�ص��رار عل��ى حتقيقه يتطلبان من��ا اأن ندرك اأن 

خ��ري �ص��بيل لتحويله اإىل واق��ع هو التح��رك بخطوات تدريجي��ة، قائمة 

على تكامل امل�ص��الح القت�ص��ادية والعالقات الجتماعية والثقافية بن 

�صعوبنا، ولكنها واثقة وتوؤدي يف النهاية اإىل حتقيق اأهدافنا وم�صاحلنا 

امل�ص��ركة. ر�ص��يدنا يف هذا اإجنازات م�صجلة يف �صفحات التاريخ يف ظل 

ظروف مل تكن �ص��هلة مي�ص��ورة”. واأ�ص��اف �ص��موه: “لقد اآن الأوان اأن 

يح��ّدد جمل�س التع��اون دوره وموقع��ه يف اخلارطة ال�صيا�ص��ية لالإقليم، 

بناء على مكانة دوِله الإ�ص��راتيجية ومقدراتها وم�ص��احلها امل�صركة. 

فال��دول الكربى ل تنتظر، ول ت�ص��غي للمنا�ص��دات الأخالقية. وهي كما 

يب��دو تتعام��ل بلغة امل�ص��الح فقط، ومع من يثبت قوت��ه على الأر�س يف 

الإقلي��م”. وتن��اول اأمري دول��ة قطر يف كلمت��ه مظاهر الع��دوان واإرهاب 

الدولة الذي متار�صه اإ�ص��رائيل يف الأرا�صي الفل�صطينية عرب الن�صاطات 

ال�ص��تيطانية والعتداء على حرمة امل�ص��جد الأق�صى واإجراءات تغيري 

هوية القد�س وتدني�س مقد�ص��اته، وممار�صاتها العدائية املنافية لأب�صط 

الأعراف الدولية. ودعا �ص��موه خالل كلمته العاملن العربي والإ�ص��المي 

اإىل اتخ��اذ وقف��ة ج��ادة وقوي��ة للدفاع ع��ن مقد�ص��ات الأمة، ول �ص��يما 

يف القد���س، وال��ذود عنه��ا وتق��دمي الع��ون ال��الزم لدعم جهود ال�ص��عب 

الفل�ص��طيني يف مواجه��ة العت��داءات الإ�ص��رائيلية. وق��ال اإن ا�ص��تمرار 

املجتمع الدويل يف الوقوف متفّرجاً و�صامتاً اإزاء املمار�صات الإ�صرائيلية 

غري امل�ص��روعة يعد جرمية كربى بحق الإن�صانية، داعياً املجتمع الدويل 

وبخا�ص��ة الأط��راف الفاعلة يف عملية ال�ص��الم اأن تفر�س على اإ�ص��رائيل 

الإذعان جلهود ال�ص��الم والتو�ص��ل اإىل ت�ص��وية عادلة و�صاملة ت�صتند اإىل 

قرارات ال�صرعية الدولية، وتف�صي اإىل اإنهاء معاناة ال�صعب الفل�صطيني.

وفيما يتعلق بال�ص��اأن ال�ص��وري اأو�ص��ح ال�ص��يخ متيم بن حمد اآل ثاين اأن 

من اأهم اأ�ص��باب تفاقم الأزمة ال�ص��ورية غياب روؤية وا�صحة لدى القوى 

املوؤث��رة يف املجتم��ع ال��دويل حلل ه��ذه الأزمة، واإ�ص��ابة النظ��ام الدويل 

بُعْطب حقيقي هو ازدواجية معايري ال�ص��رعية الدولية. واأ�ص��ار اإىل ف�صل 

جمل���س الأمن يف حماية املدنين من جرائ��م احلرب والإبادة اجلماعية، 

يف مقابل اإ�ص��رار النظام ال�ص��وري على رف�س احلل ال�صيا�ص��ي واعتماد 

احلل الع�صكري ال�صامل. ودعا �صموه املجتمع الدويل جمّددًا اإىل التوافق 

ال��دويل والإقليم��ي، واأن يتخذ جمل���س الأمن القرار ال��الزم لوقف اأعمال 

القتل واجلرائم �صد الإن�ص��انية التي يرتكبها النظام ال�صوري، وحتقيق 

احل��ل ال�صيا�ص��ي ال��ذي يلب��ي تطلع��ات ال�ص��عب ال�ص��وري. واأ�ص��ار اإىل 

الأو�صاع الراهنة يف كل من ليبيا واليمن والعراق، م�صددًا على �صرورة 

ت�ص��افر اجله��ود الإقليمية والدولية من اأجل م�ص��اعدة تل��ك الدول على 

جت��اوز ظروفها الراهن��ة، معرباً عن اأمله يف تواف��ق احلكومات والقوى 

ال�صيا�ص��ية يف تل��ك ال��دول عل��ى م�ص��احلات وطنية ت�ص��ع ح��دًا لأعمال 

العنف وتلبي تطلعات �ص��عوبها يف الأمن وال�ص��تقرار. واأو�ص��ح �صموه 

اأن ظاه��رة الإرهاب التي ي�ص��هدها عاملنا املعا�ص��ر، ومنطقتن��ا العربية 

على نحو خا�س، وما ت�صّكله من حتٍد خطري لالأمن وال�صتقرار والتنمية 

ت�ص��تدعي منا، ومن املجتمع الدويل ب�ص��كل ع��ام، تكثيف اجلهد اجلماعي 

واتخ��اذ التدابري الالزمة كاف��ة ملواجهتها وا�صتئ�ص��ال جذورها وعالج 

اأ�صبابها احلقيقية؛ ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية، داعياً اإىل بذل 

اجله��ود لتجني��ب املجتمعات العربي��ة اآفة التطرف والإره��اب بالوقاية 

قبل العالج.

اإثر ذلك األقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح اأمري 

دول��ة الكويت كلم��ة اأكد فيها اأن القلق امل�ص��روع والتخ��وف املربر على 

م�صرية جمل�س التعاون دفع اإىل العمل بكل اجلد والجتهاد للحفاظ على 

هذه امل�ص��رية يف ظل ظروف اإقليمية بالغة الدقة. وقال: “ينعقد اجتماع 

جمل�ص��نا اليوم بعد عام من انعقاد اآخر دورة له يف دولة الكويت، ع�ص��نا 

خالله قلًقا وتخوًفا على م�صرية جمل�صنا املباركة دفعنا لنعمل بكل اجلد 

والجتهاد للحفاظ على هذه امل�ص��رية و�ص��يانة مكا�ص��بها يف ظل ظروف 

اإقليمي��ة ودولية بالغة الدقة، جعلت من قلقنا م�ص��روعاً وتخوفنا مربًرا 

وانعك�ص��ت على م�ص��رية عملنا امل�صرك واأدخلته يف ح�ص��ابات كادت اأن 

تع�ص��ف ب��ه وتنال من كيانن��ا اخلليجي الذي بات ميث��ل الأمل والرجاء 

لأبن��اء دول املجل���س”. واأ�ص��اف: “اإننا نوؤمن اأن الخت��الف يف وجهات 

النظ��ر وتباينه��ا اأمر طبيع��ي، بل ومطل��وب ول يدع��و اإىل اجلزع، على 

اأن ل ن�ص��ل بذلك اإىل مرحلة اخلالف والت�ص��احن والقطيعة التي �ص��تقود 

بال �ص��ك اإىل اإ�ص��عافنا وتراجع قدراتنا يف احلف��اظ على ما حتقق لنا من 

اإجن��ازات.. ومم��ا يدعون��ا اإىل البع��د عن اخل��الف والقطيع��ة اأننا منلك 

مقوم��ات اللحم��ة والوحدة ومبا يف��وق كثريًا عنا�ص��ر القطيعة، وبهذه 

املقومات وبالتوا�ص��ل واحلوار الأخوي بيننا �صنكون قادرين بعون اهلل 

اأن نهزم اأي خالف ون�صمو باأخوتنا التي جت�صد امل�صري الواحد والتاريخ 

امل�ص��رك”. واأ�صار �ص��موه اإىل اأن احلديث عن الحتاد بن دول املجل�س 

وحتميت��ه ميث��ل هدف��اً واأم��اًل يتطل��ع اإلي��ه اأبن��اء دول املجل���س، وياأتي 

ان�صجاماً مع النظام الأ�صا�ص��ي وتفعياًل لقرارات العمل امل�صرك، موؤكًدا 

اأن��ه يتوج��ب العمل على اإيجاد اأ�ص��ا�س �ص��لب ميهد للدخ��ول اإىل مرحلة 

الحتاد، اأ�صا�ًصا يج�ص��د جتاوز اخلالفات ويح�صن هذه التجربة، داعًيا 

اإىل التفكري يف ت�ص��كيل جلنة رفيعة امل�ص��توى ت�صم خرباء اخت�صا�صين 

تتوىل ا�ص��تكمال درا�ص��ة مو�ص��وع الحتاد من خمتل��ف جوانبه، وترفع 



املجل���س  اإىل  لالحت��اد  املثل��ى  بال�ص��يغة  ومقرحاته��ا  مرئياته��ا 

ال��وزاري وم��ن ثم ترف��ع للمجل�س الأعل��ى. واأكد �ص��مو اأمري دولة 

الكويت اأن بعد نظر اأ�ص��حاب اجلاللة وال�ص��مو قادة دول املجل�س 

وحكمته��م وحر�ص��هم على هذه امل�ص��رية املباركة، مب��ا حتمله من 

وح��دة امل�ص��ري ورواب��ط القربى والن�ص��ب كان له الأث��ر البالغ يف 

جتاوز تل��ك الظروف ال�ص��تثنائية، وذلك يف اللق��اء الأخوي الذي 

عق��د يف ريا���س اخلري وب�ص��يافة خ��ادم احلرمن ال�ص��ريفن امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود، الذي اأتى تر�صيخاً لروح التعاون 

ال�ص��ادق وتاأكيدًا على امل�صري امل�صرك وجت�ص��يدًا لتطلعات اأبناء 

دول اخللي��ج، واأثم��ر عن التو�ص��ل اإىل اتف��اق الريا���س التكميلي، 

ليتمكن اجلميع من دعم هذا ال�صرح ال�صامخ وحت�صينه يف مواجهة 

التحديات املت�ص��اعدة. واأ�ص��ار اإىل اأن من التحديات التي تواجهها 

دول جمل�س التعاون اليوم انخفا�س اأ�صعار البرول اإىل م�صتويات 

باتت توؤثر على املداخيل وبرامج التنمية، داعًيا اإىل تعزيز م�صرية 

العم��ل القت�ص��ادي اخلليج��ي امل�ص��رك، والتاأكيد على �ص��رورة 

تنفي��ذ جمموع��ة م��ن الق��رارات املهم��ة الت��ي ت�ص��منتها التفاقية 

القت�صادية بن دول املجل�س ملواجهة اآثار تلك التحديات.

ويف ال�صاأن ال�صوري اأعرب �صمو اأمري دولة الكويت عن الأ�صى اإزاء 

عج��ز املجتم��ع الدويل بكل م��ا ميلكه من اإمكانات ع��ن حتقيق تقدم 

ملمو���س يف وقف هدير اآلة القتل والدمار عن ال�ص��تمرار يف ح�ص��د 

اأرواح ع�ص��رات الآلف يف �ص��وريا، وتهج��ري املالي��ن يف الداخ��ل 

واخلارج، وتهديد لالأمن وال�صتقرار، لي�س للمنطقة فح�صب واإمنا 

للعامل باأ�صره.

وحول ق�ص��ية اجل��زر الث��الث التابع��ة لدول��ة الإم��ارات العربية 

املتحدة طنب الكربى وطنب ال�صغرى واأبو مو�صى، دعا �صمو اأمري 

دولة الكويت، اجلمهورية الإ�صالمية الإيرانية لال�صتجابة مل�صاعي 

دولة الإمارات حلل الق�ص��ية عن طريق املفاو�ص��ات املبا�ص��رة اأو 

اللجوء اإىل التحكيم الدويل. وحيال الق�ص��ية الفل�صطينية قال: “اإنه 

عل��ى رغم اجله��ود احلثيثة التي تبذل لنت�ص��ال عملية ال�ص��الم يف 

ال�ص��رق الأو�ص��ط من تعرثها، اإل اأن تعنت اإ�ص��رائيل واإ�ص��رارها 

على ال�ص��تمرار يف بناء امل�ص��توطنات وتدني�س املقد�ص��ات وتكرار 

العتداءات على امل�ص��جد الأق�ص��ى ورف�صها الن�صياع اإىل قرارات 

ال�ص��رعية الدولي��ة ح��ال دون حتقيق التق��دم الذي نتطل��ع اإليه يف 

ال�ص��الم الع��ادل، واأدى اإىل ا�ص��تمرار بق��اء الق�ص��ية الفل�ص��طينية 

دون حل. واأكد �ص��مو ال�ص��يخ �ص��باح الأحمد املوقف الثابت يف نبذ 

الإره��اب والتطرف بكافة اأ�ص��كاله و�ص��وره واأياً كان م�ص��دره اأو 

دوافعه. ونوه �ص��موه مبتابع��ة بالده باهتمام تطورات الأو�ص��اع 

على ال�صاحة اليمنية وما اآلت اإليه ب�صبب عدم التزام اأحد الأطراف 

باتفاق ال�ص��لم وال�ص��راكة الأم��ر الذي قو�س فر�س اإحالل ال�ص��الم 

وال�صتقرار وعرقل تنفيذ املبادرة اخلليجية.

