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2 جمل�س الوزراء يوافق على تنظيم نقل الب�ضائع على الطرق الربية بني الدول العربية
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المنامة - واس 
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �ش��عود حفظه اهلل، ر�شالة خطية 

لأخي��ه �ش��احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ش��ى

ال�ش��قيقة،  البحري��ن  مل��ك مملك��ة  اآل خليف��ة 

تت�شم��ن دعوت��ه حل�ش��ور افتت��اح مهرج��ان 

اجلنادرية الوطني التا�شع والع�شرين للرتاث 

والثقاف��ة. نق��ل الر�شال��ة، وفًق��ا لوكال��ة اأنباء 

البحرين، �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى 

مملك��ة البحرين الدكتور عب��داهلل بن عبدامللك 

اآل ال�شيخ، خالل ا�شتقبال جاللة ملك البحرين 

ل��ه يوم الأحد 9 ربيع الآخ��ر 1435ه� املوافق

املل��ك  جالل��ة  واأع��رب  2014م،  فرباي��ر   9  

حم��د ب��ن عي�ش��ى اآل خليفة عن خال���ص �شكره 

وتقدي��ره خلادم احلرم��ني ال�شريفني على هذه 

الدع��وة الكرمي��ة له��ذه املنا�شب��ة الت��ي بداأت 

من��ذ عهد املل��ك خالد بن عبدالعزي��ز اآل �شعود 

طي��ب اهلل ث��راه، والت��ي جت�ش��د عم��ق ومتانة 

العالق��ات الأخوي��ة التاريخي��ة الوثيق��ة التي 

ترب��ط البلدين وال�شعب��ني ال�شقيق��ني، م�شيًدا 

مب��ا ت�شه��ده ه��ذه العالق��ات م��ن من��و وتقدم 

عل��ى خمتلف ال�شعد. كما اأثن��ى امللك حمد بن 

عي�ش��ى اآل خليفة على ال��دور الذي ي�شطلع به 

مهرج��ان اجلنادري��ة يف احلفاظ عل��ى الرتاث 

العرب��ي ال�شع��ودي الأ�شي��ل، ومب��ا حققه من 

جن��اح متوا�شل وما يحظى ب��ه من اهتمام من 

قب��ل املفكرين والباحث��ني واملثقفني واملهتمني 

بال��رتاث والثقاف��ة، منوًه��ا بتن��وع فعالي��ات 

املهرجان الثقافية والفكرية والفنية والأدبية، 

معرًب��ا جاللت��ه ع��ن متنيات��ه بالنج��اح له��ذا 

املهرج��ان ال��ذي يوؤكد متيز ال��دور احل�شاري 

للمملكة العربية ال�شعودية.

خادم احلرمني ال�ضريفني يبعث ر�ضالة 
خطية مللك البحرين

الرياض - واس 
نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل 

ب��ن عبدالعزيز اآل �شعود، رع��ى �شاحب ال�شمو 

امللك��ي الأمري �شلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �شعود، 

ويل العه��د نائ��ب رئي���ص جمل�ص ال��وزراء وزير 

الدف��اع، يوم الأربع��اء 12 ربيع الآخر 1435ه� 

املوافق 12 فرباي��ر 2014م، انطالقة املهرجان 

الوطن��ي ال�شن��وي التا�شع والع�شري��ن للرتاث 

وزارة  تنظم��ه  ال��ذي  باجلنادري��ة،  والثقاف��ة 

احلر�ص الوطني.

ويل العهد يرعى انطالقة املهرجان الوطني ال�ضنوي التا�ضع والع�ضرين 
للرتاث والثقافة باجلنادرية 

نيابة عن خادم احلرمني ال�ضريفني



2UM AL-QURA مجلس الوزراء

الرياض - واس 
راأ���ص �شاح��ب ال�شم��و امللك��ي الأم��ري �شلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز

اآل �شع��ود، ويل العهد نائ��ب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير الدفاع 

حفظ��ه اهلل، اجلل�شة الت��ي عقدها جمل�ص ال��وزراء، بعد ظهر يوم 

الإثن��ني 10 ربي��ع الآخر 1435ه��� املوافق 10 فرباي��ر 2014م، 

يف ق�ش��ر اليمام��ة مبدين��ة الريا���ص. ويف م�شته��ل اجلل�ش��ة ق��در 

املجل���ص عالياً، ما ت�شمن��ه الأمر امللكي ال�ش��ادر الإثنني املا�شي 

م��ن اإجراءات وجزاءات �ش��د من ي�شارك يف اأعم��ال قتالية خارج 

اململك��ة، اأو النتماء للتيارات اأو اجلماعات وما يف حكمها الدينية 

اأو الفكري��ة املتطرف��ة، اأو امل�شنفة كمنظم��ات اإرهابية، وما هدف 

اإليه الأمر الكرمي من حتقيق مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية يف حفظ 

الأم��ة، يف دينه��ا واأمنه��ا ووحدتها وتاآلفه��ا، وبعدها ع��ن الفرقة 

والتناح��ر والتنازع، ا�شتهداًء بقول احل��ق �شبحانه )واعت�شموا 

بحب��ل اهلل جميع��اً ول تفرق��وا(، وتاأ�شي�ش��اً عل��ى قواع��د ال�شرع 

بو�ش��ع ال�شمانات الالزم��ة حلفظ كيان الدولة، م��ن كل متجاوز 

للمنهج الد�شت��وري امل�شتقر عليه يف اململك��ة العربية ال�شعودية، 

مب��ا ميث��ل نظامها الع��ام ال��ذي ا�شتتب ب��ه اأمنه��ا، وتاآل��ف عليه 

�شعبه��ا، ت�شري به على هدى م��ن اهلل وب�شرية، تهدي باحلق وبه 

تع��دل، ويحمي باإذن اهلل �شباب الوطن م��ن وافد الأفكار الدخيلة 

على منهجنا ال�شرعي املتاآلف. 

واأثن��ى املجل���ص عل��ى ال�شتع��دادات اجلارية، لفتت��اح الدورة 

التا�شع��ة والع�شري��ن للمهرج��ان الوطن��ي لل��رتاث والثقاف��ة يف 

اجلنادري��ة، ال��ذي �شريع��اه مب�شيئ��ة اهلل تع��اىل نيابة ع��ن خادم 

احلرم��ني ال�شريف��ني املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز اآل �شع��ود

 اأي��ده اهلل، �شاح��ب ال�شم��و امللكي الأم��ري �شلمان ب��ن عبدالعزيز 

اآل �شع��ود، ويل العهد نائ��ب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير الدفاع 

وتنظمه وزارة احلر�ص الوطني. 

واأطلع �شمو ويل العهد املجل�ص على فحوى حمادثاته مع دولة رئي�ص 

وزراء جمهوري��ة م�شر العربي��ة الدكتور حازم الببالوي، منوهاً مبا 

يجمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني من عالقة اأخوية متينة. 

واأو�ش��ح معايل وزي��ر الثقافة والإع��الم الدكت��ور عبدالعزيز بن 

حمي��ي الدي��ن خوجه، يف بيان��ه لوكال��ة الأنب��اء ال�شعودية عقب 

اجلل�ش��ة، اأن جمل���ص ال��وزراء عرب ع��ن بالغ تعازي��ه وموا�شاته 

لأ�شر وذوي املتوفني وامل�شاب��ني، جراء حادث احلريق املوؤ�شف 

ال��ذي وقع يف اأح��د فنادق املدينة املنورة ال�شب��ت املا�شي، داعياً 

للمتوف��ني بالرحم��ة واملغف��رة، وللم�شاب��ني بال�شف��اء العاج��ل، 

ولذويهم بال�شرب وال�شلوان. وبني معاليه، اأن املجل�ص ا�شتعر�ص 

بعد ذلك جملة من التقارير، حول م�شتجدات الأحداث وتطوراتها 

يف املنطق��ة والع��امل، ومنها الأو�ش��اع يف الأرا�ش��ي الفل�شطينية 

املحتل��ة، منددًا بقرار �شلط��ات الحتالل الإ�شرائيل��ي، امل�شادقة 

عل��ى خط��ة لبن��اء 558 وح��دة ا�شتيطاني��ة جدي��دة يف القد���ص 

ال�شرقي��ة، وموؤك��دًا اأن هذا الق��رار املخالف للقوان��ني والقرارات 

الدولي��ة ي��دل عل��ى ا�شتم��رار التعن��ت الإ�شرائيل��ي، يف تعطي��ل 

اجلهود الهادفة اإىل اإقامة �شالم عادل مبني على اأ�شا�ص اأن القد�ص 

عا�شمة الدول��ة الفل�شطينية. واأعرب املجل�ص عن �شكره للرئا�شة 

الفل�شطيني��ة، عل��ى ما اأبدت��ه من تقدي��ر و�شكر للمملك��ة العربية 

ال�شعودي��ة، بقي��ادة خ��ادم احلرم��ني ال�شريفني املل��ك عبداهلل بن 

عبدالعزي��ز اآل �شعود حفظه اهلل، على م��ا تقدمه من دعم خمل�ص 

للق�شية الفل�شطينية، ولل�شعب الفل�شطيني طوال مراحل ن�شاله، 

وما اأو�شحت��ه الرئا�شة الفل�شطينية، م��ن اأن اململكة اأوفت بكامل 

التزاماتها لدعم ال�شعب الفل�شطيني، وفق مقررات القمم العربية 

مب��ا يف ذل��ك دعم �شندوقي القد���ص والأق�ش��ى، وتنفيذ عدد كبري 

من امل�شروعات ب��اإدارة اللجنة الإداري��ة لل�شندوقني، يف القد�ص 

ويف �شائ��ر املدن الفل�شطينية ويف ال�شتات، ووفاء اململكة بح�شتها 

يف �شبك��ة الأم��ان املالي��ة، وتقدميه��ا دعم��اً اإ�شافياً مبب��ادرة من 

خادم احلرم��ني ال�شريفني اأيده اهلل، تقوم ب�شدادها بكل م�شوؤولية 

وانتظ��ام. واأف��اد مع��ايل وزي��ر الثقاف��ة والإع��الم اأنه بن��اء على 

التوجي��ه ال�شامي الك��رمي، اطلع جمل���ص الوزراء خ��الل جل�شته 

املنعق��دة بتاري��خ 10/ 4/ 1435ه� على عدد م��ن املو�شوعات، 

م��ن بينها مو�شوعات ا�ش��رتك جمل�ص ال�ش��ورى يف درا�شتها، كما 

اطل��ع على ما انتهت اإليه كل من هيئ��ة اخلرباء مبجل�ص الوزراء 

واللجن��ة العام��ة ملجل���ص ال��وزراء وجلنته��ا الفرعي��ة يف �شاأنها، 

وانتهى املجل�ص اإىل ما يلي:

قضايا تهريب األسلحة والذخائر 
اأوًل: بعد النظر يف قرار جمل�ص ال�شورى رقم )135/ 58( وتاريخ 

22/ 11/ 1433ه� وافق جمل�ص الوزراء على ما يلي: 

1� يك��ون تطبي��ق العقوب��ات املق��ررة يف نظ��ام )قان��ون( اجلمارك 

املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية �� املوافق عليه 

باملر�ش��وم امللكي رقم )م/41( وتاريخ 3/ 11/ 1423ه�، املتعلقة 

بق�شايا تهريب الأ�شلحة والذخائر �� من قبل املحكمة املخت�شة. 

2� حت��ال اأوراق الق�شية املتعلقة ب�شبط ق�شايا تهريب الأ�شلحة 

والذخائ��ر يف الدوائ��ر اجلمركي��ة اإىل اجله��ات املخت�شة، ويوجه 

مدي��ر ع��ام اجلمارك خطاب��اً اإىل رئي���ص هيئة التحقي��ق والدعاء 

الع��ام، يت�شم��ن حتري��ك الدع��وى يف ال�ش��ق اجلمرك��ي جلرمية 

التهريب طبقاً للم��ادة )150( من نظام )قانون( اجلمارك املوحد 

ل��دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي��ة، ويت�شمن املطالبة 

اأم��ام املحكمة املخت�ش��ة بتطبيق العقوب��ات املن�شو�ص عليها يف 

نظام )قانون( اجلمارك املوحد. 

3� تتوىل هيئة التحقيق والدعاء العام رفع الدعوى اأمام املحاكم 

املخت�ش��ة يف ق�شايا تهريب الأ�شلح��ة والذخائر، وتراعي ما ورد 

يف نظ��ام )قانون( اجلم��ارك املوحد )ولئحت��ه التنفيذية(، وذلك 

�شمن الدعوى اجلزائية العامة. 

وقد اأعد مر�شوم ملكي بذلك. 

مذكرة تفاهم 
ثانياً: وافق جمل�ص ال��وزراء على تفوي�ص �شاحب ال�شمو امللكي 

رئي���ص هيئة اله��الل الأحمر ال�شع��ودي اأو من ينيب��ه، بالتباحث 

م��ع الحتاد الدويل جلمعي��ات ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر يف 

�ش��اأن م�ش��روع مذكرة تفاهم ب��ني هيئة الهالل الأحم��ر ال�شعودي 

والحت��اد ال��دويل جلمعي��ات ال�شلي��ب الأحمر واله��الل الأحمر، 

والتوقي��ع علي��ه، وذل��ك يف �ش��وء ال�شيغ��ة الت��ي واف��ق عليه��ا 

املجل���ص، ورفع الن�شخة النهائية املوقع��ة ل�شتكمال الإجراءات 

النظامية الالزمة.