وب�ص��اأن الربنامج النووي الإيراين، اأ�صار �ص��مو اأمري دولة الكويت 

اإىل اأن املفاو�ص��ات حول��ه لتزال مت�ص��ي دون الو�ص��ول اإىل اتفاق 

نهائ��ي يطمئ��ن الع��امل بطبيع��ة ذل��ك الربنام��ج وميك��ن الوكال��ة 

الدولية للطاقة الذرية من ممار�ص��ة اإجراءاتها يف مراقبة املفاعالت 

الإيراني��ة، داعي��اً اإي��ران اإىل �ص��رورة اللتزام الت��ام بالتعاون مع 

املجتمع الدويل ول �ص��يما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطبيق 

اأعلى معايري الأمن وال�ص��المة يف من�صاآتها النووية لتبديد خماوف 

دول اجلوار.

وح��ول الو�ص��ع يف ليبيا، اأو�ص��ح �ص��مو اأم��ري دولة الكوي��ت اأن ما 

ت�ص��هده ليبيا من نزاع م�صلح بن الفرقاء يدعو للقلق ملا ي�صكله من 

بوؤرة اأخرى تهدد الأمن وال�ص��تقرار، داعًيا اإىل �ص��رورة الإ�صراع 

يف وقف فوري لأعمال العنف واإجراء م�ص��احلة وطنية عرب حوار 

يتم فيه تغليب العقل.

م��ن جهته نقل مع��ايل الأمن الع��ام ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج 

العربي��ة الدكت��ور عبداللطي��ف ب��ن را�ص��د الزي��اين للق��ادة حتيات 

وتقدي��ر مواطن��ي دول جمل���س التع��اون الذي��ن �ص��عدت قلوبه��م 

واطماأنت نفو�ص��هم وا�صتب�ص��روا خ��رًيا بنتائج الجتم��اع املبارك 

لأ�ص��حاب اجلاللة وال�ص��مو الذي عقد مبدينة الريا�س يف ال�صاد�س 

ع�ص��ر من نوفمرب املا�صي، وما مت التو�ص��ل فيه من اتفاق الريا�س 

التكميل��ي والنتائ��ج الإيجابي��ة الت��ي برهنت على وح��دة املجل�س 

ومتا�صكه وقوته، وحر�س القادة الأكيد على تر�صيخ روح التعاون 

ال�ص��ادق والت�صامن الوثيق مبا يح�صن دول املجل�س من الأخطار 

املحدق��ة به يف ظ��ل الظروف البالغ��ة الدقة التي متر به��ا املنطقة. 

وتوج��ه معالي��ه اإىل اهلل القدير اأن يحمي دول جمل���س التعاون من 

كل مك��روه واأن ي��دمي عليه��ا نعم��ة الأمن والأم��ان. واأك��د معاليه 

اأن ق��رارات املجل���س الأعل��ى وتوجيهات القادة ال�ص��ديدة ب�ص��اأن 

امل�ص��اريع الإ�ص��راتيجية امل�ص��ركة والت�ص��ريعات ال�صر�صادية 

واملوح��دة وتعمي��ق التكام��ل يف ميادين��ه كافة وتو�ص��يع جمالت 

التعاون والتن�ص��يق امل�ص��رك ب��ن دول املجل�س والدول ال�ص��قيقة 

وال�صديقة يجري تنفيذها ومتابعتها بحر�س دائم من قبل املجل�س 

ال��وزاري واملجال�س واللجان الوزارية املخت�ص��ة، لتحقيق املزيد 

م��ن الإجنازات ل�ص��الح مواطن��ي دول جمل���س التع��اون وتعزيز 

م�ص��رية العمل اخلليجي امل�ص��رك وتر�ص��يخ هذا الكي��ان لالأهداف 

ال�ص��امية النبيلة. وق��ال معايل الأمن العام ملجل���س التعاون لدول 

اخلليج العربية: اإن جدول اأعمال القمة حافل مبو�ص��وعات العمل 

اخلليجية امل�ص��ركة يف خمتلف املجالت، م�صيًفا اأنها ح�صيلة عام 

كامل من العمل الدوؤوب الذي قامت به املجال�س واللجان الوزارية 

والهيئ��ات وف��رق العم��ل الت��ي تو�ص��لت اإىل العديد م��ن القرارات 

والتو�ص��يات البناءة التي �صت�ص��هم يف دفع م�صرية العمل امل�صرك 

اإىل اآف��اق اأرح��ب. واأ�ص��ار الدكت��ور الزي��اين، يف ختام كلمت��ه اإىل اأن 

املجل���س الوزاري قد اأنهى اجتماعه التح�ص��ريي ل��دورة املجل�س 

الأعلى اخلام�ص��ة والثالثن مبناق�ص��ة املو�صوعات كافة، واأو�صى 

برف��ع م��ا مت التو�ص��ل اإلي��ه من نتائ��ج للمجل���س الأعل��ى للتوجيه 

واإ�ص��دار القرارات الالزمة ب�صاأنها، �صائاًل اهلل تعاىل اأن يكلل اأعمال 

هذا الجتماع الرفيع املقام بالتوفيق واأن ي�صدد على طريق اخلري 

خطى القادة.

عقب ذلك كرم اأ�ص��حاب اجلاللة وال�صمو قادة وروؤ�صاء وفود دول 

جمل���س التعاون ل��دول اخللي��ج العربية خالل اجلل�ص��ة �ص��احب 

ال�ص��مو ال�صيخ �ص��باح الأحمد اجلابر ال�ص��باح اأمري دولة الكويت 

ال�ص��قيقة، مبنا�ص��بة منح منظمة الأمم املتحدة ل�ص��موه لقب “قائد 

اإن�ص��اين”، وبت�ص��مية دولة الكويت “مركًزا للعمل الإن�صاين”، وذلك 

جلهود �صموه املتميزة يف العمل الإن�صاين الدويل.

واأع��رب �ص��مو اأم��ري دولة الكوي��ت عن �ص��روره باأن يتق��دم لأخيه 

�ص��احب ال�ص��مو ال�ص��يخ متي��م ب��ن حم��د اآل ث��اين اأمري دول��ة قطر 

ال�صقيقة ورئي�س الدورة احلالية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية، ولإخوانه اأ�ص��حاب اجلاللة وال�ص��مو قادة 

دول جمل���س التع��اون، باأرفع اآيات ال�ص��كر وعظي��م المتنان على 

هذا التكرمي مبنا�ص��بة ت�ص��مية منظمة الأمم املتحدة لدولة الكويت 

“مرك��ًزا للعم��ل الإن�ص��اين”، ولإطالقه��ا علينا لق��ب “قائد للعمل 
الإن�صاين”.

وقال �ص��موه: “اإن تكرمي منظم��ة الأمم املتحدة لدولة الكويت ولنا 

اإمنا ه��و تكرمي كذلك لكاف��ة دول جمل�س التعاوِن، قادة و�ص��عوًبا، 

فاأفراحنا وم�صاعرنا وم�ص��راتنا واحدة”، م�صيدًا بال�صجل احلافل 

امل�ص��رف وامل�ص��هود يف جمال العمل الإن�صاين لدول جمل�س التعاون 

و�ص��عوبها كافة التي داأب��ت ومنذ القدم ومبا جبل��وا عليه من حب 

اخل��ري والإح�ص��ان اإىل تقدمي امل�ص��اعدات لكل حمت��اج، واإىل اإغاثة 

املنكوبن جراء النزاعات واحلروب والكوارث الطبيعية.

بعد ذلك تراأ�س �ص��احب ال�ص��مو ال�ص��يخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري 

دول��ة قط��ر جل�ص��ة العم��ل املغلقة م��ع اإخوان��ه اأ�ص��حاب اجلاللة 

وال�ص��مو قادة وروؤ�ص��اء وفود دول جمل�س التع��اون لدول اخلليج 

العربي��ة، يف اإط��ار اأعم��ال القم��ة اخلام�ص��ة والثالثن لق��ادة دول 

جمل���س التعاون اخلليجي بفندق �ص��رياتون الدوحة م�ص��اء اليوم 

نف�صه.

ويناق���س القادة خالل اجلل�ص��ة املو�ص��وعات املدرجة على جدول 

اأعمال الدورة.
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بدء اأعمال القمة اخلام�سة والثالثني للمجل�ض االأعلى لدول جمل�ض   التعاون لدول اخلليج العربية يف الدوحة

وحدة ال�سف ومكافحة االإرهاب وتعـزيز العمـل نحـو االحتــــــــاد واإقـرار القـوة البحـرية امل�سـرتكة 

ويل العهد يعلن ترحيب خادم احلرمني ال�سريفني با�ست�سافة قادة دول جمل�ض التعاون

لعقد الدورة 36 يف الريا�ض
الدوحة - واس

اأعلن �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��لمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل 

العه��د نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع، ترحيب خادم احلرمن 

ال�ص��ريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ص��عود حفظه اهلل، با�صت�ص��افة 

اأ�ص��حاب اجلالل��ة وال�ص��مو ق��ادة دول جمل���س التع��اون ل��دول اخلليج 

العربي��ة اإىل عق��د ال��دورة القادمة ال�صاد�ص��ة والثالثن للمجل���س الأعلى 

ملجل���س التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة يف بلدهم الث��اين اململكة العربية 

ال�صعودية.

ج��اء ذلك يف كلمة ل�ص��مو ويل العهد خالل اجلل�ص��ة اخلتامية لأعمال القمة 

يف ال��دورة اخلام�ص��ة والثالثن للمجل���س الأعلى ملجل���س التعاون لدول 

اخللي��ج العربية، فيما يلي ن�ص��ها: �ص��احب ال�ص��مو الأخ الأمري متيم بن 

حم��د اآل ثاين، الإخوة اأ�ص��حاب اجلاللة وال�ص��مو، ي�ص��رين يف ختام اأعمال 

دورتنا احلالي��ة للمجل�س الأعلى اأن اأتقدم بال�ص��كر والمتنان لدولة قطر 

ال�ص��قيقة حكوم��ة و�ص��عباً عل��ى ا�صت�ص��افة هذه ال��دورة، التي ج�ص��دت 

اللحم��ة بن الأ�ص��قاء، واأكدت الت�ص��ميم على امل�ص��ي قدماً يف م�ص��ريتنا. 

وبهذه املنا�ص��بة ي�ص��عدين اأن اأنقل لكم حتيات مقام �صيدي خادم احلرمن 

ال�ص��ريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ص��عود، وترحيبه با�صت�صافتكم 

يف ال��دورة القادمة ال�صاد�ص��ة والثالث��ن للمجل�س يف بلدك��م الثاين اململكة 

العربية ال�صعودية. وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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اختتام اأعمـال القمـة اخلام�سة والثالثـني للمجلـ�ض    االأعـلى لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
الدوحة - واس

اختت��م اأ�ص��حاب اجلالل��ة وال�ص��مو ق��ادة وروؤ�ص��اء دول جمل���س التع��اون 

ل��دول اخللي��ج العربي��ة م�ص��اء ي��وم الثالث��اء 17 �ص��فر 1436ه��� املواف��ق

 9 دي�صمرب 2014م، اأعمال الدورة اخلام�صة والثالثن للمجل�س الأعلى بدول 

جمل�س التع��اون لدول اخلليج العربية التي ا�صت�ص��افتها العا�ص��مة القطرية 

الدوح��ة. وراأ�س وف��د اململكة العربية ال�ص��عودية، نيابًة ع��ن خادم احلرمن 

ال�ص��ريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ص��عود حفظه اهلل، �ص��احب ال�ص��مو 

امللكي الأمري �ص��لمان بن عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الدفاع.