تجنب االزدواج الضريبي
ثالث��اً: وافق جمل�ص الوزراء على تفوي�ص مع��ايل وزير املالية اأو 

من ينيبه، بالتوقيع على ما يلي: 

اأ � م�ش��روع اتفاقي��ة ب��ني حكوم��ة اململك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة 

وحكوم��ة جمهوري��ة م�شر العربي��ة لتجن��ب الزدواج ال�شريبي 

وملنع التهرب ال�شريبي يف �شاأن ال�شرائب على الدخل. 

ب � م�ش��روع اتفاقي��ة ب��ني حكوم��ة اململك��ة العربي��ة ال�شعودية 

وحكوم��ة مملك��ة ال�شوي��د لتجن��ب الزدواج ال�شريب��ي وملن��ع 

التهرب ال�شريبي يف �شاأن ال�شرائب على الدخل وعلى راأ�ص املال. 

كما وافق املجل�ص على م�شروعي )الربوتوكولني( املرافقني لهما، 

والتوقي��ع عليها يف �شوء ال�شيغ الت��ي وافق عليها املجل�ص، ومن 

ثم رفع ما يتم التو�شل اإليه ل�شتكمال الإجراءات النظامية. 

تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية
رابع��اً: واف��ق جمل�ص ال��وزراء عل��ى تفوي�ص معايل وزي��ر النقل 

اأو م��ن ينيب��ه، بالتوقيع على اتفاقي��ة تنظيم نق��ل الب�شائع على 

الط��رق الربية ب��ني الدول العربية، يف �ش��وء ال�شيغة التي وافق 

عليها املجل�ص ومن ثم رف��ع ال�شيغة النهائية املوقعة، ل�شتكمال 

الإجراءات النظامية.

نقل وتعيينات
خام�ش��اً: واف��ق جمل�ص الوزراء عل��ى نقل وتعيين��ات باملرتبتني 

اخلام�ش��ة ع�ش��رة والرابعة ع�ش��رة ووظيفتي )�شف��ري( و)وزير 

مفو�ص( وذلك على النحو التايل: 

1 ���� تعي��ني �ش��ايف بن عل��ي ب��ن عاي�ص اجلح��دري، عل��ى وظيفة 

)الوكي��ل امل�شاع��د للتعلي��م امل��وازي( باملرتب��ة الرابع��ة ع�شرة 

بوزارة الرتبية والتعليم. 

2 ���� تعي��ني الدكت��ور حممد نبي��ل بن حمم��د علي ب��ن عبدالرحيم 

بخاري، على وظيفة )�شفري( بوزارة اخلارجية. 

3 ���� تعي��ني م�شاع��د ب��ن عبداملح�شن ب��ن م�شاعد القن��اوي، على 

وظيفة )وزير مفو�ص( بوزارة اخلارجية. 

4 ���� نقل خالد بن عبدالعزيز بن اأحمد ال��رباك، من وظيفة )وكيل 

حمافظ��ة الأح�ش��اء فئ��ة اأ( باملرتب��ة الرابعة ع�ش��رة، اإىل وظيفة 

)وكي��ل الإم��ارة امل�شاع��د لل�ش��وؤون الأمني��ة( باإم��ارة املنطق��ة 

ال�شرقية بذات املرتبة. 

5 �� نقل عو�ص اهلل بن مر�شد بن را�شد الرحيلي، من وظيفة )نائب 

رئي���ص الدي��وان امل�شاع��د ل�ش��وؤون الف��روع( باملرتب��ة اخلام�شة 

ع�ش��رة، اإىل وظيف��ة )نائ��ب رئي���ص الدي��وان امل�شاع��د للمراجعة 

املالية( بذات املرتبة بديوان املراقبة العامة. 

6 ���� تعي��ني �شعد بن مثال ب��ن �شعد املطريي، عل��ى وظيفة )مدير 

ع��ام اإدارة مراجع��ة ح�شاب��ات القطاع��ات الع�شكري��ة( باملرتبة 

الرابعة ع�شرة بديوان املراقبة العامة.

تقرير سنوي
وق��د اطلع جمل�ص ال��وزراء على تقرير �شن��وي لهيئة الت�شالت 

وتقني��ة املعلومات، عن عام مايل �شابق، واأحاط املجل�ص علماً مبا 

جاء فيه، ووجه حياله مبا راآه. 

ه��ذا، و�شرتف��ع الأمان��ة العامة ملجل�ص ال��وزراء عم��ا انتهى اإليه 

املجل���ص حي��ال املو�شوع��ات اآنف��ة الذك��ر اإىل خ��ادم احلرم��ني 

ال�شريف��ني اأي��ده اهلل، ليتف�ش��ل بالتوجي��ه حيالها مبا ي��راه النظر 

الكرمي.

املوافقة على تنظيم نقل الب�ضائع على الطرق الربية بني الدول العربية

ويل العهد راأ�س جل�ضة جمل�س الوزراء

تتولى هيئة 
االدعاء العام 
التحقيق في 

قضايا تهريب 
األسلحة 
والذخائر 
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المجلس يقدر ما تضمنه األمر الملكي من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج 
المملكة أو االنتماء للتيارات أو الجماعات المتطرفة
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بذكرى اليوم الوطني

خادم احلرمني ال�ضريفني وويل العهد يهنئان احلاكم العام يف نيوزيلندا 

ويل العهد يت�ضلم ر�ضالة خلادم احلرمني ال�ضريفني من الرئي�س ال�ضريالنكي 

الرياض - واس

عبدالعزي��ز ب��ن  عب��داهلل  املل��ك  ال�شريف��ني  احلرم��ني  خ��ادم  بع��ث 

اآل �شع��ود، برقي��ة تهنئة لفخام��ة الفري��ق ال�شيد جريميي��ا ماتباراي 

احلاك��م الع��ام يف نيوزيلندا، مبنا�شب��ة ذكرى الي��وم الوطني لبالده. 

واأع��رب املل��ك املف��دى با�شمه وا�شم �شع��ب وحكومة اململك��ة العربية 

ال�شعودي��ة عن اأ�شدق الته��اين واأطيب التمني��ات بال�شحة وال�شعادة 

التق��دم  لفخامت��ه، وحلكوم��ة و�شع��ب نيوزيلن��دا ال�شدي��ق اط��راد 

والزدهار.

كم��ا بع��ث �شاح��ب ال�شم��و امللك��ي الأم��ري �شلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز 

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

تهنئ��ة لفخام��ة الفري��ق ال�شي��د جريمييا ماتب��اراي احلاك��م العام يف 

نيوزيلندا، مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. وعرب �شمو ويل العهد 

عن اأبلغ التهاين واأطيب التمنيات مبوفور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، 

وحلكومة و�شعب نيوزيلندا ال�شديق املزيد من التقدم والزدهار.

الرياض - واس
ت�شل��م �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

ب��ن عبدالعزيز اآل �شع��ود، ويل العهد نائب 

ال��وزراء وزي��ر الدف��اع،  رئي���ص جمل���ص 

ر�شال��ة خطي��ة خلادم احلرم��ني ال�شريفني 

املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز اآل �شع��ود 

حفظ��ه اهلل، م��ن فخام��ة الرئي���ص ماهيندا 

رجاباك�ش��ا رئي���ص جمهوري��ة �شريالن��كا. 

وق��ام بت�شلي��م الر�شال��ة ل�شم��و ويل العهد 

لل�ش��وؤون املدني��ة  الكب��ري  مع��ايل الوزي��ر 

املبعوث اخلا�ص لفخامة رئي�ص جمهورية 

�شريالنكا عبداحلمي��د حممد فوزي، خالل 

ا�شتقبال �شم��وه له يف مكتبه بالريا�ص يوم 

الثالثاء 11 ربيع الآخ��ر 1435ه� املوافق 

11 فرباير 2014م. 

الرياض - واس
ا�شتقب��ل �شاح��ب ال�شم��و امللكي الأم��ري مقرن 

بن عبدالعزيز اآل �شع��ود، النائب الثاين لرئي�ص 

جمل�ص ال��وزراء امل�شت�ش��ار واملبعوث اخلا�ص 

خل��ادم احلرم��ني ال�شريف��ني، يف مكتب��ه بق�شر 

اليمامة يف الريا�ص يوم الإثنني 10 ربيع الآخر 

1435ه��� املوافق 10 فرباي��ر 2014م، ال�شفري 

الليبي لدى اململكة عبدالبا�شط البدري. 

وجرى خالل ال�شتقبال بحث املو�شوعات ذات 

الهتمام امل�شرتك.

الرياض - واس
ا�شتقب��ل �شاح��ب ال�شم��و امللكي الأم��ري مقرن بن 

عبدالعزيز اآل �شعود، النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص 

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

احلرم��ني ال�شريف��ني، يف مكتبه بق�ش��ر اليمامة يف 

الريا���ص ي��وم الإثن��ني 10 ربيع الآخ��ر 1435ه� 

املوافق 10 فرباي��ر 2014م، �شفري دولة فل�شطني 

لدى اململكة با�شم عبداهلل الآغا. 

وجرى خالل ال�شتقب��ال ا�شتعرا�ص املو�شوعات 

ذات الهتمام امل�شرتك. 

النائب الثاين ي�ضتقبل �ضفري ليبيا 

لدى اململكة

النائب الثاين ي�ضتقبل �ضفري فل�ضطني 

لدى اململكة
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قرار رقم  )68( وتاريخ 1435/2/13هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 30879 

وتاريخ 1434/8/16هـ ، امل�شتملة على خطاب معايل الرئي�س التنفيذي 

للهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 340/ع وتاريخ 1433/6/9هـ ، 

ون�شخة من خطاب معايل وزير الدولة ع�شوجمل�س الوزراء ل�شوؤون 

جمل�س ال�شوري رقم 113 وتاريخ 1433/5/26هـ، يف �شاأن م�شروع 

قانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.

وبعد االطالع على قانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية بدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ، امل�شار اإليه.

وبعد االطالع علي نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء،ال�شادر 

باملر�شوم امللكي رقم )م/6(وتاريخ 1428/1/25هـ .

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )168( وتاريخ 1434/3/24هـ  

ورقم )679( وتاريخ 1434/12/4هـ ، املعدين يف هيئة اخلرباء 

مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )27/62( وتاريخ 

1434/7/16هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )64(

وتاريخ 1435/1/15هـ .

يقرر ما يلي:

اأواًل: املوافقة على قانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية بدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية، الذي اعتمده املجل�س االأعلي ملجل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته )الثانية والثالثني( التي عقدت 

بالريا�س يومي 24و25 حمرم 1433هـ، املوافقني 19و20 دي�شمرب 

2011م، بال�شيغة املرافقة.

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

ثانياً: على الهيئة العامة للغذاء والدواء- بو�شفها اجلهة املخت�شة 

الوارد تعريفها يف املادة )1( من قانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية - مراعاة اخت�شا�شات 

اجلهات االأخرى فيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القانون )النظام(.

ثالثاً: على الهيئة العامة للغذاء والدواء- عند ت�شكيل كل جلنة 

من اللجان املن�شو�س عليها يف هذا القانون )النظام( - مراعاة اأن 

يكون من بني اأع�شائها م�شت�شار نظامي واأحد املتخ�ش�شني يف جمال 

امل�شتح�شرات البيطرية.

 نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على قانون )نظام( امل�ضتح�ضرات البيطرية 
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

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 قرار جمل�س ال�شورى رقم )27/62( بتاريخ 

1434/7/16هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )68( بتاريخ 

1435/2/13هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، الذي اعتمده املجل�س 

االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته )الثانية 

والثالثني( التي عقدت يف الريا�س يومي 24و25 حمرم 1433هـ 

املوافقني 19و20دي�شمرب 2011م،بال�شيغة املرافقة.

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

االأجهزة املعنية امل�شتقلة - كل فيما يخ�شه - تنفيذ مر�شومنا 

هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود

مر�ضوم ملكي رقم  م/17 وتاريخ  1435/2/24هـ

المادة )1(
يق�شد باالألفاظ والعبارات الواردة اأدناه املعانى املبينة اأمام كل منها 

ما مل يقت�شى ال�شياق  خالل ذلك.

املجل�س االأعلى: املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

الدولة: اإحدى الدول االأع�شاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

الالئحة: الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( امل�شتح�شرات البيطرية 

بدول جمل�س التعاون  لدول اخلليج العربية.

اجلهة املخت�شة: الوزارة اأو اجلهة املعنية  بتنظيم ومراقبة �شركات 

وم�شانع امل�شتح�شرات البيطرية وم�شتح�شراتها واإ�شدار الرتاخي�س 

الالزمة لذلك.

امل�شتح�شر البيطري: مادة اأو تركيبة مواد ت�شتخدم للعالج اأو الوقاية 

من املر�س للحيوان اأو التي ت�شتخدم لت�شخي�س حاالت مر�شية اأو 

الإرجاع اأو اإ�شالح ، اأو تغيري الوظائف الف�شيولوجية يف احليوان.