ويف بداي��ة اجلل�ص��ة اخلتامية ت��ال معايل الأم��ن العام ملجل���س التعاون لدول 

اخللي��ج العربي��ة الدكت��ور عبداللطي��ف ب��ن را�ص��د الزي��اين البي��ان اخلتامي 

للقمة، التايل ن�ص��ه: “هناأ املجل�س الأع�لى ح�ص��رة �ص��احب ال�ص��مو ال�ص��يخ 

متي��م بن حمد اآل ثاين، حفظ��ه اهلل ورعاه، على توليه رئا�ص��ة الدورة احلالية 

للمجل���س الأعل��ى، مقدرًا ما ورد يف كلمت��ه الفتتاحية، وحر�ص��ه على تفعيل 

م�ص��رية التع��اون بن دول املجل���س يف كافة املجالت. وع��رب املجل�س الأعلى 

ع��ن بال��غ تقدي��ره وامتنان��ه للجه��ود الكب��رية، ال�ص��ادقة واملخل�ص��ة، التي 

بذلها ح�ص��رة �ص��احب ال�صمو ال�ص��يخ �ص��باح الأحمد اجلابر ال�ص��باح اأمري 

دول��ة الكوي��ت حفظ��ه اهلل ورع��اه، وحكومت��ه املوق��رة، خالل فرة رئا�ص��ته 

لل��دورة الرابع��ة والثالث��ن للمجل���س الأعل��ى، وم��ا حتق��ق م��ن خط��وات 

واإجن��ازات هام��ة. واطلع املجل���س الأعلى على ما و�ص��لت اإليه امل�ص��اورات 

ب�ص��اأن مق��رح خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز 

اآل �ص��عود، مل��ك اململكة العربية ال�ص��عودية حفظه اهلل ورع��اه، بالنتقال من 

مرحل��ة التع��اون اإىل مرحل��ة الحت��اد، ووج��ه املجل���س الوزاري با�ص��تمرار 

امل�ص��اورات وا�ص��تكمال درا�ص��ة املو�ص��وع مب�ص��اركة مع��ايل رئي���س الهيئ��ة 

املتخ�ص�صة يف هذا ال�صاأن، وفق ما ن�س عليه قرار املجل�س الأعلى بهذا ال�صاأن 

يف دورته الثالثة والثالثن التي عقدت يف ال�ص��خري مبملكة البحرين دي�ص��مرب 

2012م. وهناأ املجل�س الأعلى �ص��احب ال�صمو ال�ص��يخ �صباح الأحمد اجلابر 

ال�ص��باح اأم��ري دولة الكويت، لت�ص��مية دول��ة الكويت مركزًا للعمل الإن�ص��اين، 

وت�ص��مية �ص��موه قائدًا للعمل الإن�ص��اين، وبهذه املنا�ص��بة قام املجل�س الأعلى 

بتكرمي �ص��موه، متمنياً ل�ص��موه التوفي��ق يف موا�ص��لة دوره املرموق يف خدمة 

الإن�ص��انية، ولدولة الكويت و�ص��عبها العزيز املزيد من التق��دم والرخاء. كما 

هناأ املجل�س الأعلى ح�ص��رة �ص��احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ص��ى اآل خليفة 

مل��ك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه، بنج��اح النتخابات النيابية والبلدية 

الت��ي جرت يف اململكة بتاريخ 22 نوفم��رب 2014م، باعتبارها اجنازًا تاريخياً 

�صارك فيه اأبناء املجتمع البحريني بجميع مكوناته، وبن�صبة م�صاركة عالية، 

تثب��ت وقوفه��م خل��ف قيادتهم احلكيمة م��ن اأجل بن��اء م�ص��تقبل زاهر يف ظل 

امل�ص��روع الإ�صالحي حل�ص��رة �ص��احب اجلاللة ملك مملكة البحرين، متمنياً 

ململك��ة البحرين و�ص��عبها العزيز املزيد م��ن التقدم والزدهار. وا�ص��تعر�س 

املجل���س الأعلى تو�ص��يات وتقارير املتابعة املرفوعة م��ن املجل�س الوزاري، 

وما حتق�ق من اإجنازات يف م�ص���رية العمل امل�ص��رك، منذ الدورة املا�صية يف 

كاف��ة املج��الت، وعرب عن تقدي��ره للجهود املبذولة لتعزيز م�ص��رية التعاون 

امل�ص��رك، وعلى وجه اخل�ص��و�س ما يتعلق بتعزي��ز املواطنة اخلليجية مبا 

يحق��ق ملواطني دول املجل���س املزيد من الندماج والتكام��ل بن دول جمل�س 

التعاون، والتي ت�ص��كل اإجنازات مهمة يف م�ص��رية املجل���س املباركة، والدفع 

بها اإىل اآفاق اأرحب واأ�صمل.

كما بحث تطورات الق�صايا ال�صيا�صية، الإقليمية والدولية، يف �صوء ما ت�صهده 

املنطق��ة والع��امل من اأح��داث وتطورات مت�ص��ارعة واتخذ ب�ص��اأنها القرارات 

الالزمة، وذلك على النحو الت�ايل:

مسيرة العمل المشترك: الشؤون االقتصادية
اعتم��د املجل���س الأعل��ى م��ا اتخذته جلن��ة التعاون امل��ايل والقت�ص��ادي من 

خط��وات للو�ص��ول للو�ص��ع النهائ��ي لالحتاد اجلمرك��ي. كما اعتم��د القانون 

)النظ��ام( املوح��د للغذاء لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�ص��فة 

ا�صر�صادية ب�صقيه النباتي والت�صنيعي، الذي يهدف اإىل �صمان �صالمة الغذاء 

املتداول، وحماية ال�ص��حة العامة للم�ص��تهلك، وتي�صري حركة جتارة الغذاء. 

كما اعتمد ا�ص��تمرار العمل بكافة القواعد واملبادئ املوحدة لتكامل الأ�ص��واق 

املالية بدول املجل�س ب�ص��فة اإ�صر�صادية، حلن النتهاء من منظومة القواعد 

املوحدة لتحقيق التكامل يف الأ�صواق املالية بدول املجل�س.

واطل��ع املجل�س الأعلى على تقرير ب�ص��اأن الربط املائ��ي والأمن املائي يف دول 

املجل�س ووجه ب�ص��رعة النتهاء من درا�ص��ة ال�ص��راتيجية ال�ص��املة بعيدة 

املدى للمياه لدول جمل�س التعاون. كما اطلع على تقرير ب�ص��اأن �صري العمل يف 

م�صروع �صكة حديد جمل�س التعاون، ملا ميثله هذا امل�صروع من اأهمية بالغة يف 

ت�ص��هيل التجارة وانتقال الأفراد ب��ن دول املجل�س، ووجه باأهمية اإجناز هذا 

امل�صروع احليوي وال�صراتيجي الهام يف الوقت املحدد عام 2018م مب�صيئة 

اهلل، وباأف�ص��ل املوا�ص��فات املتوف��رة عاملي��اً. واأحي��ط املجل�س الأعلى ب�ص��ري 

العم��ل يف الحت��اد النقدي ملجل���س التعاون، وباخلطوات الت��ي اتخذتها دول 

املجل�س لتنفيذ ال�صوق اخلليجية امل�صركة لتفعيل وتعظيم ا�صتفادة مواطني 

دول املجل�س من جمالت ال�ص��وق اخلليجية امل�ص��ركة. واأكد املجل�س الأعلى 

على اأهمية ال�ص��تمرار يف خطوات التكامل بن دول املجل�س يف �صتى املجالت 

القت�صادية، ووجه بتكثيف اجلهود لتنفيذ قراراته ب�صاأن العمل امل�صرك فيما 

يتعلق باملجالت املن�ص��و�س عليها يف التفاقية القت�ص��ادية. واأ�صاد املجل�س 

الأعلى مبا حتقق يف دول املجل�س من تنمية �صاملة يف خمتلف املجالت، وعرب 

ع��ن ارتياحه ملع��دلت النمو التي ت�ص��هدها اقت�ص��ادات دول املجل�س. وبارك 

املجل���س الأعل��ى اجلهود التي تقوم بها الأمانة العام��ة ملتابعة تنفيذ قراراته 

يف جمال الهتمام بال�ص��باب وحتقي��ق تطلعاتهم، موؤك��دًا املجل�س على اأهمية 

ا�ص��تمرار الأمانة العامة يف تنظيم الفعاليات ال�صبابية من خالل ور�س العمل، 

والربامج واللقاءات والدورات التدريبية، وبرامج التوا�صل الدويل لل�صباب، 

وت�ص��جيع املب��ادرات الريادية يف جم��ال ريادة الأعمال والبت��كار والتوظيف 

وبناء املهارات وبرامج العمل. واطلع املجل�س الأعلى على التقرير املقدم من 

الأمانة العامة ب�ص��اأن متابعة تنفيذ قراره يف دورته )32( )الريا�س دي�ص��مرب 

2011( حول تبني اخلط��ة اخلليجية ملكافحة الأمرا�س غري املعدية )2011 

� 2020(، واعتم��اد اخلط��ة اخلليجية “املحدثة” للوقاية م��ن الأمرا�س غري 

ال�صارية ومكافحتها )2014 � 2025(.

العمل العسكري المشترك
واطل��ع املجل���س الأعلى على قرارات وتو�ص��يات جمل�س الدفاع امل�ص��رك يف 

دورت��ه الثالثة ع�ص��رة، ووافق على اإن�ص��اء ق��وة الواجب البح��ري املوحدة 

)81(. وواف��ق املجل���س الأعل��ى عل��ى توفري اخلدم��ات العالجي��ة لالأمرا�س 

امل�صتع�ص��ية ملنت�ص��بي الق��وات امل�ص��لحة بالدول الأع�ص��اء يف امل�صت�ص��فيات 

الع�ص��كرية واملراك��ز التخ�ص�ص��ية يف دول املجل���س. وع��رب املجل���س الأعلى 

ع��ن ارتياحه وتقدي��ره لالإجن��ازات واخلطوات الت��ي حتققت لبن��اء القيادة 

الع�ص��كرية املوح��دة، ووج��ه بتكثي��ف اجلهود وت�ص��ريعها لتحقي��ق التكامل 

الدفاعي املن�ص��ود بن دول املجل�س يف خمتلف املج��الت، وما يتطلبه ذلك من 

اإجراءات ودرا�صات.

التنسيق والتعاون األمني
�صادق املجل�س الأعلى على قرارات اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وزراء الداخلية 

يف اجتماعه��م )33( الذي عقد يف دولة الكويت )نوفمرب 2014م(، واأعرب عن 

ارتياح��ه مل��ا حتقق من اإجنازات يف املجال الأمن��ي، مبا يف ذلك بدء عمل جهاز 

ال�صرطة اخلليجية من مقره يف مدينة اأبوظبي بالإمارات العربية املتحدة.

مكافحة اإلرهاب
جدد املجل�س الأعلى التاأكيد على املواقف الثابتة لدول املجل�س بنبذ الإرهاب 

والتطرف، بكافة اأ�ص��كاله و�ص��وره، ومهما كانت دوافع��ه ومربراته واأياً كان 

م�ص��دره، وجتفي��ف م�ص��ادر متويل��ه، موؤكدًا الت��زام دول املجل���س مبحاربة 

الفك��ر ال��ذي تق��وم علي��ه اجلماع��ات الإرهابي��ة وتتغ��ذى من��ه، باعتب��ار اأن 

الإ�ص��الم بريء منه. كما اأكد اأن الت�ص��امح والتعاي�س بن الأمم وال�صعوب من 

اأ�ص���س �صيا�ص��ة دول املجل�س الداخلية واخلارجية، م�ص��ددًا على وقوف دول 

املجل�س �ص��د التهديدات الإرهابية التي تواجه املنطقة والعامل، �صماناً لالأمن 

وال�صتقرار وال�ص��الم. واأكد املجل�س الأعلى وقوفه اإىل جانب مملكة البحرين 

يف كل خطواتها يف حماربتها لالأعمال الإرهابية، واإدانته ال�ص��ديدة للتفجريات 

الإرهابية التي راح �ص��حيتها اأرواح بريئة، مما يهدد الأمن وال�صلم الأهلي يف 

مملك��ة البحرين. وا�ص��تعر�س املجل�س الأعلى اجله��ود الدولية املبذولة على 

كافة الأ�ص��عدة ملواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يع�صفان باملنطقة، واأ�صاد 

بالبيان ال�صادر يف ختام الجتماع الإقليمي ب�صاأن مكافحة الإرهاب، الذي عقد 

يف جدة )�صبتمرب 2014م(، وما اأكد عليه البيان من التزام م�صرك للوقوف يف 

وجه التهديدات التي يج�صدها الإرهاب بكل اأ�صكاله للمنطقة والعامل. ورحب 

املجل���س الأعل��ى بنتائج املوؤمتر الدويل ملكافحة متوي��ل الإرهاب الذي عقد يف 

املنام��ة )نوفمرب 2014م(، موؤك��دًا على ما ورد يف اإعالن املنامة ال�ص��ادر عن 

املوؤمت��ر الذي يعد مرجعاً يف حتديد ال�ص��بل والط��رق الكفيلة للحد من ظاهرة 

الإرهاب ب�ص��كل كامل و�ص��امل. كما رحب املجل�س الأعلى بقرار جمل�س الأمن 

الدويل 2170 )اأغ�ص��ط�س 2014م( حتت الف�صل ال�ص��ابع، الذي يدين انت�صار 

النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�ص��ان من قبل املجموعات الإرهابية مبا فيها 

املجموع��ات الإرهابي��ة يف الع��راق و�ص��وريا، وباخل�ص��و�س تنظيمي داع�س 

وجبهة الن�صرة، ويفر�س عقوبات على الأفراد املرتبطن بهذه املجموعات.

الشؤون القانونية
انطالق��اً من اإميان دول جمل�س التعاون العميق بكرامة الإن�ص��ان، واحرامها 

حلقوق��ه املكفولة مبوجب اأحكام ال�ص��ريعة الإ�ص��المية والأنظم��ة والقوانن 

الوطنية املعمول بها والت�صريعات وال�صكوك الدولية، اعتمد املجل�س الأعلى 

“اإع��الن حقوق الإن�ص��ان ملجل�س التعاون لدول اخللي��ج العربية”. ووافق 
املجل���س الأعل��ى على متديد العمل بوثيقة م�ص��قط للنظ��ام )القانون( املوحد 

للت�ص��جيل العق��اري العيني بدول جمل���س التعاون ب�ص��يغتها احلالية كنظام 

)قانون( ا�صر�صادي.

الحوارات اإلستراتيجية والمفاوضات
واطل��ع املجل���س الأعل��ى عل��ى م��ا مت حتقيقه م��ن تق��دم يف تعزيز ال�ص��راكة 

الإ�ص��راتيجية القائم��ة م��ع اململك��ة الأردنية الها�ص��مية واململك��ة املغربية، 

واطلع على تقرير الأمانة العامة ب�ص��اأن احلوارات الإ�صراتيجية بن جمل�س 

التعاون وال��دول واملجموعات الأخرى، واأعرب عن ارتياحه للنتائج التي مت 

التو�صل اإليها بهذا ال�صاأن.

الهيئة االستشارية للمجلس األعلى
ب�ص��اأن  ال�صت�ص��ارية  الهيئ��ة  مرئي��ات  عل��ى  الأعل��ى  املجل���س  واطل��ع 

املو�ص��وعات الت��ي �ص��بق تكليفه��ا بدرا�ص��تها وه��ي: تقيي��م م�ص��رية جمل�س

التعاون- التنمية الب�ص��رية يف دول املجل�س - التاأ�ص��رية ال�صياحية املوحدة 
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اختتام اأعمـال القمـة اخلام�سة والثالثـني للمجلـ�ض    االأعـلى لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
ل��دول املجل���س.. وق��رر اإحالته��ا اإىل اللج��ان الوزاري��ة املخت�ص��ة لال�ص��تفادة منها. كما 

ق��رر تكلي��ف الهيئة ال�صت�ص��ارية بدرا�ص��ة املو�ص��وعات التالي��ة: تطوير ال�ص��راكة بن 

القطاع��ن الع��ام واخلا���س يف دول جمل���س التع��اون - منو م�ص��توى الدخ��ل ملواطني 

دول جمل���س التع��اون ورفاهيته��م - م�ص��تقبل النفط والغاز كم�ص��در لل��رثوة والطاقة 

يف دول جمل���س التع��اون واأهمي��ة احلف��اظ عليه��ا كخي��ار ا�ص��راتيجي اأمن��ي تنم��وي.

الجانب السياسي
الحتالل الإيراين للجزر الثالث التابعة لالإمارات العربية املتحدة: جدد املجل�س الأعلى 

التاأكي��د عل��ى مواقفه الثابتة الراف�ص��ة ل�ص��تمرار احت��الل جمهورية اإيران الإ�ص��المية 

للج��زر الثالث، طنب الكربى وطنب ال�ص��غرى واأبو مو�ص��ى التابع��ة لالإمارات العربية 

املتح��دة، والتي �ص��ددت عليه��ا ك�افة البي�ان��ات ال�ص��ابقة، واأكد املجل���س الأعلى يف هذا 

اخل�صو�س على التايل: دعم حق ال�صيادة لالإمارات العربية املتحدة على جزرها الثالث 

طن��ب الكربى وطنب ال�ص��غرى واأبو مو�ص��ى، وعل��ى املياه الإقليمي��ة والإقليم اجلوي 

واجل��رف الق��اري واملنطقة القت�ص��ادية اخلال�ص��ة للجزر الث��الث باعتباره��ا جزءًا ل 

يتج��زاأ من الإم��ارات العربية املتحدة. واعتب��ار اأن اأية قرارات اأو ممار�ص��ات اأو اأعمال 

تقوم بها اإيران على اجلزر الثالث باطلة ولغية ول تغري �ص��يئاً من احلقائق التاريخية 

والقانوني��ة التي جتمع على حق �ص��يادة الإمارات العربية املتحدة على جزرها الثالث. 

ودعوة جمهورية اإيران الإ�ص��المية لال�صتجابة مل�ص��اعي الإمارات العربية املتحدة حلل 

الق�صية عن طريق املفاو�صات املبا�صرة اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل الدولية.

العالقات مع إيران
اأك��د املجل���س الأعلى على اأهمي��ة عالقات التعاون ب��ن دول املجل���س وجمهورية اإيران 

الإ�ص��المية على اأ�ص���س ومبادئ ح�ص��ن اجل��وار، وعدم التدخ��ل يف ال�ص��وؤون الداخلية، 

واحرام �صيادة دول املنطقة، والمتناع عن ا�صتخدام القوة، اأو التهديد بها.

البرنامج النووي اإليراني
ثم��ن املجل�س الأعلى اجلهود التي تبذلها �ص��لطنة عمان لت�ص��هيل و�ص��ول جمموعة دول 

)5 + 1( وجمهوري��ة اإيران الإ�ص��المية لتف��اق حول الربنامج الن��ووي الإيراين، معرباً 

عن اأمله باأن يف�ص��ي متديد املفاو�صات اإىل حل ي�صمن �صلمية الربنامج النووي الإيراين، 

اآخ��ذا بعن العتبار امل�ص��اغل البيئية ل��دول املجل�س. واأكد املجل���س الأعلى على اأهمية 

جع��ل منطقة اخلليج العربي وال�ص��رق الأو�ص��ط منطق��ة خالية من كافة اأ�ص��لحة الدمار 

ال�صامل، مبا فيها الأ�صلحة النووية، موؤكدًا على حق كافة الدول لال�صتخدامات ال�صلمية 

للطاقة النووية.

الوضع العربي الراهن: سـوريا
اأعرب املجل�س الأعلى عن بالغ قلقه وا�ص��تيائه من ا�ص��تمرار تدهور الأو�صاع الإن�صانية 

لل�ص��عب ال�صوري نتيجة لإمعان نظام الأ�صد يف عمليات القتل والتدمري. واأكد على احلل 

ال�صيا�ص��ي لالأزم��ة ال�ص��ورية وفق��اً لبيان جني��ف1 )يوني��و 2012م(، ومبا ي�ص��من اأمن 

وا�ص��تقرار �صوريا، ووحدة اأرا�ص��يها، ويلبي تطلعات ال�صعب ال�صوري ال�صقيق، وعلى 

�صرورة ت�صافر اجلهود الدولية لإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية لكل املت�صررين املدنين، 

ودعمه لكل اجلهود الهادفة مل�ص��اعدة وحماية املهجرين والالجئن ال�ص��ورين. واأعرب 

املجل���س الأعل��ى ع��ن اأمل��ه اأن تتكلل اجله��ود التي يبذله��ا املبعوث الأممي اإىل �ص��وريا، 

�صتيفان دي مي�صتورا بالتوفيق والنجاح.

األوضاع في األراضي الفلسطينية
واأك��د املجل���س الأعل��ى اأن ال�ص��الم ال�ص��امل والع��ادل والدائ��م ل يتحقق اإل بان�ص��حاب 

اإ�ص��رائيل الكام��ل م��ن كاف��ة الأرا�ص��ي العربي��ة املحتل��ة ع��ام 1967م، واإقام��ة الدولة 

الفل�ص��طينية امل�ص��تقلة وعا�ص��متها الق�د�س ال�صرقية، طبقاً لق�رارات ال�ص����رعية الدولية 

ذات ال�ص���لة، ومب��ادرة ال�ص��الم العربية. و�ص��دد املجل�س الأعلى على م��ا ورد يف القرار 

ال�ص��ادر ع��ن جمل�س جامع��ة ال��دول العربية، عل��ى امل�ص��توى ال��وزاري يف دورته غري 

العادي��ة املنعق��د يف 29 نوفم��رب 2014م، لبح��ث �ص��بل دعم الق�ص��ية الفل�ص��طينية وما 

ت�صمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الحتالل الإ�صرائيلي لأرا�صي دولة 

فل�ص��طن وطرح اخلطة مل�ص��روع القرار العربي ب�صكل ر�صمي اأمام جمل�س الأمن. واأ�صاد 

املجل���س الأعل��ى بنتائ��ج موؤمتر اإعمار غ��زة، الذي عق��د يف القاه��رة يف اأكتوبر 2014م. 

واأدان املجل�س الأعلى العتداءات الوح�ص��ية املتكررة التي متار�ص��ها �صلطات الحتالل 

الإ�ص��رائيلية واملتطرفون الإ�صرائيليون �صد املواطنن الفل�صطينين العزل، واملقد�صات 

الدينية واأماكن العبادة، وعلى راأ�صها احلرم القد�صي ال�صريف، معتربًا ذلك خرقاً لكافة 

القوانن واملعاهدات الدولية ذات ال�ص��لة، حمماًل �ص��لطات الحتالل الإ�صرائيلية ما نتج 

عن ذلك من ا�صت�ص��راء لدائرة العنف، مطالباً املجتمع الدويل باتخاذ الإجراءات الالزمة 

حلماية املواطنن الفل�صطينين واملقد�صات الدينية.

الشأن اليمني
اأكد املجل�س الأعلى دعمه جلهود فخامة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي يف حتقيق الأمن 

وال�صتقرار، وب�صط �صيطرة الدولة يف اليمن ال�صقيق، ويف قيادة عملية النتقال ال�صلمي 

لل�ص��لطة، م��ن خالل اللت��زام باملبادرة اخلليجي��ة واآليتها التنفيذي��ة وخمرجات موؤمتر 

احلوار الوطني ال�ص��امل. وح��ث املجل�س الأعلى جميع الأط��راف اليمنية على اللتزام 

بت�ص��وية خالفاتهم عن طريق احلوار والت�ص��اور ونبذ اللجوء اإىل اأعمال العنف لتحقيق 

اأهداف �صيا�صية، داعياً جميع اليمنين حلل اخلالفات بالطرق ال�صلمية، واللتزام بتنفيذ 

خمرج��ات موؤمتر احل��وار الوطني ال�ص��امل وتوفري الأج��واء املالئمة ل�ص��تكمال تنفيذ 

املب��ادرة اخلليجي��ة واآليتها التنفيذي��ة لتلبية طموح��ات وتطلعات كافة اأبناء ال�ص��عب 

اليمن��ي. وا�ص��تذكر املجل�س الأعلى البيان الرئا�ص��ي ال�ص��ادر من جمل���س الأمن بتاريخ 

29 اأغ�ص��ط�س 2014م، واأدان اأعمال العنف التي قامت بها جماعة احلوثين يف �ص��نعاء 

وعم��ران واحلديدة وغريها، وال�ص��تيالء على موؤ�ص�ص��ات الدولة املدنية والع�ص��كرية، 

ونه��ب وتخري��ب حمتوياتها، واعت��رب ذلك خروجاً عل��ى الإرادة الوطني��ة اليمنية، كما 

متثلت يف خمرجات احلوار الوطني، وتعطياًل للعملية ال�صيا�صية النتقالية يف اجلمهورية 

اليمنية ال�ص��قيقة. وطالب املجل�س الأعلى بالن�ص��حاب الفوري للملي�صيات احلوثية من 

جميع املناطق التي احتلتها، واإعادة جميع موؤ�ص�صات الدولة املدنية والع�صكرية ل�صلطة 

الدولة، وت�ص��ليم ما ا�صتولت عليه من اأ�صلحة ومعدات. واأكد املجل�س الأعلى وقوفه مع 

اليمن ال�ص��قيق يف مواجهة خطر الإرهاب اأياً كان م�صدره، واأدان ا�صتمرار الهجمات �صد 

ق��وات الأمن والقوات امل�ص��لحة اليمني��ة، وما يقوم به تنظيم القاعدة يف �ص��به اجلزيرة 

العربية من اأعمال عنف تزعزع ا�صتقرار اليمن وتهدد اأمن املنطقة.