�شركة امل�شتح�شرات البيطرية: اجلهة املالكة لواحد اأو اأكرث من 

م�شانع امل�شتح�شرات البيطرية اأو متلك حق ت�شنيع و/اأو ت�شويق 

امل�شتح�شر البيطري واملرخ�س له بالعمل.

م�شنع االأدوية البيطرية: املن�شاأة التي يتم فيها ت�شنيع  امل�شتح�شرات 

 )cGMP( البيطرية  وفق اأ�ش�س املمار�شة اجليدة للت�شنيع الدوائي

التي تقرها اجلهة املخت�شة.

م�شتودع امل�شتح�شرات البيطرية: املكان املخ�ش�س واملرخ�س له 

من اجلهة املخت�شة با�شترياد  اأو تخزين اأو توزيع امل�شتح�شرات 

البيطرية باجلملة.

طالب الت�شجيل: هو املمثل اأو اجلهة املعتمدة لل�شركة للقيام بت�شجيل 

م�شتح�شراتها البيطرية.

جلنة الت�شجيل: اللجنة املعنية بدرا�شة وتقييم ملفات ت�شجيل 

امل�شتح�شرات البيطرية و�شركاتها وم�شانعها والتو�شية بت�شجيلها اأو 

رف�شها اأو اإلغائها.

المادة )2(
ال يجوز ا�شترياد اأو ت�شويق اأو تداول اأي م�شتح�شر بيطري ما مل يتم 

ت�شجيله لدى اجلهة املخت�شة يف الدولة.

المادة )3(
تتوىل اجلهة املخت�شة املهام التالية:

1- ت�شجيل �شركات وم�شانع امل�شتح�شرات البيطرية وفق ما جاء بهذا 

القانون )النظام( والئحته.

2- ت�شجيل امل�شتح�شرات البيطرية وفق ما جاء بهذا القانون )النظام( 

والئحته.

3- درا�شة التقارير الفنية الواردة من املنظمات اأو الهيئات العاملية 

حول امل�شتح�شرات البيطرية و�شركاتها واتخاذ ما يلزم يف �شاأنها.

4- مراقبة امل�شتح�شرات البيطرية قبل وبعد ت�شويقها وتلقى 

التقارير من امل�شت�شفيات اأو العيادات البيطرية عن جودة و�شالمة 

امل�شتح�شرات البيطرية واتخاذ ما يلزم يف �شاأنها.

5- و�شع قوائم بامل�شتح�شرات البيطرية املحظور ا�شتخدامها  يف 

اأنواع احليوانات املتحلفة.

6-ت�شعري امل�شتح�شرات البيطرية.

7-ترخي�س م�شانع وم�شتودعات امل�شتح�شرات البيطرية املحلية.

8-االإذن بف�شح )ال�شماح باالإفراج عن( امل�شتح�شرات البيطرية 

امل�شتوردة.

 المادة )4(
يجب على �شركات وم�شانع امل�شتح�شرات البيطرية املحلية احل�شول 

على ترخي�س من اجلهة املخت�شة وفقاً لل�شروط واملتطلبات التي 

حتددها  الالئحة التنفيذية لهذا القانون )النظام(.

المادة )5(
يجب على �شركات امل�شتح�شرات البيطرية ت�شجيل م�شانعها )خطوط 

اإنتاجها( لدى اجلهة املخت�شة وفقاً لل�شروط  وال�شوابط  الواردة يف 

هذا القانون )النظام( والئحته التنفيذية.

المادة )6(
ال يجوز مل�شنع  امل�شتح�شرات البيطرية املحلي اأن يبداأ اإنتاج 

امل�شتح�شرات البيطرية لال�شتخدام التجاري اإال بعد ت�شجيلها لدى 

اجلهة املخت�شة.

المادة 7
ال يجوز ا�شتعمال م�شنع امل�شتح�شرات البيطرية املحلي الأي غر�س 

اآخر غري ت�شنيع امل�شتح�شرات البيطرية املرخ�س له بت�شنيعها اإال 

بعد  موافقة اجلهة املخت�شة.

المادة )8(
يجب اأن يلتزم  م�شنع امل�شتح�شرات البيطرية بتطبيق اأ�ش�س املمار�شة 

. )cGMP( اجليدة للت�شنيع الدوائي

المادة )9(
يلتزم طالب ت�شجيل امل�شتح�شر بعد �شدور املوافقة على ت�شجيل 

م�شتح�شره باحل�شول على ترخي�س م�شتودع امل�شتح�شرات البيطرية 

وال يتم  اإ�شدار �شهادة الت�شجيل اإال بعد ح�شوله على ترخي�س 

امل�شتودع.

المادة )10(
للجهة املخت�شة بناء على تو�شية من جلنة الت�شجيل  اإلغاء ت�شجيل 

�شركة اأو م�شنع  امل�شتح�شرات البيطرية وفقاً للحاالت التي حتددها  

الالئحة التنفيذية لهذا القانون  )النظام(.

المادة )11(
تلتزم �شركات امل�شتح�شرات  البيطرية وم�شانعها امل�شجلة يف الدولة 

وم�شتودعات امل�شتح�شرات البيطرية املمثلة لها بتوفري م�شتح�شراتها 

البيطرية امل�شجلة.

المادة )12(
يجب ت�شجيل امل�شتح�شرات البيطرية لدى اجلهة املخت�شة يف الدولة 

وفقاً لل�شروط وال�شوابط التي يحددها  هذا القانون )النظام( والئحته 

التنفيذية.

المادة )13(
 تخ�شع جميع امل�شتح�شرات البيطرية للت�شعري وفقاً لالأ�ش�س 

وال�شوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون )النظام(.

المادة )14(
ال يتم اإ�شدار �شهادة ت�شجيل ال�شركة اأو امل�شنع اإال بعد ت�شجيل اأول 

م�شتح�شر بيطري لها.

المادة )15(
يجوز للجهة املخت�شة:

1- ال�شماح با�شترياد امل�شتح�شرات البيطرية غري امل�شجلة عند 

ال�شرورة.

2-ال�شماح باإعادة ت�شدير امل�شتح�شرات البيطرية امل�شتوردة.

المادة )16(
يجوز مل�شنع امل�شتح�شرات البيطرية املحلي ت�شنيع امل�شتح�شرات 

البيطرية غري امل�شجلة بغر�س الت�شدير فقط وذلك بعد احل�شول على 

موافقة اجلهة املخت�شة.

 المادة )17(
ال يجوز ا�شترياد اأو تداول اأو ت�شويق اأي م�شتح�شر بيطري م�شجل 

اإذا ادخل عليه اأي تغيري اأو تعديل دون موافقة م�شبقة من اجلهة 

املخت�شة.

 المادة )18(
يجوز ا�شترياد  امل�شتح�شر البيطري الغري م�شجل الأغرا�س االأبحاث 

بعد موافقة اجلهة املخت�شة وفقاً لل�شروط وال�شوابط التي حتددها 

قانون )نظام(
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 الماة )19(
ال يجوز ا�شترياد اأي عينات من اأي م�شتح�شر بيطري غري م�شجل.

المادة )20(
يجب على امل�شجل له امل�شتح�شر البيطري اإبالغ اجلهة املخت�شة مبا 

يلي:

1-التحذيرات ال�شادرة من ال�شركة اأو امل�شنع اأو املنظمات اأو الهيئات 

الرقابية الدولية بخ�شو�س امل�شتح�شر.

2- اإذا مت  اإلغاء ت�شجيل امل�شتح�شر اأو تعليقه اأو منع تداوله اأو 

�شحب اأو اأوقف ت�شنيعه يف بلد املن�شاأ اأو اأي بلد مت ت�شجيل امل�شتح�شر 

فيه.

 المادة )21(
يجب االلتزام باأ�ش�س التخزين والتوزيع اجليد للم�شتح�شرات 

البيطرية.

المادة )22(
ال يجوز الدعاية اأو االعالن عن امل�شتح�شرات البيطرية اإال مبوافقة 

م�شبقة من اجلهة املخت�شة وفقاً لل�شروط وال�شوابط التي حتددها 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون )النظام(.

المادة )23(
تتوىل اجلهة املخت�شة ت�شكيل جلان تعنى بت�شجيل  �شركات وم�شانع 

)خطوط انتاج( امل�شتح�شرات البيطرية وم�شتح�شراتها والتاأكد من 

تطبيقها الأ�ش�س املمار�شة اجليدة للت�شنيع الدوائي عند الت�شجيل 

وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون )النظام( تنظيم عمل هذه اللجان 

ومهامها وطريقة عملها واأية �شوابط منظمة لها.

المادة )24(
اإذا ظهر للجهة املخت�شة وجود خلل يف جودة امل�شتح�شر البيطري اأو 

ماأمونيته اأو فعاليته اأو اأدخل عليه تغريات اأو تعديالت دون موافقة 

اجلهة املخت�شة اأو خمالفا حلكم من اأحكام هذا القانون )النظام( اأو 

الئحته فلها اتخاذ اإجراء اأو اأكرث من االإجراءات التالية:

 1- حظر ا�شترياده.

2- اإيقاف تداوله.

3-تعليق ت�شجيله.

4 - اإلغاء ت�شجيله.

5- االأمر با�شتدعائه.

6- �شحبه.

وفقاً للحاالت التي حتددها الالئحة لهذا القانون )النظام(.

المادة )25(
ت�شدر اجلهة املخت�شة قرارًا بتحديد الر�شوم امل�شتحقة طبقاً الأحكام 

هذا القانون )النظام(والئحته التنفيذية.

المادة )26(
مدة �شهادة ت�شجيل �شركات وم�شانع امل�شتح�شرات البيطرية 

وم�شتح�شراتها وتراخي�س امل�شانع املحلية وم�شتودعات 

امل�شتح�شرات البيطرية خم�س �شنوات ويجوز جتديدها لفرتات مماثلة 

وفق ال�شروط وال�شوابط التي حتددها الالئحة.

المادة )27(
يعد خمالفاً الأحكام هذا القانون )النظام( كل من ارتكب اأي من االأفعال 

االآتية:

 1- خدع اأو غ�س يف امل�شتح�شر البيطري - اأو �شرع يف ذلك.

2-باع اأو حاز اأو �شنع اأو ركب م�شتح�شرًا بيطرياً مغ�شو�شاً اأو فا�شدًا  

اأو منتهى ال�شالحية اأو خمالفا لبيانات امل�شتح�شر.

3-اأدخل اأو نقل اأو خزن م�شتح�شرًا  بيطرياً  غري م�شجل  اأو مغ�شو�شاً 

اأو فا�شدًا اأو منتهى ال�شالحية اأو حاول اإدخال اأي من ذلك.

4-ا�شتعمال معلومات غري �شحيحة للرتويج للم�شتح�شر البيطري، 

�شواء على امل�شتح�شر اأو يف الدعاية اأو االإعالن عنه.

5- اأدخل اأو حاول اإدخال عبوات اأو اأغلفة مل�شتح�شر بيطري  معني 

بق�شد الغ�س.

6-�شنع اأو طبع اأو حاز اأو باع اأو عر�س عبوات اأو اأغلفة مل�شتح�شر 

بيطري معني بق�شد الغ�س.

7-ا�شتورد اأو �شدر اأو اأعاد ت�شدر اأو �شنع اأو �شوق اأو باع اأو خزن اأو 

عر�س امل�شتح�شر البيطري حل�شابه اأو حل�شاب الغري باملخالفة الأحكام 

هذا القانون )النظام( اأو الئحته.

8-قدم معلومات غري �شحيحة متعلقة بامل�شتح�شر البيطري، اأو امتنع 

عن تقدمي معلومات مت طلبها من اجلهة املخت�شة.

9-عدم االلتزام بالقرارات التي �شدرت من اجلهة املخت�شة تنفيذا لهذا 

القانون )النظام( والئحته.

10-كل من باع اأو روج م�شتح�شر بيطري من غري املرخ�س لهم 

ببيعها.

المادة )28(
يف حالة �شبط اأي خمالفة الأحكام هذا القانون )النظام( والئحته يتم 

التعامل  مع امل�شتح�شرات البيطرية امل�شبوطة على النحو التايل:

اأواًل: امل�شتح�شرات امل�شجلة

1- التحفظ عليها وامل�شتندات املتعلقة عند االقت�شاء.

2- اأخذ العينات للتحليل اإذا اقت�شى االأمر.

3- اإتالف امل�شتح�شرات املغ�شو�شة اأو الفا�شدة اأو املنتهية ال�شالحية 

اأو املخالفة.

 ثانياً: اإتالف امل�شتح�شرات الغري م�شجلة.

المادة )29(
تتوىل اجلهة  املخت�شة  ت�شكيل جلنة  اأو اأكرث لالإ�شراف على اإتالف 

امل�شتح�شرات البيطرية املخالفة  ويتحمل املخالف تكاليف عملية 

االإتالف.

المادة )30(
يعاقب كل من يخالف اأي من اأحكام هذا القانون )النظام( اأو الئحته 

بواحدة اأو اأكرث من العقوبات التالية:

1-الغرامة املالية بقيمة ال تزيد على خم�شة ماليني ريال �شعودي اأو ما 

يعادلها من العملة الوطنية يف الدولة.

2-اإغالق امل�شنع اأو  امل�شتودع حلني ت�شحيح املخالفة.

3-اإلغاء ترخي�س امل�شنع اأو امل�شتودع.

4- ال�شجن ملدة التزيد عن خم�س �شنوات.

المادة )31(
اإذا �شبطت اجلهة املخت�شة  خمالفة يف مكان مرخ�س له من جهة 

اأخرى، فللجهة املخت�شة اأن تطلب اإلغاء ترخي�شه من اجلهة مانحة 

الرتخي�س.

المادة )32(
اأواًل: تتوىل اجلهة املخت�شة توقيع العقوبات املن�شو�س  عليها 

يف املادة )30( من هذا القانون )النظام( غدًا عقوبة ال�شجن وفقاً 

لل�شوابط واالإجراءات الواردة يف القانو )النظام( والئحته التنفيذية.

ثانياً: اإذا راأت اجلهة  املخت�شة اأن املخالفة  ت�شتوجب عقوبة ال�شجن  

اأو اأقرتنت  بفعل جنائي ، يجب اإحالة املو�شوع اإىل اجلهة املعنية 

بالدولة للتحقيق فيها واتخاذ االإجراءات القانونية )النظامية( 

الإحالتها للمحكمة املخت�شة، مع بقاء احلق للجهة املخت�شة يف اأن تغلق  

امل�شنع اأو امل�شتودع حتى يتم البت يف املخالفة.

ثالثاً: ت�شدر اجلهة املخت�شة  جدواًل يت�شمن  ت�شنيفاً للمخالفات 

والعقوبات املقررة لها- عدًا عقوبة ال�شجن.

المادة )33(
يجوز للمت�شرر من القرارات ال�شادرة تطبيقاً الأحكام هذا القانون )النظام( 

التظلم للجهة املخت�شة وفقاً الأنظمة التظلم املعمول بها يف كل دولة.

المادة )34(
للجهة املخت�شة التفتي�س على امل�شتح�شرات البيطرية و�شبط 

املخالفات وذلك للتاأكد من تطبيق اأحكام  هذا القانون )النظام( 

والئحته التنفيذية وذلك من خالل املوظفني الر�شميني الذين لهم �شفة 

ال�شبطية الق�شائية ح�شب القانون )النظام( املتبع يف كل دولة.

المادة )35(
للموظفني الذين لهم �شفة ال�شبطية الق�شائية دخول االأماكن التي 

يدخل ن�شاطها يف اأحكام هذا القانون )النظام( والئحته التنفيذية، وذلك 

لغر�س التاأكد من تنفيذ اأحكامه  و�شبط احلاالت املخالفة.

المادة )36(
للجنة التعاون الزراعي حق تف�شري واقرتاح تعديل هذا القانون 

)النظام(.

المادة )37(
تعتمد جلنة التعاون الزراعي الالئح التنفيذية لهذا القانون )النظام( 

ب�شكل اإلزامي.

المادة )38(
يعمل بهذا القانون  )النظام( ب�شكل اإلزامي ويدخل  حيز النفاذ بعد 

180 يوماً من اإقراره  من قبل املجل�س االأعلى.

قانون )نظام( امل�ضتح�ضرات البيطرية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .. تتمة

قرار رقم  )79( وتاريخ  1435/3/5هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 5330 

وتاريخ 1434/2/12هـ ، امل�شتملة على برقية �شاحب ال�شمو امللكي 

وزير الداخلية رقم 13737وتاريخ 1434/2/3هـ، املرافق لها 

حم�شر اللجنة امل�شكلة باالأمر ال�شامي رقم )9211/م ب( وتاريخ 

1427/12/18هـ لدرا�شة التاأمني على ال�شيارات احلكومية.

 وبعد االطالع على نظام مراقبة �شركات التاأمني التعاوين، ال�شادر 

باملر�شوم امللكي رقم )م/32(وتاريخ 1424/6/2هـ.

وبعد االطالع على نظام املناف�شات وامل�شرتيات احلكومية، ال�شادر 

باملر�شوم امللكي رقم )م/58( وتاريخ 1427/9/4هـ.

وبعد االطالع على قرار  جمل�س الوزراء رقم )271( وتاريخ 

1427/12/25هـ.

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )450( وتاريخ 1434/8/2هـ ، 

ورقم )588( وتاريخ 1434/10/27هـ ، املعدين يف هيئة اخلرباء 

مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )886(

وتاريخ 1434/12/24هـ.

يقرر ما يلي:

 اأواًل: املوافقة على تغطية املركبات احلكومية بالتاأمني االإلزامي من 

خالل الوثيقة املوحدة للتاأمني على املركبة.

ثانياً: يلزم قائد املركبةاحلكومية )التي يقودها قائد ر�شمي حمدد 

وحتت م�شوؤوليته( بالتاأمني عليها �شد الغري اأو تاأميناً �شاماًل ، على اأن 

تتحمل الدولة اأق�شاط التاأمني على تلك املركبات عند اإ�شدار رخ�شة 

ال�شري الأول مرة فقط.

ثالثاً: يكون التاأمني على املركبات التي يقودها اأكرث من �شائق 

)اخلدمية واالأمنية( ، من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خا�شة 

لذلك يف ميزانية كل جهة حكومية متلك تلك املركبات، وبح�شب اأعدادها 

لتغطية اخلطر �شد الغري، دون حاجة اإىل التاأمني  ال�شامل على مثل هذه 

املركبات ، اأما بالن�شبة اإىل االأ�شرار  املرتتبة على املركبة احلكومية 

فيكون ت�شهيل اإجراءات االإعفاء من حتمل تكاليف اإ�شالح تلك املركبة 

من قبل وزارة املالية.

رابعاً:ال يبداأ التاأمني على املركبات التابعة الأي جهة حكومية اأو 

جتديده اإال بعد قيام جلنة مكونة من مندوبني من وزارتي )الداخلية 

واملالية( باالإجراءات االآتية:

 اأ-ح�شر جميع املركبات احلكومية، واأرقام ت�شجيلها وعمرها.

ب-و�شع اإجراءات دقيقة )اآلية( لت�شجيل املركبات التي تدخل  

اخلدمة وتلك التي تخرج منها بحيث يوثق التاأمني عليها مبا�شرة.

ج- و�شع اآلية  منا�شبة ملنع التالعب يف حتمل اخلطاأ على اجلهات 

احلكومية واإمكانية ا�شتغالل ذلك من قبل �شعاف النفو�س.

د-و�شع اآلية لتفوي�س قائد املركبة احلكومية الوارد ذكره يف البند 

)ثانيا( من هذا القرار ، لت�شلم التعوي�س ال�شادر من �شركة  التاأمني 

يف حال تعر�س قائدها حلادث مروري وفقاً ملا ن�شت عليه الوثيقة 

املوحدة للتاأمني.

 خام�شاً: قيام اللجنة- امل�شكلة باالأمر ال�شامي رقم )9211/م ب(

وتاريخ 1427/12/18هـ باالإ�شافة اإىل مندوب من ديوان املراقبة 

العامة بدرا�شة وثيقة التاأمني على املركبات احلكومية واالتفاق عليها.

�شاد�شاً: تطرح اأعمال التاأمني على املركبات احلكومية عن طريق 

املناف�شة العامة، وفقاً للمادة )ال�شاد�شة( من نظام املناف�شات  

وامل�شرتيات احلكومية، مع اإمكان اأن تكون  قابلة للتجزئة الإتاحة 

الفر�شة الأكرب عدد من �شركات التاأمني املرخ�شة لتقدمي عرو�شها.

 �شابعاً: تلتزم  جميع اجلهات احلكومية - عند اإعداد �شروط مناف�شات 

التاأمني على مركباتها - ب�شياغة ال�شروط مبا يتفق مع ن�س االأمر ال�شامي 

رقم )1061/3/م( وتاريخ 1421/8/17هـ القا�شي باإعفاء املركبات 

احلكومية من ر�شوم التجديد  الن�شوي واالكتفاء بر�شوم الت�شجيل  الأول 

مرة ، على اأال يرتبط التاأمني ب�شريان  �شالحية اال�شتمارة.

 ثامناً: ال ي�شمل التاأمني على املركبات احلكومية ، العربات التكتيكية 

)التي ال ت�شتخدم يف الطرق ال�شريعة اأو املدن ويقت�شر ا�شتخدامها يف 

املناطق الع�شكرية وميادين التدريب( امل�شار اإليها يف االأمر ال�شامي  

رقم )5783/م ب( وتاريخ 1428/6/26هـ .

تا�شعاً: تطبق الرتتيبات الواردة يف هذا القرار ملدة ثالث �شنوات، 

وتراجعها اللجنة امل�شكلة باالأمر ال�شامي  رقم )9211/م ب( وتاريخ 

1427/12/18هـ ، قبل نهاية هذه املادة، بعد قيام الوزارات واجلهات 

احلكومية امل�شتفيدة  من التاأمني على مركباتها بتزويد اللجنة 

مبلحوظاتها عليها لدرا�شتها ، والرفع  بالنتائج.

 نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على تغطية املركبات احلكومية بالتاأمني الإلزامي من خالل الوثيقة املوحدة للتاأمني على املركبة
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قرار رقم )81( وتاريخ 1435/3/5هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 37211 

وتاريخ 1434/10/8هـ ، امل�شتملة على خطاب معايل وزير العمل  

املتخذ يف �شاأنه قرار جمل�س ال�شورى رقم )38/85( وتاريخ 

1434/8/22هـ .

وبعد االطالع على نظام العمل، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/51(

وتاريخ 1426/8/23هـ .

وبعد االطالع على نظام التاأمينات االجتماعية، ال�شادر باملر�شوم 

امللكي رقم )م/33(وتاريخ 1421/9/3هـ .

وبعد االطالع على تنظيم اإعانة البحث عن العمل، ال�شادر بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )353( وتاريخ 1432/12/25هـ .

 وبعــد االطالع على املحا�شـــر رقـــــم )437( وتاريخ 

1432/10/21هـ،ورقم )223( وتاريخ 1433/4/13هـ،ورقم )31( 

وتاريخ 1435/1/10هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�شادي االأعلى 

رقم )32/57( وتاريخ 1432/11/25هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )38/85( وتاريخ 

1434/8/22هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )97(

وتاريخ 1435/1/30هـ  .

يقرر

املوافقة على نظام التاأمني �شد التعطل عن العمل،بال�شيغة املرافقة.

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

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على نظام التاأمني �ضد التعطل عن العمل

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 قرار جمل�س ال�شورى رقم )38/85( بتاريخ 1434/8/22هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )81( بتاريخ 

1435/3/5هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على نظام التاأمني �شد التعطل عن العمل، بال�شيغة املرافقة.

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

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

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود

مر�ضوم ملكي رقم م/18 وتاريخ 1435/3/12هـ

المادة األولى:
يق�شد باالألفاظ والعبارات االآتية-اأينما وردت يف هذا  النظام – املعاين 

املبينة اأمامها، ما مل يقت�س ال�شياق خالف ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.

النظام: نظام التاأمني  �شد التعطل عن العمل.
المؤسسة: املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية.

مجلس اإلدارة: جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 
االجتماعية.

الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله ل�شبب خارج عن 

اإرادته مع  قدرته على العمل ورغبته فيه ، وبحثه عنه.

التعويض: املزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام.
صاحب العمل: كل �شخ�س ذي �شفة طبيعية اأو اعتبارية- 

ينطبق عليه هذا النظام-ي�شتخدم عاماًل اأو اأكرث تتوافر فيه ال�شروط 

املن�شو�س عليها يف هذا النظام.

المشترك: كل من يخ�شع لهذا النظام رجاًل كان اأو امراأة.
المستفيد: امل�شرتك املتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه �شروط 

ا�شتحقاق التعوي�س وفق اأحكام هذا النظام.

المادة الثانية:
 يعد التاأمني �شد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التاأمينات االجتماعية، 

ويكفل تقدمي التعوي�س للم�شرتكني املتعطلني عن العمل وفق االأحكام 

املحددة مبوجبه.

المادة الثالثة:
1-يطبق النظام ب�شورة اإلزامية على جميع العمال ال�شعوديني، دون اأي 

متييز يف اجلن�س، ب�شرط اأن تكون �شن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه 

دون �شن التا�شعة واخلم�شني.

2- اإذا بلغ امل�شرتك الذي على راأ�س العمل �شن ال�شتني يوقف ا�شرتاكه يف 

النظام.

3- مع مراعاة الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة، يخ�شع لهذا النظام من 

يخ�شع اإلزامياً لفرع املعا�شات مبوجب نظام التاأمينات االجتماعية.

المادة الرابعة:
1-يلتزم اأ�شحاب العمل بتطبيق هذا النظام والالئحة،ويبداأ التطبيق من 

اليوم الذي تكتمل فيه ال�شروط املن�شو�س عليها يف هذا النظام والالئحة.

2- حتدد الالئحة طريقة الت�شجيل يف املوؤ�ش�شة لكل من اأ�شحاب العمل 

وامل�شرتكني اخلا�شعني لهذا النظام.