الشأن العراقي
رحب املجل�س الأعلى بالتوجهات اجلديدة للحكومة العراقية، داعياً اإىل ت�صافر اجلهود 

نح��و تعزي��ز ال�ص��راكة الوطنية بن خمتل��ف مكونات ال�ص��عب العراقي، ومبا ُي�ص��هم يف 

حتقيق اأمن العراق وا�ص��تقراره و�صيادته ووحدة اأرا�ص��يه، وي�صاعد على تعزيز الثقة 

وبناء ج�صور التعاون يف منطقة اخلليج العربي، وميكنه من الت�صدي لالإرهاب باعتباره 

خطرًا م�ص��ركاً على اجلميع. واأكد املجل�س الأعلى جمددًا دعمه لقرار جمل�س الأمن رقم 

2013/2107، ال��ذي ق��رر بالإجماع اإحالة ملف الأ�ص��رى واملفقودين واإعادة املمتلكات 

الكويتية اإىل بعثة الأمم املتحدة UNAMI ملتابعة هذا امللف، اآماًل موا�صلة احلكومة 

العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت واملجتمع الدويل يف هذا ال�صاأن.

مصر
ج��دد املجل�س الأعل��ى موقفه الثابت من دعم جمهورية م�ص��ر العربي��ة وبرنامج فخامة 

الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�ص��ي املتمثل يف خارطة الطريق، موؤكدًا م�صاندة املجل�س الكاملة 

ووقوف��ه التام مع م�ص��ر حكومة و�ص��عباً يف كل م��ا يحقق ا�ص��تقرارها وازدهارها، واأكد 

املجل�س على دور م�صر العربي والإقليمي ملا فيه خري الأمتن العربية والإ�صالمية.

ليـبيا
اأدان املجل���س الأعلى حتكم امللي�ص��يات و�ص��يطرتها على ال�ص��احة الليبي��ة، موؤكدًا على 

اأهمي��ة اأم��ن ليبيا وا�ص��تقرارها ووحدة اأرا�ص��يها، مطالباً بوقف ف��وري لأعمال العنف، 

واإجراء م�ص��احلة وطنية. ودعا املجل�س كافة الأطراف الليبية لدعم ال�ص��رعية املتمثلة 

يف جمل���س الن��واب املنتخ��ب، متطلع��اً اإىل اأن يق��وم جمل�س الن��واب واحلكوم��ة الليبية 

املوؤقتة بتبني �صيا�ص��ات تراعي م�ص��الح جميع الليبين وتلبي تطلعاتهم، وحتقق الأمن 

والرخاء.

وعرب املج��ل�س الأع���لى عن بالغ تق��ديره وامت��نانه حل�ص���رة �ص��احب ال�ص���مو ال�ص�يخ 

متي��م بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر حفظ��ه اهلل ورعاه، رئي�س الدورة احلالية للمجل�س 

الأعل��ى، وحلكومته الر�ص��يدة، ول�ص��عب دولة قطر العزي��ز، للحفاوة وكرم ال�ص��ياف�ة، 

وم�ص��اع�ر الأخ�وة ال�صادق�ة التي قوبل بها اإخوانه اأ�صحاب اجلاللة وال�صمو ق�ادة دول 

املجل�س والوفود امل�صاركة.

بعد ذلك األقى معايل الأمن العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية “اإعالن الدوحة”، 

التايل ن�ص��ه: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحيم “واعت�صموا بحبل اهلل جميعاً ول تفرقوا” �صدق 

اهلل العظي��م.. اإن املجل���س الأعل��ى ملجل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة وانطالقاً 

م��ن اأه��داف نظامه الأ�صا�ص��ي الرامي��ة اإىل دعم وتر�ص��يخ الروابط والأوا�ص��ر الأخوية 

والتاريخية املتينة والقيم وامل�ص��الح امل�ص��ركة التي جتمع بن �ص��عوب دول املجل�س، 

و�ص��عياً من��ه لتعزيز ت�ص��امن دول جمل�س التعاون ومت�ص��كاً بتلك الروابط والأوا�ص��ر، 

وتعميق��اً لوحدة الهدف وامل�ص��ري بن دول املجل�س، واإذ ي�ص��ري اإىل م��ا ن�س عليه النظام 

الأ�صا�ص��ي من اإقامة تعاون وثيق بن دول املجل�س يف ال�ص��وؤون ال�صيا�صية والقت�صادية 

واملالي��ة والتب��ادل التجاري والزراعة وال�ص��ناعة وال�ص��وؤون الجتماعية وال�ص��حية، 

وكافة اأ�ص��كال التعاون الأخ��رى الواردة يف النظام، ولأهمية تاأ�ص��ي�س مرحلة جديدة يف 

العمل اجلماعي بن دول املجل�س ملجابهة التحديات التي تواجه اأمنها وا�صتقرارها والتي 

تتطلب منها �صيا�صة موحدة تقوم على الأ�ص�س والأهداف التي ت�صمنها النظام الأ�صا�صي 

ملجل�س التعاون، واإمياناً منا ب�صرورة موا�صلة ال�صعي اإىل حتقيق تلك الأهداف من اأجل 

م�صتقبل م�صرق ل�صعوب دول املجل�س ومواجهة التهديدات واملخاطر الدولية والقليمية 

الراهنة وخا�ص��ة التي حتيط باملنطقة العربية والتي تنعك�س اآثارها ب�ص��كل مبا�ص��ر اأو 

غري مبا�صر على دول املجل�س، واإذ يعرب املجل�س الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية 

الت��ي اتخذتها الدول الأع�ص��اء 

دول  �ص��عوب  تطلع��ات  لتلبي��ة 

املجل���س يف الت�ص��امن والتكامل 

م�ص��رية  وتعزي��ز  والوح��دة 

العم��ل امل�ص��رك، ف��اإن املجل�س 

يل��ي:  م��ا  اأهمي��ة  عل��ى  يوؤك��د 

الأ�صا�ص��ي  النظ��ام  يف  ورد  م��ا 

ملجل���س التعاون ل��دول اخلليج 

العربي��ة، م��ن تر�ص��يخ لل�ص��لة 

العدي��دة  والرواب��ط  الوثيق��ة 

الت��ي ترب��ط ب��ن دول املجل�س، 

واحلر���س عل��ى توطي��د ه��ذه 

الرواب��ط وتدعيمه��ا وتوجيهها 

م�ص��تقبل  تاأم��ن  في��ه  م��ا  اإىل 

�ص��عوب دول املجل�س وحتقيق 

التزامن��ا  واآماله��ا.  اأمانيه��ا 

بت�ص��امن  ومت�ص��كنا  جميع��اً 

دول جمل���س التعاون ممار�ص��ة 

ومنهجاً، مبا يكفل �ص��ون الأمن 

اخلليج��ي، ومت�ص��كنا بالهوي��ة 

واحلفاظ  والعربية  الإ�ص��المية 

املجل���س  دول  �ص��المة  عل��ى 

كافة واح��رام �ص��يادتها وعدم 

الداخلي��ة.  �ص��وؤنها  يف  التدخ��ل 

�صرورة موا�صلة العمل الفردي 

وب��ذل  امل�ص��رك  واجلماع��ي 

اجله��د لتوف��ري البيئ��ة املالئمة 

من اأجل رفعة ورفاهية املواطن 

يف  حق��ه  وتر�ص��يخ  اخلليج��ي 

التق��دم والعي�س الآم��ن، ونوؤكد 

رهين��ان  والنه�ص��ة  التق��دم  اأن 

برفاه الإن�ص��ان ورفعته و�صون 

كرامت��ه و�ص��مان كاف��ة حقوقه 

ومكت�ص��باته  مقدراته  وحماي��ة 

واأمنه.

اجلماع��ي  العم��ل  �ص��رورة 

اأوجه��ه  جمي��ع  يف  امل�ص��رك 

والجتماعي��ة  ال�صيا�ص��ية 

والقت�ص��ادية والأمنية والثقافية والإعالمية وغريها م��ن املجالت الأخرى، مبا يخدم 

م�صرية املجل�س ومكت�صباته التي حتققت.

العمل على تطوير منظومة العمل اخلليجي امل�صرك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة 

التحديات امل�صركة التي تتطلبها تطورات الأو�صاع الإقليمية والدولية، ويجعلها ت�صهم 

بفعالية يف ر�ص��م م�ص��تقبل اأف�صل ل�صعوب دول املجل�س، مع �ص��رورة دعم تلك املنظومة 

وتوف��ري كل الإمكاني��ات الالزم��ة لتطوير اأدائها واأ�ص��اليب عملها مب��ا يتوافق ومعطيات 

الع�صر ومواكبة ما تفر�صه املتغريات الإقليمية والدولية.

ويف خت��ام اأعم��ال القمة األقى �ص��احب ال�ص��مو ال�ص��يخ متيم ب��ن حمد اآل ث��اين اأمري دولة 

قط��ر كلم��ة اأعرب فيها با�ص��م دول��ة قطر حكومة و�ص��عباً عن ال�ص��كر لإخوانه اأ�ص��حاب 

اجلالل��ة وال�ص��م�و واأ�ص��حاب املعايل وال�ص��عادة وملع��ايل الأمن العام ملجل���س التعاون 

على م�ص��اركتهم يف القمة، وجهودهم اخلرية التي كان لها الف�ص��ل فيما حققته من نتائج 

اإيجابي��ة. ولف��ت �ص��موه النظ��ر اإىل اأن ه��ذه النتائج اأكدت جم��ددًا حر���س اجلميع على 

تعمي��ق الت�ص��امن ووحدة ال�ص��ف والهدف وتعزي��ز وتطوير م�ص��رية املجل�س من اأجل 

خري وم�ص��لحة �ص��عوبه. وقدم ال�صكر للمملكة العربية ال�ص��عودية على دعوتها الكرمية 

ل�صت�ص��افة الدورة ال�صاد�ص��ة والثالثن للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية.

ضرورة العمل الجماعي 
المشترك في جميع 

أوجهه بما يخدم مسيرة 
المجلس ومكتسباته 

التي تحققت

تأسيس مرحلة جديدة 
في العمل الجماعي بين 

دول المجلس لمجابهة 
التحديات التي تواجه 

أمنها واستقرارها

مواصلة العمل الفردي 
والجماعي المشترك 

وبذل الجهد لتوفير 
البيئة المالئمة من أجل 
رفعة ورفاهية المواطن 

الخليجي
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.. ويبعث برقية �سكر لرئي�ض جمل�ض الوزراء القطري

الرياض - واس
و�ص��ل بحف��ظ اهلل ورعايته �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري 

�ص��لمان ب��ن عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، ويل العهد نائ��ب رئي�س 

جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع، الريا�س م�ص��اء يوم الثالثاء 

17 �ص��فر 1436ه� املوافق 09 دي�ص��مرب 2014م، قادماً من 

دول��ة قط��ر بع��د اأن تراأ�س وف��د اململكة امل�ص��ارك يف الدورة 

اخلام�ص��ة والثالثن للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول 

اخللي��ج العربية نيابة ع��ن خادم احلرمن ال�ص��ريفن امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود رعاه اهلل.