المادة الخامسة:
تن�شق املوؤ�ش�شة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ اأحكامه مبراعاة 

االآتي:

1-تتوىل املوؤ�ش�شة االخت�شا�شات االآتية:

اأ-ت�شجيل امل�شرتكني وحت�شيل اال�شرتاكات.

ب-دفع التعوي�س للم�شتفيدين.

ج-اإدارة وا�شتثمار احل�شاب اخلا�س بهذا النظام.

د-التاأكد من حتقق الفقرات الفرعية )اأ،ب،د،ز( من الفقرة )1( من املادة 

)الثامنة(،والفقرات الفرعية )اأ،ب،ح،ط( من الفقرة )1( من املادة 

)اخلام�شة ع�شرة( من هذا النظام.

2-تتوىل الوزارة – اأو اأي جهة عامة اأو خا�شة تكلفها الوزارة 

االخت�شا�شات االآتية:

اأ-ت�شجيل امل�شرتكني املتعطلني عن العمل.

ب-حتديد االحتياجات التدريبية وتوفريها.

ج-التاأكد من حتقق الفقرات الفرعية)ج،هـ،و،ح،ط،ي،ك( من الفقرة)1( 

من املادة )الثامنة(،والفقرات الفرعية )ج،د،هـ،و،ز( من الفقرة )1( من 

املادة اخلام�شة ع�شرة( من هذا النظام.

المادة السادسة:
تكون بقرار من الوزير جلنة من ممثلني عن الوزارة واملوؤ�ش�شة،تتوىل 

مهمة التن�شيق بني اجلهتني يف �شاأن تنفيذ اأحكام هذا النظام ، وحتدد 

الالئحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.

المادة السابعة:
حتدد اال�شرتاكات يف هذا النظام بن�شبة )2%( من االأجر اخلا�شع 

لال�شرتاكات، على النحو االآتي:

1-يدفع �شاحب العمل )1%( واحداأً يف املائة �شهرياً.

2-يدفع امل�شرتك )1%(واحدًا يف املائة �شهرياً.

المادة الثامنة:
1-يحق للم�شرتك احل�شول على التعوي�س املن�شو�س عليها يف هذا 

النظام اإذا توافرت لدية ال�شروط االآتية:

اأ-اأن يكون �شعودي اجلن�شية.

ب-اأن يكمل املدد املحددة يف املادة )الرابعة ع�شرة( من هذا النظام.

ج-اأال يكون مف�شواًل من العمل ب�شبب راجع اإليه.

د-اأال يكون له دخل من عمل اأو ن�شاط خا�س.

هـ- اأال يكون ترك العمل مبح�س اإرادته.

و- اأن يكون قادرًا على العمل.

ز-اأال يكون قد بلغ �شن ال�شتني.

ح-الت�شجيل يف الوزارة.

ط-البحث اجلاد عن عمل.

ي-االلتزام بالتدريب الذي حتدده الوزارة.

ك- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي ت�شدرها الوزارة.

2-حتدد الالئحة االأحكام الالزمة لتطبيق الفقرة ال�شابقة.

المادة التاسعة:
ي�شتحق امل�شتفيد التعوي�س اعتبارًا من اأول ال�شهر التايل لتاريخ توافر 

ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة )الثامنة( من هذا النظام، ب�شرط اأن 

يكون الت�شجيل قد مت خالل الفرتة املن�شو�س عليها يف املادة )العا�شرة( 

من هذا النظام.

المادة العاشرة:
1-يجب على امل�شرتك اأن ي�شجل لدى الوزارة خالل )90( ت�شعني يوماً 

من تاريخ ترك العمل اخلا�شع لهذا النظام.

2-يتعني على امل�شتفيد اإ�شعار الوزارة خالل مدة ال تتجاوز �شبعة اأيام 

من تاريخ اأي مما ياأتي:

اأ-انتفاء اأي �شرط من �شروط ا�شتحقاق التعوي�س عنه.

ب-اأي تغري يف البيانات واملعلومات املقدمة اإىل الوزارة.

3-يلتزم �شاحب العمل بتزويد الوزارة باملعلومات التي تطلبها فيما 

يخ�س عمل امل�شرتك واأ�شباب انتهاء عالقة العمل.

المادة الحادية عشرة:
1-ي�شرف التعوي�س املن�شو�س عليها يف هذا النظام بواقع)60%( �شتني 

يف املائة من متو�شط االأجور ال�شهرية اخلا�شعة لال�شرتاك عن كل �شهر من 

االأ�شهر الثالثة االأوىل وبواقع )50%( خم�شني يف املائة من هذا املتو�شط 

عن كل �شهر يزيد على ذلك.

2-يق�شد مبتو�شط االأجور ال�شهرية جزء من اأربعة وع�شرين جزءًا من 

جمموع االأجور اخلا�شعة لال�شرتاك طوال االأربعة والع�شرين �شهرًا 

االأخرية من مدة اال�شرتاك.

المادة الثانية عشرة:
1-يكون احلد االأعلى ملبلغ التعوي�س )9.000(ت�شعة االف ريال عن كل 

�شهر من االأ�شهر الثالثة االوىل ، و)7.500(�شبعة اآالف وخم�شمائة ريال 

عن كل �شهر يزيد على ذلك.

2-اإذا قل مقدار التعوي�س املن�شو�س عليها يف املادة )احلادية ع�شرة( 

عن مقدار اإعانة البحث عن عمل- املقررة نظاماً_-فاإنه يزاد ليكون م�شاوياً 

لذلك احلد على اأال يتجاوز التعوي�س )100%(مائة يف املائة من متو�شط 

االأجور ال�شهرية اخلا�شعة لال�شرتاك.

المادة الثالثة عشرة:
تكون املدة الق�شوى ل�شرف التعوي�س اثني ع�شر �شهرًا مت�شلة اأو 

منقطعة عن كل مرة من مرات اال�شتحقاق، على اأال تزيد هذه املدة عن 

اثني ع�شر �شهرًا خالل  كل اأربعة وع�شرين �شهرًا مت�شلة تبداأ من تاريخ 

اأول �شرف يتم خالل هذه املدة

المادة الرابعة عشرة:
ي�شتحق امل�شتفيد التعوي�س اإذا عمل يف عمل خا�شع لهذا النظام وفقا 

لالآتي:

1-التعوي�س للمرة االأوىل اإذا عمل مدة ال تقل عن اثني ع�شر �شهرًا خالل 

ال�شتة والثالثني �شهرًا التي ت�شبق املطالبة االأوىل.

2-التعوي�س للمرة الثانية اإذا عمل مرة اأخرى مدة ال تقل عن ثمانية ع�شر 

�شهرًا خالل ال�شتة والثالثني �شهرًا التي ت�شبق املطالبة الثانية.

3-التعوي�س للمرة الثالثة اإذا عمل مرة اأخرى مدة ال تقل عن اأربعة 

وع�شرين �شهرًا خالل ال�شتة والثالثني �شهرًا التي ت�شبق املطالبة الثالثة.

4-التعوي�س يف اأي مرة الحقة اإذا عمل مرة اأخرى مدة ال تقل عن �شتة 

وثالثني �شهرًا خالل الثمانية  واالأربعني �شهرًا التي ت�شبق املطالبة 

االأخرية.

والأغرا�س هذه املادة، تعد املطالبة بالتعوي�س ملرة جديدة كلما �شرف 

للم�شتفيد تعوي�س للمدة الق�شوى املن�شو�س عليها يف املادة )الثالثة 

ع�شرة( من هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة:
 1-يوقف �شرف التعوي�س عن امل�شتفيد ي�شكل فوري يف اأي من احلاالت 

االأتية:

اأ-الوفاة.

ب-اإذا كان له دخل �شهري من عمل.

ج-اإذا اأ�شبح غري قادر على العمل.

د-اإذا مل يعد م�شجاًل لدى الوزارة.

هـ- اإذا مل يعد يبحث عن عمل بجد ون�شاط.

و- اإذا مل يلتزم بالتدريب دون م�شوغ مقبول.

نظام التاأمني
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ز-اإذا مل يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي ت�شدرها الوزارة.

ح-اإذا غادر اململكة العربية ال�شعودية.

ط-اإذا بلغت �شنه ال�شتني وكان م�شتحقاً ملعا�س مبوجب نظام التاأمينات 

االجتماعية.

ي-زوال اأي �شرط من �شروط اال�شتحقاق االأخرى املن�شو�س عليها يف 

املادة )الثامنة( من هذا النظام.

2-اإذا اأوقف �شرف التعوي�س يف اأي من احلاالت املحددة يف الفقرة )1( 

من هذه املادة ثم زال املانع الذي اأوقف ال�شرف مبقت�شاه،في�شتاأنف 

ال�شرف من اأول ال�شهر التايل لتاريخ اإ�شعار الوزارة بذلك،ب�شرط اأن يكون 

هذا االإ�شعار خالل )90( ت�شعني يوماً من تاريخ زوال ذلك املانع.

وحتدد الالئحة االأحكام الالزمة لتطبيق الفقرتني ال�شابقتني.

المادة السادسة عشرة:
حتدد الالئحة كيفية ح�شاب اأ�شهر اال�شرتاك التي ت�شجل مل�شلحة امل�شرتك.

المادة السابعة عشرة:
حتدد �شن امل�شرتك ب�شهادة ميالده اأو بال�شهادة التي ت�شدرها اجلهة 

املخت�شة نظاماً.

المادة الثامنة عشرة:
ال يخل عدم دفع �شاحب العمل لال�شرتاكات با�شتحقاق امل�شتفيد 

للتعوي�س املن�شو�س عليه يف هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:
يحق للم�شتفيد اجلمع بني التعوي�س املن�شو�س عليه يف هذا النظام وبني 

تعوي�شات نظام التاأمينات االجتماعية االآتية:

1-التعوي�س املقطوع وتعوي�س الدفعة الواحدة امل�شتحقة له طبقاً 

لفرعي االأخطار املهنية واملعا�شات.

2-العائدات امل�شتحقة له طبقاً لفرع االخطار املهنية.

3-املعا�شات امل�شتحقة له بو�شفه فردًا من اأفراد العائلة طبقاً لفرع املعا�شات.

المادة العشرون:
حتدد الالئحة اإجراءات دفع مبالغ التعوي�س واأوقاتها.

المادة الحادية والعشرون:
التعوي�س املن�شو�س عليه يف هذا النظام غري قابل للحجز اأو التنازل اإال 

وفق ال�شروط نف�شها املحددة فيما يتعلق باالأجور املن�شو�س عليها يف 

نظام العمل.

المادة الثانية والعشرون:
1-يراقب تطبيق هذا النظام والالئحة مفت�شو املوؤ�ش�شة والوزارة- كل 

فيما يخ�شه- بح�شب ما يحدده هذا النظام، وعلى اأ�شحاب العمل 

وممثليهم اأن ي�شمحوا للمفت�شني باحل�شول على املعلومات والوثائق 

الالزمة لت�شهيل قيامهم مبهماتهم،واالطالع على ال�شجالت املتعلقة 

بطبيعة العمل واأعداد العمال واأجورهم وطريقة ح�شابها ودفعها،وتطبق 

يف كل ممانعة اأو عرقلة ترتكب �شد املفت�شني اأثناء ممار�شتهم لعملهم 

العقوبات املن�شو�س عليها يف حاالت ممانعة وعرقلة ممار�شة وظائف 

مفت�شي العمل يف نظام العمل.

2-يقدم املفت�شون تقارير اإىل املوؤ�ش�شة اأو الوزارة عن املخالفات اإن 

وجدت،وتتخذ الوزارة اأو  املوؤ�ش�شة جميع االإجراءات للتحقق من  هذه 

املخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم يف �شاأنها.

3-يلتزم مفت�شو املوؤ�ش�شة والوزارة وموظفو هاتني اجلهتني بح�شن 

املعاملة وباملحافظة على �شرية املعلومات التي يطلعون عليها اأثناء 

ممار�شتهم وظائفهم، وال يجوز لهم باأي حال من االأحوال اإف�شاء اأي من 

هذه االأ�شرار اأو نقلها اإىل غري االأجهزة املخت�شة يف املوؤ�ش�شة اأو الوزارة، 

وتطبق املوؤ�ش�شة اأو الوزارة العقوبات الالزمة- بح�شب االأنظمة- على 

من يخالف ذلك من موظفيها.

المادة الثالثة والعشرون:
1-الأ�شحاب العمل وللم�شرتكني وملن يقوم مقامهم اأن يقدموا اعرتا�شاً 

�شد اأي قرار �شادر من اأي جهاز خمت�س يف املوؤ�ش�شة يتعلق مبهماتها يف 

تطبيق هذا النظام، ويقدم االعرتا�س اإىل:

اأ-حمافظ املوؤ�ش�شة من اأجل القرارات التي اتخذها مدير املكتب.

ب-جمل�س االإدارة من اأجل القرارات التي اتخذها املحافظ.

2-ميكن الأ�شحاب العمل وللم�شرتكني وملن يقوم مقامهم- الذين مل يقبل 

اعرتا�شهم الذي قدموه- اأن يتقدموا  ب�شكوى اأمام اجلهة الق�شائية 

املخت�شة بالنظر يف ق�شايا العمل.

المادة الرابعة والعشرون:
1-الأ�شحاب العمل وللم�شرتكني وملن يقوم مقامهم اأن يقدموا اعرتا�شاً 

�شد اأي قرار �شادر من اأي جهاز خمت�س يف الوزارة يتعلق مبهماتها يف 

تطبيق هذا النظام،وذلك وفق ما تق�شي به اإجراءات االعرتا�شات يف 

الوزارة.

2-ميكن الأ�شحاب العمل وللم�شرتكني وملن يقوم مقامهم- الذين مل 

يقبل اعرتا�شهم الذي قدموه اإىل الوزارة – التظلم اأمام اجلهة الق�شائية 

املخت�شة.

المادة الخامسة والعشرون:
1-تفر�س على �شاحب العمل الذي يخالف اأي حكم من اأحكام هذا النظام 

والالئحة غرامة ال تزيد على )10.000(ع�شرة االف ريال وي�شاعف هذا 

احلد يف حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال امل�شرتكني الذين 

ارتكب �شاحب العمل ب�شددهم خمالفة اأو اأكرث.

2-مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�شد يقررها نظام اخر،تفر�س على 

كل �شخ�س يقدم متعمدًا بيانات غري �شحيحة- الأجل اإفادة غريه من 

التعوي�شات بغري وجه حق- غرامة ال تزيد على )2.000(األفي ريال، 

وي�شاعف هذا احلد يف حال التكرار.

3-مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�شد يقررها نظام اآخر، تفر�س على 

ال�شخ�س الذي يقدم بيانات غري �شحيحة-الأجل اال�شتفادة من 

التعوي�شات- غرامة ال تتجاوز قيمتها قيمة التعوي�شات التي دفعت له 

دون وجه حق، اإ�شافة اإىل اإلزامه برد ما دفع من تلك التعوي�شات.

4-تكون جلان للتحقيق يف مكاتب املوؤ�ش�شة اأو الوزارة ،للنظر يف 

املخالفات وحتديد العقوبات.

5-ي�شدر القرار بفر�س الغرامة املن�شو�س عليها يف الفقرات ال�شابقة 

من الوزير اأو حمافظ املوؤ�ش�شة بح�شب االخت�شا�س ، ويجوز ل�شاحب 

ال�شاأن االعرتا�س على القرار خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإبالغه بالقرار 

وفق اأحكام املادتني )الثالثة والع�شرين( و)الرابعة والع�شرين( من هذا 

النظام، بح�شب احلال.

6-ال يجوز فر�س اأي من الغرامات املن�شو�س عليها يف هذه املادة عن 

املخالفات التي م�شي عليها خم�س �شنوات فاأكرث.

7-توؤول مبالغ الغرامات املن�شو�س عليها يف هذه املادة للح�شاب اخلا�س 

بهذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:
كل اتفاق اأو ت�شوية تخالف اأحكام هذا النظام وت�شدر ممن ي�شملهم ،تعد 

باطلة اإذا كان من �شاأنها اأن ت�شر بحقوق امل�شرتكني اأو حتملهم التزامات 

اإ�شافية.

المادة السابعة والعشرون:
فيما مل يرد به ن�س يف هذا النظام، يطبق نظام التاأمينات االجتماعية 

بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون:
ي�شدر الوزير الالئحة- بناًء على موافقة جمل�س االإدارة- خالل �شتني 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا النظام، وتن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام ابتداًء من اأول ال�شهر التايل النق�شاء مائة وثمانني يوماً 

من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

نظام التاأمني �ضد التعطل عن العمل.. تتمة

قرار رقم)82( وتاريخ 1435/3/5هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 38043 

وتاريخ 1434/10/14هـ ، امل�شتملة على خطاب معايل وزير االإ�شكان رقم 

213 وتاريخ 1434/9/14هـ املرافق له م�شروع تنظيم الدعم ال�شكني.

وبعد االطالع على املادة )19( والفقرة )2( من املادة )24( من 

نظام جمل�س الوزراء ، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( وتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبعد االطالع على نظام التنمية العقارية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/23(وتاريخ 1394/6/11هـ.

وبعد االطالع على نظام اإيرادات الدولة،ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/68( وتاريخ 1431/11/18هـ.

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )709( وتاريخ 1434/12/26هـ، ورقم 

)96( وتاريخ 1435/2/2هـ ،املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )155( 

وتاريخ 1435/2/9هـ.

يقرر ما يلي:

اأوال: املوافقة على تنظيم الدعم ال�شكني، بال�شيغة املرافقة.

ثانيا: يتم ا�شتقبال طلبات الدعم ال�شكني)وحدة �شكنية-اأر�س �شكنية-

قر�س �شكني-اأر�س وقر�س �شكنيني معاً( من خالل البوابة االإلكرتونية 

لوزارة االإ�شكان.

ثالثا:ت�شري اأحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القرو�س ال�شكنية 

املقدمة ل�شندوق التنمية العقارية، با�شتثناء الطلبات املقدمة على 

ال�شندوق التي لدى اأ�شحابها اأرقام قبل تاريخ 1432/7/23هـ، فاإنها 

تعامل وفقاً لالإجراءات املعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم،واأن ي�شرف 

ال�شندوق املبالغ الالزمة لذلك من راأ�س ماله احلايل، والأ�شحاب هذه 

الطلبات-الذين تنطبق عليهم ال�شروط الواردة يف التنظيم-تعديل 

طلباتهم لال�شتفادة من الدعم ال�شكني الذي �شيقدم مبوجب اأحكام هذا 

التنظيم.

رابعا: تعامل وزارة االإ�شكان الطلبات التي �شبق تقدميها لوزارة ال�شوؤون 

البلدية والقروية للح�شول على قطعة اأر�س �شكنية وفقاً الأحكام هذا 

التنظيم.

خام�شاً: يكون الق�شط املايل امل�شار اإليه يف هذا التنظيم،وفقاً لالأق�شام االآتية:

الق�شم االأول: مبالغ ال تتجاوز )75( و)100( و)150( األف ريال لالأر�س 

ال�شكنية البالغ م�شاحتها )350( و)375( و)400(مرت مربع اأو اأكرث على 

التوايل.

الق�شم الثاين: مبالغ ال تتجاوز )100(و)125( األف ريال لالأر�س ال�شكنية 

البالغ م�شاحتها )400( و)500( مرت مربع اأو اأكرث على التوايل.

الق�شم الثالث: مبلغ ال يتجاوز )50( األف ريال لالأر�س ال�شكنية البالغ 

م�شاحتها )500( مرت مربع اأو اأكرث.

وي�شاف مبلغ )500( األف ريال اإذا كانت وحدة �شكنية م�شتقلة.

ويقوم جمل�س اإدارة �شندوق التنمية العقارية بتحديد تلك املبالغ 

وحتديد املدن واملحافظات واملراكز امل�شمولة يف كل ق�شم من االأق�شام 

املذكورة يف هذا البند ،كما يحدد الق�شط املايل للوحدات وامل�شاحات 

االأخرى.

�شاد�شاً: ت�شكل جلنة من وزراه االإ�شكان ووزارة املالية ووزارة 

ال�شوؤون االجتماعية لدرا�شة و�شع الفئات التي ترعاها وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية،واقرتاح االآليات املنا�شبة لت�شديد اأق�شاط الدعم ال�شكني 

التي ت�شتحق عليهم،على اأن يرفع وزير االإ�شكان اإىل جمل�س الوزراء ما 

يتم التو�شل اإليه يف مدة ال تتجاوز )ت�شعني( يوماً من تاريخ �شدور هذا 

القرار.

�شابعاً: يتم تعديل الالئحة التنفيذية لنظام �شندوق التنمية العقارية مبا 

يتفق مع االأحكام الواردة يف هذا التنظيم.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

الف�ضل الأول
)أحكام عامة(

المادة األولى:
يق�شد باالألفاظ والعبارات االآتية اأينما وردت يف هذا التنظيم-املعاين 

املبينة اأمام كل منها:

الوزارة: وزارة االإ�شكان.
الوزير: وزير االإ�شكان.

الصندوق:�شندوق التنمية العقارية.

الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا التنظيم.
الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة �شكنية ، اأو اأر�س �شكنية، 

اأو قر�س �شكني، اأو اأر�س وقر�س �شكنيني معاً،اأو غري ذلك من اأوجه الدعم.

األسرة:هي االأ�شرة ال�شعودية ويق�شد بها اأي جمموعة من 
املجموعات امل�شار اإليها يف املادة )الرابعة( من هذا التنظيم.

المتقدم: من يتقدم عن االأ�شرة بطلب احل�شول على دعم �شكني.
المستفيد: من خ�ش�س له دعم �شكني من املتقدمني الذين توافرت 

فيهم �شروط الدعم ال�شكني.

اإلخوة: الذكور واالإناث.
القسط المالي:ما يدفعه امل�شتفيد مبوجب هذا التنظيم.

المادة الثانية:
يهدف هذا التنظيم اإىل تي�شري متلك االأ�شرة مل�شكن منا�شب، وفقاً 

لالأحكام الواردة فيه.

المادة الثالثة:
1-تتوىل الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التن�شيق مع ال�شندوق الأداء 

اأي مهمة تتعلق بذلك.

املـوافـقــة علـــى تنظيـــــم الدعــــم ال�ضــــكنـــي

تنظيم الدعم ال�ضكني
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2-ت�شتقبل الوزارة طلبات الدعم ال�شكني وتبت فيها بعد درا�شتها.

3-يقدم ال�شندوق القرو�س ال�شكنية للمتقدمني بناًء على القرار الذي 

ت�شدره الوزارة يف هذا ال�شاأن.

الف�ضل الثاين
)االستفادة من الدعم السكني(

المادة الرابعة
مع مراعاة ال�شروط الواردة يف املادتني )اخلام�شة( و)ال�شاد�شة( 

من هذا التنظيم، يق�شر الدعم ال�شكني على االأ�شرة التي هي اأي من 

املجموعات االآتية:

1-زوج وزوجة.

2-زوج وزوجة وولد اأو اأكرث من اأوالدهما )الذكور غري املتزوجني 

الذين مل تتجاوز �شنهم )25(�شنة،اأو االإناث غري املتزوجات(.

3-اأب وولد اأو اأكرث من اأوالد االأب)الذكور غري املتزوجني الذين 

مل تتجاوز �شنهم )25( �شنة، اأو االإناث غري املتزوجات(.

4-اأم وولد اأو اأكرث من اأوالدهما )الذكور غري املتزوجني الذين مل 

تتجاوز �شنهم )25( �شنة ، اأو االإناث غري املتزوجات(.

5-اثنان اأو اأكرث من االأخوة يف حال وفاة الوالدين على اأن يكون 

الذكر غري متزوج ومل تتجاوز �شنه)25( �شنة واأن تكون االأنثى 

غري متزوجة.

6-واحد اأو اأكرث من االإخوة يف حال كون االأم غري �شعودية واالأب 

متوفى، اأو كونها العائل الوحيد الأوالدها ال�شعوديني على اأن 

يكون الذكر غري متزوج ومل تتجاوز �شنه )25(�شنه واالأنثى غري 

متزوجة.

وال يعد فردًا من االأ�شرة من كان له- مبوجب اأحكام هذا التنظيم  

حق التقدم بطلب دعم �شكني عن اأ�شرة م�شتقلة.

المادة الخامسة:
يقدم الزوج اأو االأب طلب احل�شول على دعم �شكني لالأ�شرة وتقدمه 

الزوجة التي تعول اأوالدها، اأو االأم اإذا كانت مطلقة م�شى على طالقها 

�شنتان )اأو اأكرث( وكانت تعول اأوالدها، اأو االأم متى كان زوجها 

متوفى.

ويقدم الطلب االإخوة- امل�شار اإليهم يف الفقرتني )5( و )6( من املادة 

)الرابعة( من هذا التنظيم –جمتمعني.

وحتدد الالئحة ال�شوابط واالإجراءات الالزمة لذلك.

المادة السادسة:
1-يجب اأن تتوافر ال�شروط االآتية لتقدمي طلب احل�شول على الدعم 

ال�شكني.

اأ-اأن يكون طالب الدعم ال�شكني �شعودي اجلن�شية.

ب-اأال تقل �شن طالب الدعم ال�شكني عن )25(�شنة، وي�شتثنى من ذلك 

االأم اأو الزوجة اأو االأخوة جمتمعني.

ج-اأن تكون االأ�شرة مقيمة يف اململكة.

د-اأال يكون اأحد اأفراد االأ�شرة مالكاً مل�شكن منا�شب اأو �شبق الأي منهم 

ذلك خالل ال�شنوات اخلم�س ال�شابقة لتاريخ تقدمي الطلب، ويجوز 

تعديل هذه املدة بقرار من الوزير.

هـ_ اأال يكون قد �شبق الأحد اأفراد االأ�شرة متلك م�شكن �شمن برنامج 

دعم �شكني حكومي اأو خا�س اأو مدرجاً فيه.

و-اأال يكون لدى االأ�شرة القدرة املالية على متلك م�شكن منا�شب.

2-يلزم ا�شتمرار توافر جميع ال�شروط الواردة يف الفقرة )1( من هذه 

املادة من تاريخ تقدمي الطلب اإىل حني تخ�شي�س الدعم ال�شكني.