وكان يف ا�ص��تقبال �ص��مو ويل العه��د مبط��ار قاع��دة الريا�س 

اجلوية �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري خالد الفي�ص��ل وزير 

الربية والتعليم، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري خالد بن فهد بن 

خالد، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري مق��رن بن عبدالعزيز 

اآل �ص��عود، ويل ويل العه��د النائ��ب الث��اين لرئي���س جمل���س 

ال��وزراء امل�صت�ص��ار واملبع��وث اخلا���س خل��ادم احلرم��ن 

ال�صريفن، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري من�صور بن �صعود 

ب��ن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��عود بن 

�صعد بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد بن 

�ص��عد بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري طالل 

بن �ص��عود بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو الأمري الدكتور 

عبدالرحمن بن �صعود الكبري، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

خال��د بن بندر بن عبدالعزيز رئي�س ال�ص��تخبارات العامة، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري الدكتور من�ص��ور بن متعب 

بن عبدالعزيز وزير ال�ص��وؤون البلدية والقروية، و�ص��احب 

ال�صمو الأمري �ص��عود بن �صلمان بن حممد، و�صاحب ال�صمو 

الأمري حممد بن �ص��لمان بن حممد، و�ص��احب ال�صمو امللكي 

الأم��ري من�ص��ور بن نا�ص��ر ب��ن عبدالعزيز م�صت�ص��ار خادم 

احلرمن ال�ص��ريفن، و�صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري في�صل 

ب��ن ترك��ي ب��ن عبدالعزي��ز امل�صت�ص��ار يف وزارة الب��رول 

والرثوة املعدنية، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن 

عبداملجي��د بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري 

ترك��ي بن عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز اأم��ري منطق��ة الريا�س، 

و�ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري عبدالعزيز بن �ص��عود بن 

نايف بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�صمو امللكي الأمري �صعود 

بن �ص��لمان بن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري 

تركي بن �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي 

الأمري بندر بن �ص��لمان بن عبدالعزيز. كما كان يف ا�ص��تقبال 

�ص��موه مع��ايل رئي���س هيئ��ة الأركان العام��ة الفري��ق اأول 

رك��ن عبدالرحم��ن بن �ص��الح البنيان، وقادة اأف��رع القوات 

امل�ص��لحة، وقائ��د قاعدة الريا�س اجلوية الل��واء طيار ركن 

حمم��د بن �ص��عيد الغام��دي، وجمع م��ن املواطنن. و�ص��م 

الوف��د الر�ص��مي املراف��ق ل�ص��مو ويل العهد �ص��احب ال�ص��مو 

امللك��ي الأم��ري عبدالعزيز بن عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز نائب 

وزير اخلارجية، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري حممد بن 

�ص��لمان بن عبدالعزي��ز وزير الدولة ع�ص��و جمل�س الوزراء 

رئي���س ديوان �ص��مو ويل العهد امل�صت�ص��ار اخلا�س ل�ص��موه، 

ومعايل وزير الدولة ع�ص��و جمل�س الوزراء الدكتور م�صاعد 

ب��ن حممد العيبان، ومعايل وزير املالية الدكتور اإبراهيم بن 

عبدالعزيز الع�صاف.

وقد و�ص��ل مبعية �صموه معايل امل�صت�صار يف ديوان �صمو ويل 

العهد الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�ص��بي، ومعايل مدير عام 

اجلمارك الأ�صتاذ �صالح اخلليوي، ومعايل امل�صت�صار رئي�س 

ال�ص��وؤون اخلا�صة يف مكتب �صمو وزير الدفاع الأ�صتاذ خالد 

بن حممد الري�س، ومدير عام مكتب �صمو وزير الدفاع املكلف 

الأ�ص��تاذ فهد بن حممد العي�ص��ى، ورئي�س ال�صوؤون اخلا�صة 

ل�صمو ويل العهد املكلف الأ�صتاذ حازم بن م�صطفى زقزوق.

وكان �ص��مو ويل العه��د يحفظ��ه اهلل، ق��د غ��ادر قط��ر م�ص��اء 

اليوم نف�ص��ه، بعد اأن تراأ�س وفد اململكة امل�ص��ارك يف الدورة 

اخلام�ص��ة والثالثن للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول 

اخللي��ج العربية نيابة ع��ن خادم احلرمن ال�ص��ريفن امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود رعاه اهلل.

وكان يف وداع �ص��مو ويل العه��د ل��دى مغادرت��ه مق��ر انعقاد 

القمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة 

قط��ر، ومع��ايل الأمن الع��ام ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج 

العربي��ة الدكتور عبداللطيف بن را�ص��د الزي��اين. كما كان يف 

وداع �ص��مو ويل العهد ل��دى مغادرته مطار حمد الدويل وزير 

الدول��ة القطري عب��داهلل بن خليفة العطي��ة الوزير املرافق، 

و�ص��فري خ��ادم احلرمن ال�ص��ريفن ل��دى دولة قط��ر عبداهلل 

ب��ن عبدالعزيز العيفان، وامللحق الع�ص��كري ال�ص��عودي يف 

قط��ر العقي��د رك��ن عبدالعزيز الداعج، واأع�ص��اء ال�ص��فارة 

ال�صعودية يف الدوحة.

حفظ اهلل �صمو ويل العهد يف �صفره واإقامته. 

ًويل العهد ي�سل اىل الريا�ض قادما من الدوحة

الدوحة - واس
بعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن عبدالعزيز 

اآل �صعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدف��اع، بع��د مغادرت��ه دولة قطر م�ص��اء ي��وم الثالثاء

2014م،  دي�ص��مرب   09 املواف��ق  1436ه���   17 �ص��فر 

برقية �صكر وامتنان لأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم 

ب��ن حم��د اآل ث��اين اأمري دول��ة قط��ر ال�ص��قيقة، فيما يلي 

ن�ص��ها: �ص��احب ال�ص��مو ال�ص��يخ متيم بن حم��د اآل ثاين 

حفظ��ه اهلل اأمري دولة قطر: ال�ص��الم عليك��م ورحمة اهلل 

وبركاته، ي�صرين واأنا اأغادر بلدكم ال�صقيق بعد تروؤ�صي 

وف��د اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية امل�ص��ارك يف الدورة 

اخلام�ص��ة والثالثن للمجل�س الأعل��ى ملجل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية نيابة عن �ص��يدي خادم احلرمن 

�ص��عود اآل  ب��ن عبدالعزي��ز  املل��ك عب��داهلل  ال�ص��ريفن 

اأيده اهلل، اأن اأعرب عن بالغ ال�صكر وعظيم المتنان على 

م��ا وجدت��ه والوف��د املرافق يل م��ن حفاوة ال�ص��تقبال 

وك��رم ال�ص��يافة، ال��ذي اعتدناه م��ن ال�ص��عب القطري 

العزيز. كما اأ�ص��يد بحكمة �ص��موكم يف اإدارة اأعمال هذه 

القم��ة مب�ص��اركة اإخواننا اأ�ص��حاب اجلاللة وال�ص��مو، 

والت��ي كان له��ا اأكرب الأث��ر يف اإجناحه��ا، بغية حتقيق 

الأهداف التي تتطلع اإليها �ص��عوب دول املجل�س، �صائاًل 

اهلل عز وجل اأن يدمي على �ص��موكم ال�ص��عادة والعافية، 

ولبلدك��م ولل�ص��عب القطري ال�ص��قيق ا�ص��تمرار الرقي 

والرخاء. وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الدوحة - واس

بع��ث �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري �ص��لمان ب��ن 

رئي���س  نائ��ب  العه��د  ويل  �ص��عود،  اآل  عبدالعزي��ز 

جمل���س الوزراء وزي��ر الدفاع، بع��د مغادرته دولة 

قطر م�ص��اء يوم الثالثاء 17 �ص��فر 1436ه� املوافق

09 دي�ص��مرب 2014م، برقي��ة �ص��كر وتقدي��ر ملع��ايل 

ال�ص��يخ عبداهلل بن نا�ص��ر بن خليف��ة اآل ثاين رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر فيما يلي 

ن�ص��ها: معايل ال�ص��يخ عبداهلل بن نا�ص��ر ب��ن خليفة 

اآل ث��اين حفظ��ه اهلل، رئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير 

الداخلي��ة بدول��ة قطر.. ال�ص��الم عليك��م ورحمة اهلل 

وبركاته: يطيب لنا ونحن نغادر دولة قطر ال�صقيقة 

اأن نعرب عن �صكرنا وتقديرنا على ما لقيناه والوفد 

املرافق لنا من ح�ص��ن الوفادة وكرم ال�صيافة اأثناء 

تروؤ�ص��نا وفد اململكة العربية ال�ص��عودية امل�ص��ارك 

يف ال��دورة اخلام�ص��ة والثالث��ن للمجل���س الأعل��ى 

ملجل���س التع��اون ل��دول اخلليج العربي��ة نيابة عن 

�ص��يدي خادم احلرمن ال�ص��ريفن املل��ك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �ص��عود اأي��ده اهلل، ون�ص��األ اهلل العلي 

القدي��ر ملعاليك��م التوفي��ق وال�ص��داد، ولدول��ة قطر 

ال�ص��قيقة دوام الزده��ار والرقي.. وال�ص��الم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.

عقب اختتام اأعمال القمة اخلليجية 35 بالدوحة

ويل العهد يبعث برقية �سكر الأمري قطر
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الرياض - واس
بعث خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن امللك عب��داهلل بن 

عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، برقية تهنئة لدولة ال�ص��يد 

اأر�ص��يني يات�ص��ينيوك رئي�س الوزراء يف جمهورية 

اأوكرانيا، مبنا�ص��بة اإعادة انتخابه رئي�صاً للوزراء 

يف جمهورية اأوكرانيا.

واأعرب امللك املفدى با�ص��مه وا�صم �صعب وحكومة 

اململكة العربية ال�صعودية عن اأجمل التهاين واأطيب 

التمني��ات مبوف��ور ال�ص��حة وال�ص��عادة لدولت��ه، 

والتقدم والزدهار ل�صعب اأوكرانيا ال�صديق.

كما بعث �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��لمان بن 

عبدالعزيز اآل �صعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

ال��وزراء وزير الدف��اع، برقية تهنئة لدولة ال�ص��يد 

اأر�ص��يني يات�ص��ينيوك رئي�س الوزراء يف جمهورية 

اأوكرانيا، مبنا�ص��بة اإعادة انتخابه رئي�صاً للوزراء 

يف جمهورية اأوكرانيا.

وع��رب �ص��مو ويل العهد عن اأ�ص��دق الته��اين واأطيب 

التمني��ات مبوف��ور ال�ص��حة وال�ص��عادة لدولت��ه، 

وحلكوم��ة و�ص��عب اأوكراني��ا ال�ص��ديق املزيد من 

الرقي والزدهار.

.. ويهنئان رئي�ض الوزراء االأوكراين

الرياض - واس
بع��ث خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن املل��ك عب��داهلل ب��ن 

اآل �ص��عود، برقي��ة تهنئ��ة جلالل��ة املل��ك  عبدالعزي��ز 

بوميبول ادولياديج ملك مملكة تايلند، مبنا�صبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.

واأع��رب املل��ك املفدى با�ص��مه وا�ص��م �ص��عب وحكومة 

اململكة العربية ال�ص��عودية عن اأ�ص��دق التهاين واأطيب 

التمني��ات بال�ص��حة وال�ص��عادة جلاللت��ه، وحلكوم��ة 

و�صعب مملكة تايلند ال�صديق اطراد التقدم والزدهار.

وبع��ث اأيده اهلل، برقي��ة تهنئة لفخامة الرئي�س �ص��اويل 

نييني�صتو رئي�س جمهورية فنلندا، مبنا�صبة ذكرى يوم 

ال�صتقالل لبالده.

واأع��رب املل��ك املفدى با�ص��مه وا�ص��م �ص��عب وحكومة 

اململكة العربية ال�ص��عودية عن اأ�ص��دق التهاين واأطيب 

التمني��ات بال�ص��حة وال�ص��عادة لفخامت��ه، وحلكوم��ة 

التق��دم  و�ص��عب جمهوري��ة فنلن��دا ال�ص��ديق اط��راد 

والزدهار.

وبع��ث رعاه اهلل، برقية تهنئة لفخام��ة الرئي�س جاكايا 

مري�ص��و كيكويت��ي رئي���س جمهورية تنزاني��ا املتحدة، 

مبنا�صبة ذكرى يوم ال�صتقالل لبالده.

واأع��رب املل��ك املفدى با�ص��مه وا�ص��م �ص��عب وحكومة 

اململكة العربية ال�ص��عودية عن اأ�ص��دق التهاين واأطيب 

التمني��ات بال�ص��حة وال�ص��عادة لفخامت��ه، وحلكوم��ة 

و�ص��عب جمهوري��ة تنزاني��ا املتح��دة ال�ص��ديق اطراد 

التقدم والزدهار.

كم��ا بع��ث �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري �ص��لمان بن 

عبدالعزي��ز اآل �ص��عود، ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س 

ال��وزراء وزي��ر الدف��اع، برقي��ة تهنئ��ة جلالل��ة املل��ك 

بوميبول ادولياديج ملك مملكة تايلند، مبنا�صبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.