وحتدد الالئحة املعايري وال�شوابط الالزمة لتطبيق ال�شروط الواردة 

يف الفقرة )1( من هذه املادة.

المادة السابعة:
يقدم طلب الدعم ال�شكني بالطريقة التي حتددها الوزارة ، ويلتزم 

املتقدم بتزويد الوزارة بجميع املعلومات وامل�شتندات التي 

تطلبها،وللوزارة التن�شيق مع اجلهات احلكومية واخلا�شة من اأجل 

احل�شول على اأي معلومة اأو م�شتند خا�س باملتقدم اأو اأفراد اأ�شرته اأو 

التحقق من �شحتها.

المادة الثامنة:
توقف اإجراءات طلب الدعم ال�شكني اإذا تغري حال املتقدم اأو االأ�شرة 

)اأو اأحد اأفرادها( بعد تاريخ تقدمي الطلب، بحيث مل تعد تتوافر يف 

الطلب متطلبات اأي من املواد )الرابعة( اأو )اخلام�شة( اأو )ال�شاد�شة( 

من هذا التنظيم ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء �شبب االإيقاف ، وال 

يعتد مبدة االإيقاف يف احت�شاب االأولوية وفقاً ملعيار اأ�شبقية تقدمي 

الطلب.

المادة التاسعة:
اإذا توفى املتقدم قبل تخ�شي�س دعم �شكني، جاز ملن تنطبق عليه 

ال�شروط املبينة يف هذا التنظيم من اأفراد اأ�شرته اأن يتقدم بطلب جديد 

ياأخذ اأ�شبقية طلب املتوفى.

المادة العاشرة:
يلتزم املتقدم يف كل االأوقات مبا ياأتي:

1-اإ�شعار الوزارة باأي تغيري يطراأ على املعلومات التي قدمها اأو اأي 

تغيري على و�شعه قد يوؤثر على توافر ال�شروط املبنية يف هذا التنظيم 

اأو على اأولويته يف احل�شول على الدعم ال�شكني،وذلك خالل مدة ال 

تتجاوز خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ حدوث التغيري.

2-تقدمي املعلومات وامل�شتندات واالإقرارات التي تطلبها الوزارة خالل 

مدة ال تتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ طلبها ما مل حتدد الوزارة مهلة 

اأطول.

وتبني الالئحة اأي التزام اإ�شايف يتعني على املتقدم التقيد به.

المادة الحادية عشرة:
يرتب املتقدمون – الذين توافرت فيهم �شروط احل�شول على الدعم 

ال�شكني- بح�شب اأولويتهم يف احل�شول على الدعم ال�شكني بناًء على 

املعايري التي حتددها الالئحة، ومنها:

1-احلالة املالية للمتقدم واأ�شرته.

2- �شن املتقدم.

3-عدد اأفراد االأ�شرة.

4-احلالة االجتماعية وال�شحية للمتقدم واأ�شرته.

5-اأ�شبقية تقدمي الطلب.

كما حتدد الالئحة ال�شوابط الالزمة لتطبيق املعايري املن�شو�س عليها 

يف هذه املادة، والوزن الن�شبي لكل منها، مع مراعاة توازن املجتمعات 

ال�شكنية.

الف�ضل الثالث
)تخصيص الدعم السكني(

المادة الثانية عشرة:
حتدد الوزارة نوع الدعم ال�شكني الذي يخ�ش�س للمتقدم بناًء على 

املعايري االآتية:

اأ-اختبار املتقدم.

ب-احلالة املالية للمتقدم واأفراد اأ�شرته.

ج-مالءمته لو�شع املتقدم واأفراد اأ�شرته.

د-وفرة املنتج ال�شكني )وحدة �شكنية-اأر�س �شكنية- قر�س �شكني- 

اأر�س وقر�س �شكنيني معاً(.

هـ- مكان اإقامة املتقدم واأفراد اأ�شرته.

وحتدد الالئحة االأحكام اخلا�شة بكل نوع من اأنواع الدعم ال�شكني مبا 

يف ذلك اإجراءات التخ�شي�س و�شروطه.

المادة الثالثة عشرة:
يربم مع امل�شتفيد عقد دعم �شكني-وفقاً لنماذج تعدها الوزارة-يبني 

االأحكام وال�شروط واحلقوق وااللتزامات التي حتكم تقدميه وفقاً 

الأحكام هذا التنظيم والالئحة واالأنظمة ذات ال�شلة.

الف�ضل الرابع
)القسط المالي(

المادة الرابعة عشرة:
1-ي�شتويف الق�شط املايل للدعم ال�شكني وفقاً لالآلية التي حتددها 

الالئحة ، وين�س عليه يف العقد مع مراعاة الطبيعة اخلا�شة لنوع 

الدعم ، ويجوز ا�شتقطاع الق�شط املايل من دخل امل�شتفيد مبا�شرة على 

اأال تتجاوز ن�شبة اال�شتقطاع )25%( من دخله ال�شهري.

2-ي�شتخدم الق�شط املايل لتمويل الدعم ال�شكني الذي يقدم مبوجب هذا 

التنظيم.

المادة الخامسة عشرة:
يحدد اإجمايل االأق�شاط املالية للوحدات ال�شكنية واالأرا�شي ال�شكنية 

بناًء على املوقع وامل�شاحة.

المادة السادسة عشرة:
اإذا مل ي�شدد امل�شتفيد �شتة اأق�شاط �شهرية متتالية اأو متفرقة، اأو مل 

ي�شدد الق�شط ال�شنوي خالل مدة �شتة اأ�شهر من تاريخ ا�شتحقاقه، 

تتخذ الوزارة االإجراءات النظامية الالزمة لتح�شيل االأق�شاط املتاأخرة 

باعتبارها ديناً م�شتحقاً للدولة مبا ال يخالف االأحكام الواردة يف نظام 

اإيرادات الدولة.

المادة السابعة عشرة:
اإذا توفى امل�شتفيد قبل ا�شتيفاء االأق�شاط املالية، جاز لورثته ا�شتكمال 

اال�شتفادة من الدعم ال�شكني، على اأن يتحملوا التزاماته كلها.

المادة الثامنة عشرة:
1-ال تنتقل ملكية الوحدة ال�شكنية اإىل امل�شتفيد اإال بعد �شداد االق�شاط 

املالية كاملة، ويلتزم امل�شتفيد خالل مدة اال�شتيفاء باملحافظة عليها 

و�شيانتها.

2-ال تنتقل ملكية االأر�س ال�شكنية اإىل امل�شتفيد اإال بعد بناء م�شكن 

عليها و�شداد االأق�شاط املالية كاملة.

3-يق�شر انتفاع امل�شتفيد من الدعم ال�شكني على منفعة ال�شكن اخلا�س 

له والأ�شرته، وي�شتثنى من ذلك تاأجري امل�شكن وفق ال�شوابط التي 

حتددها الالئحة.

4-ال يجوز الت�شرف بعو�س اأو بغري عو�س يف الدعم ال�شكني اإال بعد 

مرور ع�شر �شنوات من تاريخ ح�شول امل�شتفيد عليه و�شداده االأق�شاط 

املالية كاملة.

5-يكون باطاًل اأي ت�شرف يف االأر�س ال�شكنية اأو الوحدة ال�شكنية 

باملخالفة الأحكام هذه املادة، وللوزارة يف هذه احلالة ا�شرتداد الدعم 

ال�شكني ب�شكل نهائي.

6-تطبق اأحكام الفقرتني )3( و)4(من هذه املادة على امل�شكن الذي 

ي�شرتيه امل�شتفيد اأو يبنيه با�شتخدام القر�س ال�شكني، واإذا ت�شرف 

امل�شتفيد يف امل�شكن مبا يخالف ذلك، حل مبلغ القر�س كاماًل.

7- للوزارة اأو ال�شندوق احل�شول على ال�شمانات العينية 

وال�شخ�شية من امل�شتفيد ل�شمان ا�شتيفاء االأق�شاط املالية.

المادة التاسعة عشرة:
للوزارة اإحداث برنامج اأو اأكرث لتعجيل �شداد االأق�شاط املالية 

بالتن�شيق مع القطاع اخلا�س وحتدد الالئحة االإجراءات اخلا�شة بتلك 

الربامج وكيفية عملها.

المادة العشرون:
 مع عدم االإخالل مبا ورد يف املادة )ال�شاد�شة ع�شرة( من هذا التنظيم 

ت�شرتد االأر�س ال�شكنية والوحدة ال�شكنية يف احلاالت التي حتددها 

الالئحة، وتتخذ اجلهات املعنية االإجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك.

وحتدد الالئحة ال�شوابط اخلا�شة باإعادة االأق�شاط املالية )اأو جزء 

منها( التي قامت الوزارة بتح�شيلها للم�شتفيد، وذلك بعد اأن ت�شتقطع 

الوزارة منه عو�س االنتفاع ال�شابق وفق ما حتدده الالئحة.

الف�ضل اخلام�س
)صحة المعلومات(

المادة الحادية والعشرون:
يجب على املتقدم وامل�شتفيد- بح�شب االأحوال – �شمان �شحة ودقة 

واكتمال جميع املعلومات والبيانات وامل�شتندات املقدمة مبوجب 

اأحكام هذا التنظيم والالئحة- �شواء يف طلب الدعم ال�شكني اأم غري 

ذلك- وااللتزام بعدم اإخفاء اأي معلومة يجب االإف�شاح عنها مبوجب 

اأحكام هذا التنظيم والالئحة.

المادة الثانية والعشرون:
1-يرتتب على تقدم معلومات اأو م�شتندات اأو بيانات جوهرية م�شللة 

اأو غري �شحيحة اأو غري مكتملة- �شواء يف طلب الدعم ال�شكني اأو غري 

ذلك- اأو اإخفاء اأي معلومة جوهرية يجب االإف�شاح عنها مبوجب 

اأحكام هذا التنظيم والالئحة،اأو التحايل باأي طريقة للح�شول على 

الدعم ال�شكني ، اتخاذ اأي مما ياأتي:

اأ-اإلغاء طلب الدعم ال�شكني اخلا�س باملتقدم.

ب-ا�شرتداد الدعم ال�شكني الذي ح�شل عليه امل�شتفيد اإذا كان ي�شتمل 

على اأر�س �شكنية اأو وحدة �شكنية.

ج-حلول مبلغ القر�س ال�شكني كاماًل اإذا كان الدعم ال�شكني الذي 

ح�شل عليه امل�شتفيد ي�شتمل على قر�س �شكني.

وتعد املعلومة جوهرية الأغرا�س هذه املادة اإذا كان لها تاأثري على 

ا�شتحقاق الدعم ال�شكني اأو اأولوية احل�شول عليه.

2-ال يخل ما ورد يف الفقرة)1( من هذه املادة من قيام الوزارة 

باإحالة املتقدم اأو امل�شتفيد – امل�شار اإليهما يف تلك الفقرة- اإىل اجلهات 

املخت�شة التخاذ ما يلزم يف �شاأنه نظاماً.

الف�ضل ال�ضاد�س
)التظلم(

المادة الثالثة والعشرون:
يجوز ملن �شدر يف �شاأنه قرار اأو اأي اإجراء تتخذه الوزارة مبوجب هذا 

التنظيم اأو الالئحة التظلم منه – خالل �شتني يوماً من تاريخ اإبالغه- 

اأمام جلنة ت�شكل يف الوزارة لهذا الغر�س،وحتدد الالئحة االأحكام 

املتعلقة بت�شكيلها واإجراءات عملها، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة 

اأمام ديوان املظامل وفقاً لنظامه.

الف�ضل ال�ضابع
)أحكام ختامية(

المادة الرابعة والعشرون:
ي�شدر الوزير الالئحة خالل �شتني يوماً من تاريخ ن�شر هذا التنظيم، 

وتن�شر يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الخامسة والعشرون:
يعمل بهذا التنظيم بعد م�شي �شتني يوماً من تاريخ ن�شره.

تنظيم الدعم ال�ضكني .. تتمة
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قرار رقم )78( وتاريخ 1435/3/5هـ

قرار رقم )92( وتاريخ 1435/3/12هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 35929 

وتاريخ 1434/9/27هـ ، امل�شتملة على برقية وزارة الرتبية والتعليم 

رقم  34324282 وتاريخ 1434/5/26هـ املت�شمنة طلب زيادة مقدار 

تعوي�س الطالب الذي ي�شاب اأثناء درا�شته وتوؤدي االإ�شابة اإىل الوفاة 

اأو العجز الذي مينعه من موا�شلة الدرا�شة من )60.000(�شتني األف 

ريال اإىل )100.000( مائة الف ريال اأ�شوة باملوظف.

وبعد االطالع على املادة )19( من نظام جمل�س الوزراء ، ال�شادر 

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

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )228(وتاريخ 1400/12/18هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )9(وتاريخ 1435/1/2هـ، املعد يف 

هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )128(

وتاريخ 1435/1/30هـ .

يقرر ما يلي:

اأواًل: تعديل الفقرة )1( من قرار جمل�س الوزراء رقم )288(وتاريخ 

1400/12/18هـ، لت�شبح بالن�س االآتي: مينح الطالب يف جميع 

مراحل التعليم والتدريب تعوي�شاً قدره )100.000(مائة األف ريال يف 

حالة الوفاة اأو العجز وي�شرف من وزارة املالية.