واأعرب �صمو ويل العهد عن اأبلغ التهاين واأطيب التمنيات 

مبوفور ال�صحة وال�صعادة جلاللته، وحلكومة و�صعب 

مملكة تايلند ال�صديق املزيد من التقدم والزدهار.

وبع��ث حفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س �ص��اويل 

نييني�صتو رئي�س جمهورية فنلندا، مبنا�صبة ذكرى يوم 

ال�صتقالل لبالده.

وعرب �ص��مو ويل العهد عن اأبلغ التهاين واأطيب التمنيات 

مبوفور ال�صحة وال�صعادة لفخامته، وحلكومة و�صعب 

جمهورية فنلندا ال�صديق املزيد من التقدم والزدهار.

وبع��ث اأي��ده اهلل، برقية تهنئة لفخام��ة الرئي�س جاكايا 

مري�ص��و كيكويت��ي رئي���س جمهورية تنزاني��ا املتحدة، 

مبنا�صبة ذكرى يوم ال�صتقالل لبالده.

وعرب �ص��مو ويل العهد عن اأبلغ التهاين واأطيب التمنيات 

مبوفور ال�صحة وال�صعادة لفخامته، وحلكومة و�صعب 

جمهوري��ة تنزانيا املتحدة ال�ص��ديق املزي��د من التقدم 

والزدهار.

بذكرى اليوم الوطني واال�ستقالل

خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يهنئان قادة تايلند 

وفنلندا وتنزانيا

الرياض - واس

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، يف مكتبه بق�ص��ر اليمامة يوم الإثنن 

16 �ص��فر 1436ه� املوافق 08 دي�ص��مرب 2014م، معايل قائ��د القوات البحرية 

الباك�صتانية الفريق اأول بحري حممد زكاء اهلل هالل اإمتياز والوفد املرافق له. 

ومت خالل ال�صتقبال ا�صتعرا�س اآفاق التعاون بن البلدين ال�صقيقن.

ح�ص��ر ال�ص��تقبال مع��ايل رئي���س هيئ��ة الأركان العام��ة الفري��ق اأول رك��ن 

عبدالرحمن بن �ص��الح البنيان، وقائد القوات البحرية الفريق ركن عبداهلل بن 

�ص��لطان ال�صلطان، ومدير عام مكتب �ص��مو وزير الدفاع املكلف الأ�صتاذ فهد بن 

حممد العي�صى، و�صفري باك�صتان لدى اململكة خيام اأكرب.

ويل العهد ي�ستقبل قائد القوات 

البحرية الباك�ستانية



الرياض - واس

ا�ص��تقبل �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل ويل العهد 

النائ��ب الث��اين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�صت�ص��ار واملبعوث اخلا���س خلادم احلرمن 

ال�صريفن حفظه اهلل، يف مكتبه بق�صر اليمامة يف الريا�س يوم الإثنن 16 �صفر 1436ه� 

املوافق 8 دي�صمرب 2014م، �صفري جمهورية الربتغال لدى اململكة مانويل كارفالو.

وجرى خالل ال�ص��تقبال تب��ادل الأحاديث الودية، اإىل جانب بحث املو�ص��وعات ذات 

الهتمام امل�صرك.

ويل ويل العهد ي�ستقبل �سفري 

الربتغال لدى اململكة

الرياض - واس
ا�ص��تقبل �صاحب ال�ص��مو امللكي الأمري مقرن بن 

عبدالعزيز اآل �صعود، ويل ويل العهد النائب الثاين 

لرئي���س جمل���س ال��وزراء امل�صت�ص��ار واملبعوث 

اخلا���س خلادم احلرمن ال�ص��ريفن حفظه اهلل، 

يف مكتبه بق�ص��ر اليمامة يف الريا�س يوم الإثنن 

16 �صفر 1436ه� املوافق 08 دي�صمرب 2014م، 

�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية عبطاء بنت مقرن 

ب��ن عبدالعزي��ز رئي�ص��ة جمل���س اإدارة �ص��ركة 

الإرادة، يرافقها اأع�ص��اء جمل�س الإدارة وعدد 

من طالب وطالبات ذوي الحتياجات اخلا�صة، 

الذين قدموا لل�ص��الم على �ص��موه واإطالعه على 

فكرة اإن�ص��اء م�ص��روع كلية ل��ذوي الحتياجات 

اخلا�صة ومركز تاأهيلي خا�س بهم.

وا�ص��تمع �ص��مو ويل ويل العهد خالل ال�ص��تقبال 

ل�صرح مف�صل من �صمو الأمرية عبطاء عن هدف 

امل�ص��روع الأ�صا�صي من خالل الرتقاء مب�صتوى 

اخلدم��ات التعليمية والطبية الت��ي تقدم لذوي 

الحتياج��ات اخلا�ص��ة، م�ص��رية اإىل اأن فك��رة 

امل�ص��روع ج��اءت مواكبة مع التق��دم العلمي يف 

خمتلف املجالت، وانطالقاً من احتياج املنطقة 

العربية باأ�ص��رها للدرا�صات التكميلية اجلامعية 

بع��د الثانوي��ة لل�ص��باب م��ن ذوي الحتياجات 

اخلا�صة من اجلن�صن.

واأ�ص��اد �ص��مو ويل ويل العه��د بفك��رة امل�ص��روع 

واأهداف��ه امل�ص��تقبلية، موؤك��دًا اأهمية ا�ص��تكمال 

الأعمال ال�ص��رورية لولدة امل�ص��روع احلقيقي 

الناب��ع من هذه الفك��رة، داعياً اهلل ع��ز وجل اأن 

يوف��ق اجلميع ملا فيه خري و�ص��الح خلدمة هذه 

الفئة الغالية على قلوب اجلميع.

.. وي�ستقبل رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة �سركة االإرادة
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ويل ويل العهد يعزي ماجد اجليطاء واإبراهيم احل�سني 
وعبدالعزيز عبود وخالد بن خثيلة

الرياض - واس
بعث �ص��احب ال�ص��مو امللكي الأم��ري مقرن بن عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل ويل العه��د النائب الثاين 

لرئي���س جمل�س ال��وزراء امل�صت�ص��ار واملبعوث اخلا�س خل��ادم احلرمن ال�ص��ريفن، برقية عزاء 

وموا�ص��اة ملاجد بن نا�صر بن ع�ص��ق بن اجليطاء واإخوانه يف وفاة اأخيهم رحمه اهلل. وقال �صموه 

يف برقيته: تلقينا نباأ وفاة اأخيكم مرك رحمه اهلل، وكدرنا ذلك، واإننا اإذ نعرب لكم ولأبناء الفقيد 

ولكافة اأ�ص��رتكم عن اأحر تعازينا و�ص��ادق موا�ص��اتنا، لن�ص��األ اهلل العلي القدي��ر اأن يتغمد الفقيد 

برحمته وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهمكم ال�صرب وال�صلوان.. )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

وبع��ث حفظه اهلل، برقية عزاء وموا�ص��اة لإبراهيم بن عبداهلل احل�ص��ن واإخوانه، يف وفاة اأخيهم 

نا�ص��ر رحم��ه اهلل. وقال �ص��موه يف برقيته: تلقينا نباأ وفاة اأخيكم نا�ص��ر رحم��ه اهلل، وكدرنا ذلك، 

واإننا اإذ نعرب لكم ولأبناء الفقيد ولأ�ص��رتكم الكرمية كافة عن اأحر تعازينا و�ص��ادق موا�ص��اتنا، 

لن�ص��األ اهلل العل��ي القدي��ر اأن يتغم��د الفقي��د برحمته وي�ص��كنه ف�ص��يح جنات��ه، ويلهمكم ال�ص��رب 

وال�صلوان.. )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

وبعث رعاه اهلل، برقية عزاء وموا�ص��اة ملعايل الدكتور عبدالعزيز بن نايف بن عبود واإخوانه، يف 

وف��اة والده��م رحمه اهلل، وقال �ص��موه: علمنا بنباأ وفاة والدكم رحم��ه اهلل، وكدرنا ذلك، واإننا اإذ 

نعرب لكم ولأبناء الفقيد عن اأحر تعازينا و�صادق موا�صاتنا، لن�صاأل اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد 

برحمته وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهمكم ال�صرب وال�صلوان.. )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

وبع��ث يحفظ��ه اهلل، برقي��ة عزاء وموا�ص��اة للدكتور خالد ب��ن ماجد بن خثيل��ة واإخوانه يف وفاة 

اأخيهم م�ص��عل رحمه اهلل، وكدرنا ذلك، وقال �ص��موه: تلقينا ببالغ احلزن نباأ وفاة اأخيكم م�ص��عل 

رحمه اهلل، واإننا اإذ نعرب لكم ولأ�صرتكم الكرمية كافة عن اأحر تعازينا و�صادق موا�صاتنا، لن�صاأل 

املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع مغفرته ور�صوانه، واأن ي�صكنه ف�صيح جناته، واأن يلهمكم 

ال�صرب وال�صلوان.. )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.



الرياض - واس

�صدرت موافقة خادم احلرمن ال�صريفن امللك 

عب��داهلل بن عبدالعزي��ز اآل �ص��عود حفظه اهلل، 

على ع��دد من القرارات الت��ي اتخذها املجل�س 

ال�ص��حي ال�ص��عودي يف جل�ص��ته ال� 70 ب�ص��اأن 

اإن�ص��اء املراكز ال�ص��حية الوطنية مع اللتزام 

بالالئح��ة التنظيمي��ة الت��ي مت اإعداده��ا له��ذه 

املراكز، واإعداد ورقة علمية عند اقراح اإن�صاء 

مرك��ز �ص��حي عل��ى اأن ت�ص��مل الورق��ة اأهمية 

وحجم امل�صكلة ال�صحية املطلوب اإن�صاء مركز 

لها، مع اإعداد مقرح للهيكل التنظيمي للمركز، 

وميزاني��ة تقديرية لل�ص��نوات الث��الث الأوىل، 

واأن تتم درا�ص��ة اأي مقرح لإن�ص��اء املركز من 

قب��ل فريق عمل م�ص��كل من ممثل��ن للقطاعات 

ال�صحية املختلفة.

ومت��ت املوافقة ال�ص��امية على تنفي��ذ برنامج 

الك�ص��ف والتدخ��ل املبك��ر لالإعاق��ة ال�ص��معية 

يف املراف��ق ال�ص��حية، واإن�ص��اء �ص��جل وطني 

العام��ة  الأمان��ة  �ص��من  ال�ص��معية  لالإعاق��ة 

الإج��راءات  مو�ص��وع  ودرا�ص��ة  للمجل���س، 

ال�ص��حية املطل��وب اللت��زام به��ا لالأطف��ال يف 

ال�صنوات الأوىل من العمر.

وقال الأمن العام للمجل�س ال�صحي ال�صعودي 

اإن  امل��زروع،  ب��ن يو�ص��ف  الدكت��ور يعق��وب 

�ص��دور موافقة خادم احلرمن ال�صريفن اأيده 

اهلل، عل��ى اإن�ص��اء املراك��ز ال�ص��حية الوطنية 

وبرنام��ج الك�ص��ف والتدخ��ل املبك��ر لالإعاق��ة 

ال�ص��معية، يعك�س مدى الهتم��ام الدائم الذي 

تولي��ه احلكوم��ة الر�ص��يدة لتنظي��م وتطوي��ر 

اخلدمات ال�صحية.

بعد �سدور موافقة خادم احلرمني ال�سريفني

اإن�ساء املراكز ال�سحية وتنفيذ برنامج الك�سف املبكر لالإعاقة ال�سمعية
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الرياض - واس
نيابة عن خادم احلرمن ال�صريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �ص��عود حفظ��ه اهلل، ح�ص��ر �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري 

مق��رن ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود، ويل ويل العه��د النائب الثاين 

لرئي�س جمل�س الوزراء امل�صت�ص��ار واملبع��وث اخلا�س خلادم 

احلرم��ن ال�ص��ريفن، م�ص��اء يوم ال�ص��بت 14 �ص��فر 1436ه� 

املواف��ق 6 دي�ص��مرب 2014م، حف��ل �ص��باق اخليل ال�ص��نوي 

الكب��ري �ص��عود  ب��ن  حمم��د  الأم��ري  كاأ���س  عل��ى  الكب��ري 

رحمه اهلل، فئة)2(، وذلك مبيدان امللك عبدالعزيز للفرو�صية 

باجلنادرية.

ول��دى و�ص��ول �ص��مو ويل ويل العهد يرافقه �ص��احب ال�ص��مو 

امللك��ي الأمري في�ص��ل بن فهد ب��ن مقرن ب��ن عبدالعزيز، كان 

يف ا�ص��تقباله �ص��احب ال�ص��مو الأم��ري �ص��لطان ب��ن حممد بن 

�صعود الكبري ع�صو جمل�س اإدارة نادي الفرو�صية، و�صاحب 

ال�ص��مو امللك��ي الأمري متعب بن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز وزير 

احلر���س الوطن��ي رئي���س اللجان الفني��ة بنادي الفرو�ص��ية، 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز 

اأمري منطقة ع�ص��ري، و�صاحب ال�ص��مو الأمري الدكتور حممد 

بن �ص��لمان بن حممد، و�صاحب ال�ص��مو الأمري الدكتور بندر 

بن �ص��لمان ب��ن حممد م�صت�ص��ار خ��ادم احلرمن ال�ص��ريفن، 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

اأمري منطقة الريا�س، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري فهد بن �صعد 

بن عبداهلل بن تركي، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري �ص��عود 

بن عبدالرحمن بن نا�ص��ر بن عبدالعزيز، وعدد من اأ�صحاب 

ال�ص��مو امللك��ي الأم��راء، ومدير عام ن��ادي الفرو�ص��ية عادل 

املزروع.

وفور و�صول �صمو ويل ويل العهد عزف ال�صالم امللكي.

وبعد اأن اأخذ �صموه مكانه يف احلفل �صاهد واحل�صور ال�صوط 

التا�ص��ع ال��ذي اأقيم على جائزة الأمري نا�ص��ر بن �ص��عود بن 

فرحان اآل �صعود رحمه اهلل.

وعقب نهاية ال�ص��وط العا�ص��ر �صلم �ص��مو ويل ويل العهد كاأ�س 

الأم��ري حممد بن �ص��عود الكب��ري رحمه اهلل، فئة )2( مل�ص��افة 

2000م ل�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري في�ص��ل ب��ن خالد بن 

ب��ن عبدالعزيز، بعد ف��وز اجلواد )جدل( باملرك��ز الأول من 

ا�صطبل الأمري في�صل بن خالد بن عبدالعزيز.

ث��م عزف ال�ص��الم امللكي. عقب ذلك غادر �ص��مو ويل ويل العهد 

مق��ر مي��دان املل��ك عبدالعزي��ز للفرو�ص��ية مودع��اً باحلفاوة 

والتكرمي.

ح�صر احلفل �ص��احب ال�صمو الأمري الدكتور تركي بن حممد 

بن �ص��عود الكبري وكيل وزارة اخلارجية للعالقات املتعددة 

الأط��راف، و�ص��احب ال�ص��مو الأم��ري �ص��عود ب��ن حمم��د بن 

�ص��عود، و�ص��احب ال�ص��مو الأمري بندر بن �ص��عود بن حممد 

رئي�س الهيئة ال�ص��عودية للحياة الفطرية، واأ�صحاب ال�صمو 

الأمراء، وكبار امل�صوؤولن من مدنين وع�صكرين.

الرياض - واس
ت�ص��رف بال�ص��الم على �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري مقرن بن 

اآل �ص��عود، ويل ويل العه��د النائ��ب الث��اين لرئي���س  عبدالعزي��ز 

جمل���س الوزراء امل�صت�ص��ار واملبعوث اخلا���س خلادم احلرمن 

ال�ص��ريفن حفظه اهلل، خالل ح�ص��وره نيابة عن خ��ادم احلرمن 

ال�ص��ريفن املل��ك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود، حفل �ص��باق 

اخليل ال�ص��نوي الكبري على كاأ�س الأمري حممد بن �ص��عود الكبري 

رحمه اهلل، فئة )2( م�صاء يوم ال�صبت 14 �صفر 1436ه� املوافق

 6 دي�ص��مرب 2014م، الطف��ل متع��ب ب��ن عبدالعزي��ز احل�ص��يف 

اأ�صغر م�ص��ور فوتوغرايف يف ال�صرق الأو�صط امل�صارك يف تغطية 

حفل �صباق اخليل.

وت�ص��رف الطف��ل احل�ص��يف خ��الل ال�ص��تقبال بالتق��اط عدد من 

ال�ص��ور التذكارية ل�صمو ويل ويل العهد، اإىل جانب التقاط �صورة 

تذكارية مع �صموه الكرمي.

ووجه �ص��مو الأمري مق��رن بن عبدالعزيز للطفل احل�ص��يف عددًا 

من الأ�ص��ئلة بخ�ص��و�س هوايته للت�ص��وير الفوتوغ��رايف، مبدئاً 

�صموه اإعجابه به كموهبة حتتاج للتنمية والهتمام.

وا�ص��تمع الطفل لت�صجيع �ص��مو ويل ويل العهد وتوجيهاته لتنمية 

و�صقل هوايته يف جمال الت�صوير الفوتوغرايف.

وعرب الطفل احل�صيف من جانبه عن �صعادته و�صروره ل�صتقبال 

�ص��موه له، مقدماً �صكره ل�صمو الأمري مقرن على ما مل�صه من اأبوة 

حانية جت�صدت خالل ا�صتقباله له.

يذك��ر اأن الطف��ل احل�ص��يف ال��ذي يبلغ م��ن العمر )8 �ص��نوات( 

ب��داأ ممار�ص��ة هوايته )الت�ص��وير الفوتوغرايف( قبل 4 �ص��نوات، 

وح�ص��ل خالل ال�ص��نوات املا�ص��ية عل��ى اأكرث م��ن 25 جائزة يف 

م�صابقات الت�صوير الفوتوغرايف مبنطقة الريا�س.

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني

ويل ويل العهد يح�سر حفل �سباق اخليل ال�سنوي الكبري

.. ويوجه اأ�سغر م�سور “فوتغرايف” يف ال�سرق االأو�سط لتنمية و�سقل هوايته

79 األخبـــار
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الرياض - واس
ا�ص��تقبل خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز اآل �ص��عود 

حفظه اهلل، يف ق�صره بالريا�س م�صاء يوم الثالثاء 10 �صفر 1436ه� املوافق 

02 دي�صمرب 2014م، �صاحب ال�صمو امللكي الأمري ر�صيد بن احل�صن الثاين.

وخالل ال�صتقبال نقل �صموه خلادم احلرمن ال�صريفن حتيات وتقدير اأخيه 

جاللة امللك حممد ال�ص��اد�س ملك اململكة املغربية ال�ص��قيقة، فيما حمله امللك 

املفدى حتياته وتقديره جلاللته.

ح�ص��ر ال�ص��تقبال �ص��احب ال�ص��مو ال�ملكي الأمري �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز

اآل �ص��عود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، و�ص��احب 

ال�ص��مو ال�ملكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل ويل العهد النائب 

الث��اين لرئي���س جمل���س ال��وزراء ال�م�صت�ص��ار وال�مبع��وث اخلا���س خلادم 

احلرم��ن ال�ص��ريفن، و�ص��احب ال�ص��مو ال�ملك��ي الأمري خالد ب��ن بندر بن 

عبدالعزي��ز رئي�س ال�ص��تخبارات العامة، و�ص��احب ال�ص��مو امللكي الأمري 

متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، و�ص��احب ال�ص��مو 

امللك��ي الأم��ري حممد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز وزي��ر الداخلية، و�ص��احب 

ال�صمو ال�ملكي الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة 

ع�ص��و جمل�س ال��وزراء رئي���س ديوان �ص��مو ويل العهد امل�صت�ص��ار اخلا�س 

ل�ص��موه، ومع��ايل وزي��ر الدول��ة ع�ص��و جمل���س ال��وزراء الدكتور م�ص��اعد 

ب��ن حمم��د العيبان، ومع��ايل وزير املالية الدكت��ور اإبراهيم ب��ن عبدالعزيز 

الع�صاف.

كما ح�ص��ره من اجلانب املغربي م�صت�ص��ار جاللة ملك املغرب الأ�ص��تاذ فوؤاد 

عايل الهمة.

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل االأمري ر�سيد بن احل�سن الثاين

اجلمعة 20 صفـر  1436 هـ       12 ديسمبر 2014 م
ال�صنة 92      العدد 4544          

الرياض - واس
عقد �ص��احب ال�ص��مو امللك��ي الأمري �ص��لمان ب��ن عبدالعزيز

 اآل �ص��عود، ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير 

الدفاع، يف مكتبه بالريا�س يوم الأربعاء 11 �ص��فر 1436ه� 

املوافق 3 دي�ص��مرب 2014م، اجتماعاً مع معايل نائب رئي�س 

جمل���س ال��وزراء وزي��ر الدفاع الوطن��ي بجمهوري��ة بولندا 

توما�س �صيمونياك.

ورحب �ص��مو ويل العهد يف بداية الجتم��اع مبعاليه، متمنياً 

ل��ه ومرافقيه طي��ب الإقامة يف اململكة، فيم��ا عرب معاليه عن 

�صعادته بزيارة اململكة ولقائه �صمو ويل العهد.

ونقل معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء البولندي ل�صمو ويل 

العهد حتيات رئي�س اجلمهورية بروني�صالف كوموروف�صكي، 

ورئي�ص��ة الوزراء اإيفا كوبات�س، ورئي�س املجل�س الأوروبي 

دونالد تا�صك، فيما حمله �صموه حتياته لهم.

وج��رى خالل الجتم��اع بحث اأوج��ه التعاون ب��ن البلدين 

ال�ص��ديقن، بالإ�ص��افة اإىل ا�ص��تعرا�س اآخر التطورات على 

ال�صاحتن الإقليمية والدولية.

ح�صر الجتماع معايل م�صاعد وزير الدفاع الأ�صتاذ حممد بن 

عبداهلل العاي�س، ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق 

اأول ركن عبدالرحمن بن �ص��الح البنيان، ورئي�س املوؤ�ص�صة 

العامة لل�ص��ناعات الع�ص��كرية اللواء مهند�س ركن م�ص��اعد 

بن معيبد احلربي، ومدير اإدارة التعاون الع�ص��كري الدويل 

الل��واء ركن علي ب��ن اإبراهيم الف��واز، ورئي���س هيئة تعليم 

وتدريب القوات امل�صلحة اللواء ركن عبدالعزيز بن مرزوق 

اجلهني، و�ص��فري خادم احلرمن ال�صريفن لدى بولندا وليد 

طاهر ر�ص��وان، ومدير عام مكتب �ص��مو وزير الدفاع املكلف 

فهد بن حممد العي�صى.

فيما ح�ص��ر م��ن اجلانب البولن��دي رئي���س الأركان للجي�س 

البولن��دي الفري��ق اأول ميزي�ص��لو ق��و ك��ول، ونائ��ب وزي��ر 

اخلارجي��ة ل�ص��يك �صوت�ص��يفيزا، وقائ��د الق��وات اجلوي��ة 

الفري��ق اأول ي��ان �ص��ليفكا، وقائ��د الق��وات البحري��ة اللواء 

ماري��ان امربوزي��اك، و�ص��فري بولن��دا ل��دى اململك��ة ويتولد 

�صميدو�صكي.

ويل العهد ووزير الدفاع البولندي يبحثان اأوجه التعاون بني البلدين

ملواجهة موجة الربد

املليك يوجه ب�سرف م�ساعدة عاجلة لالأ�سر امل�سمولة بال�سمان 
االجتماعي يف املناطق ال�سمالية

الرياض - واس

عبدالعزي��ز ب��ن  عب��داهلل  املل��ك  ال�ص��ريفن  احلرم��ن  خ��ادم  وّج��ه 

اآل �ص��عود حفظه اهلل، ب�ص��رف م�صاعدة عاجلة لالأ�ص��ر امل�صمولة بال�صمان 

الجتماع��ي يف املناطق ال�ص��مالية م��ن اململكة ملواجهة موج��ة الربد التي 

تتعر�س لها هذه املناطق.

اأعل��ن ذل��ك معايل وزي��ر ال�ص��وؤون الجتماعية الدكتور يو�ص��ف ب��ن اأحمد 

العثيمن، حيث اأو�ص��ح اأن مقدار هذه امل�صاعدة التي اأمر بها امللك املفدى 

تبلغ 358 مليوًنا و399 األف ريال، و�ص��وف تودع يف ح�ص��اباتهم مبا�ص��رة 

خالل 24 �صاعة. واختتم العثيمن ت�صريحه قائاًل: اأدعو املوىل عز وجل اأن 

يجزل املثوبة والأجر خلادم احلرمن ال�صريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

اآل �ص��عود حفظه اهلل، واأن ميد يف عمره، وه��و احلري�س دائماً على تلم�س 

احتياجات املواطنن من �صرائح املجتمع كافة.