ثانياً: مع مراعاة احلاالت الواردة يف الفقرات )4،3،2( من قرار 

جمل�س الوزراء رقم )228(وتاريخ 1400/12/18هـ، ي�شمل 

التعوي�س حالتي ذهاب الطالب اإىل املدر�شة اأو التدريب اأو عودته منها.

 نائب رئي�س جمل�س الوزراء

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 26807 

وتاريخ 1433/5/29هـ ، امل�شتملة على خطاب معايل وزير االت�شاالت 

وتقنية املعلومات رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االت�شاالت وتقنية 

املعلومات رقم 1/1013 وتاريخ 1433/3/16هـ ، يف �شاأن طلب هيئة 

االت�شاالت وتقنية املعلومات اإلغاء الرتخي�س املمنوح ل�شركة احتاد 

االت�شاالت ال�شوئية الإن�شاء �شبكات ات�شاالت ثابتة عامة وت�شغيلها.

وبعد االطالع على نظام االت�شاالت ، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/12(وتاريخ 1422/3/12هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على تنظيم هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات ، ال�شادر 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )74( وتاريخ 1422/3/5هـ، املعدل بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )133(وتاريخ 1424/5/21هـ .

وبعد االطالع على املر�شوم امللكي رقم )م/4(وتاريخ 1429/2/19هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )38(وتاريخ 

1429/2/18هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�شادي االأعلى 

رقم )33/37(وتاريخ 1433/5/16هـ .

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )437( وتاريخ 1434/7/26هـ، ورقم 

)8(وتاريخ 1435/1/2هـ، املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )176( 

وتاريخ 1435/2/9هـ.

يقرر ما يلي:

اأواًل: اإلغاء الرتخي�س بتاأ�شي�س �شركة االت�شاالت ال�شوئية ،املوافق 

عليه باملر�شوم امللكي رقم )م/4(وتاريخ 1429/2/19هـ.

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

ثانياً: اإلغاء املوافقة على الرتخي�س الحتاد �شركة االت�شاالت ال�شوئية 

باإن�شاء وت�شغيل �شبكة ات�شاالت ثابتة عامة بجميع عنا�شرها، ال�شادر 

يف �شاأنه قرار جمل�س الوزراء رقم )38(وتاريخ 1429/2/18هـ.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

تعديل فقرة من قرار جمل�س الوزراء ب�ضاأن منح الطالب تعوي�ضًا يف حالة الوفاة اأو العجز

اإلغاء الرتخي�س بتاأ�ضي�س �ضركة االت�ضاالت ال�ضوئية
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قرار جمل�س الدفاع املدين

اإن جمل�س الدفاع املدين . 

بعد االإطالع على الفقرة )ج( من املادة التا�شعة من نظام الدفاع 

املدين ال�شادر باملر�شوم امللكي الكرمي رقم )م/10( وتاريخ 

)1406/5/10هـ (. 

وبعد االإطالع على الفقرة رقم )5( من البند ثالثاً من قرار جمل�س 

الوزراء رقم )116( وتاريخ )1433/4/19هـ ( .

يقرر ما يلي :

اأواًل  : املوافـقة على الئـحـة فـرق االإطـفـاء الـخـا�شـة بال�شيغة املرفـقة .  

ثانياً : على اجلهات ذات العالقة حكوميـة اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�شهـا 

من  هذه الالئحة .  

ثالثاًً  : تتوىل الـمديريـة العامـة للدفـاع الـمدين التن�شيق واملتابعة لتنفيذ 

مقت�شى هذه الالئحة .

رابعاً : يتم ن�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�شمية 

ويعمل  به بعد )90( يوم من �شدوره .

وزير الداخلية
رئي�س جملـ�س الدفاع املدنـي

حممد بن نايف بن عبدالعزيز

املوافـقة على الئـحـة فـرق االإطـفـاء الـخـا�ضـة

الهدف :
تهدف الالئحة اإىل و�شع �شوابط واإجراءات اإن�شاء وتكوين فرق االإطفاء 

واالإنقاذ اخلا�شة يف املن�شاآت مكتملة التجهيز ب�شرياً واآلياً وفق مواد هذه 

الالئحة0

مادة )1(:
التعاريف :

يق�شد باالألفاظ والعبارات االآتية – حيثما وردت يف هذه الالئحة  املعاين 

املبينة اأمامها ما مل يقت�س ال�شياق خالف ذلك .

1- النظام :

نظام الدفاع املدين ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم) م/10(    

وتاريخ)1406/5/10هـ( . 

2- الالئحة : 
الئحة �شوابط واإجراءات اإن�شاء تكوين فرق االإطفاء واالإنقاذ اخلا�شة 

يف املن�شاآت العامة واخلا�شة ،املعتمدة من �شاحب ال�شمو امللكي وزير 

الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين .

3- المواصفات والمقاييس :
 هي املوا�شفات واملقايي�س ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للموا�شفات 

واملقايي�س واجلودة الواجب مراعاتها واالأخذ بها اأو ما تعتمده من موا�شفات.

4- فرقة اإلطفاء :
 جمموعة من االأ�شخا�س موؤهلني ومرخ�س لهم بالقيام باأعمال االإطفاء 

وا�شتخدام و�شائل االإطفاء املنقولة و الثابتة املتاحة.

5- فرقة اإلنقاذ :
 جمموعة من االأ�شخا�س موؤهلني ومرخ�س لهم بالقيام باأعمال االإنقاذ 

وا�شتخدام و�شائل  االإنقاذ املنقولة و الثابتة املتاحة.

6- الشخص المؤهل :
هو ال�شخ�س الذي اأجتاز بنجاح اختبارات املعرفة واملهارة املهنية 

)Knowledge & Skills( اخلا�شة بتخ�ش�شه وفقاً ل�شوابط 

ومعايري الهيئة الوطنية للحماية من احلريق، يتم اإجراء االختبارات 

وتقييمها من جهة معتمدة لدى �شئون العمليات باملديرية العامة للدفاع 

املدين كالتايل :

1- ال�شوابط واملعايري اخلا�شة بالتاأهيل املهني لقادة فرق االإطفاء 

. )NFPA 1021( واالإنقاذ

2- ال�شوابط واملعايري اخلا�شة بالتاأهيل املهني الأفراد فرق االإطفاء 

.  )NFPA 1001(

3- ال�شوابط واملعـايري اخلا�شة بالتاأهيل املهني الأفراد فرق االإنقاذ 

. )NFPA 1006(

الالئحـــة

بعون اهلل تعاىل

نحن عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على املادة )52( املعدلة من نظام ال�شركات ، ال�شادر باملر�شوم 

امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ .

وبعد االطالع على نظام االت�شاالت ، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/12( بتاريخ 1422/3/12هـ ، وتعديالته.

وبعد االطالع على تنظيم هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات ، 

ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )74( بتاريخ 1422/3/5هـ .

وبعد االطالع على املر�شوم امللكي رقم )م/4( بتاريخ 1429/2/19هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )92( بتاريخ 

1435/3/12هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت :

اأواًل : اإلغاء الرتخي�س بتاأ�شي�س �شركة االت�شاالت 

ال�شوئية  املوافق عليه باملر�شوم امللكي رقم )م/4( بتاريخ 

1429/2/19هـ .

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

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

هذا .

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �ضعود 

مر�ضوم ملكي رقم م/19 وتاريخ  1435/3/18هـ
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مادة )2(:
نطاق تطبيق الالئحة

اأ- تطبق هذه الالئحة على املن�شاآت التالية:-

1- من�شاأة �شحية ) م�شت�شفيات اأو مدن طبية(.

2- من�شاأة �شكنية ) جممع �شكني حكومي اأو خا�س(. 

من�شاآت الرعاية االجتماعية ) دور الرعاية االجتماعية – دور امل�شنني   

االإ�شالحيات( .

4- من�شاأة تعليمية ) مدار�س ـ جامعات ـ كليات ـ موؤ�ش�شات تدريبية ـ 

مدار�س ع�شكرية    للتدريب ( .

5- من�شاأة �شناعية �شغرية .

6- املجمعات احلكومية ) جميع الدوائر احلكومية(.

7- املدن االقت�شادية .

8- النوادي واملدن الريا�شية .

9- املدن الرتفيهية .

10- امل�شتودعات الكربى .

11- املوؤ�ش�شات والهيئات العامة .

12- املزارع الكربى ذات االأن�شطة الزراعية.

13- حمطات القطارات واملطارات واملدن والقواعد الع�شكرية .

14- اأي من�شاآت اأخرى يحددها الدفاع املدين كاملن�شاآت عالية اخلطورة 

مثاَل .

ب – ت�شتثنى املن�شاآت البرتولية وال�شناعية واخلدمية اخلا�شعة 

الإ�شراف الهيئة العليا لالأمن ال�شناعي من تطبيق هذه الالئحة لتوفر 

اأق�شام خا�شة باالإطفاء يف كل من�شاأة وفقاً للقرار الوزاري رقم 11131 

وتاريخ 1430/11/22 هـ .

ج – تطبق هذه الالئحة على املن�شاأة العامة واخلا�شة الواردة يف الفقرة 

) اأ (  اأعاله من هذه املادة والتي تنطبق عليها اإحدى املعايري التالية :

1- عندما تكون  امل�شاحة للمن�شاآت )500.000(م2 ، واملزارع ) 

1.000000(م2.

2 - عندما تزيد امل�شافة بني املن�شاأة واأقرب فرقة دفاع مدين عن ) 5 ( كم 

 اأن يوجد يف هذه املن�شاأة يف االأحوال العادية ما ال يقل عن)2000( �شخ�س 

ما عدا املزارع .

3- يف املن�شاآت العالية اخلطورة واملن�شاآت الهامة والتي يحددها الدفاع  

املدين .

د- يتم تطبيق هذه الالئحة على :-

1- املن�شاآت القائمة : متنح املن�شاآت القائمة مدة اأق�شاها �شنتني من 

اعتماد الالئحة  لتطبيق  ما ن�شت عليه مواد وفقرات هذه الالئحة .

2- املن�شاآت اجلديدة : تلتزم املن�شاآت اجلديدة بتطبيق ما ن�شت عليه 

مواد وفقرات هذه الالئحة .

مادة )3(:
تصنيف الفرق 

ت�شنف الفرقة ح�شب ن�شاط املن�شاأة بحيث يكون احلد االأدنى لت�شغيل 

الفرقة )12( �شخ�شاً موؤهلني لتنفيـذ عمليات االإطفاء واالإنقاذ ويرتك 

للمن�شاأة حريـة توزيـع العمل بحيث ال تزيد عن ثالث ورديات خالل  

) 24( �شاعـة مبعدل) 4( اأ�شخا�س يف كل وردية كحد اأدنى .

مادة )4(:
مقر الفرق

 يجب اختيار موقع منا�شب داخل املن�شاآت بحيث تتمكن الفرقة من 

الو�شول اإىل جميع مرافق املن�شاآت املختلــفة باأ�شرع وقـت ممكن واأن 

تكون الطرق املوؤدية جلميع تلـك املرافق خا�شة املتوقع حدوث طارئ 

فيها خالية متاماً من اأي عائق طبيعي و�شناعي مع مراعاة اأن يكون موقع 

الفرقة :  

1- يف منطقة تتو�شط املن�شاأة .

2- اأن تكون على �شارع رئي�شي داخل املن�شاأة .

3- اأن يكون موقع مقر الفرقة خالياً من كل ما يعيق حركتها يف جميع 

االجتاهات.

4ـ اأن يطلق على املقر اأ�شم ) فرقة االإطفاء اخلا�شة( .

مادة )5(:
المواصفات اإلنشائية لمقر الفرقة 

يحب تطبيق ا�شرتاطات كود البناء ال�شعودي على مباين تلك الفرق مبا 

يف ذلك تطبيق �شروط وموا�شفات ال�شالمة  وفق ما ورد باجلزء االأول 

من متطلبات ال�شالمة الوقائية من احلريق يف جمل�س التعاون اخلليجي 

ويف حالة عدم توفر املوا�شفات ال�شعودية واخلليجية يتم اللجوء اإىل 

املوا�شفات العاملية الواردة باملادة رقم )1( البند الثالث . 

ـ يت�شمن مقر الفرقة ما يلي:

1- املكاتب االإدارية .

2- مقر للمبيت .

3- مطبخ و�شالة الطعام .

4- غرفة عمليات .

5- جناح لل�شيانة والتدريب .

6- ا�شرتاحة الأع�شاء الفرق .

7- مواقف ل�شيارات االإطفاء واالإنقاذ .

8- خزان ماء ال تقل �شعته عن )40م3( .

9- اأن تكون هذه املن�شاأة م�شممة ت�شميماً هند�شياً ي�شهل عملية و�شول 

االآلــيات املو�شحة باملادة رقم )6( اإىل كافة اأجزاء املن�شاأة وميكن اأن 

تقوم فرقة االإطفاء بعملها يف اإطفاء احلرائق يف املن�شاآت املن�شو�س عليها 

يف املادة رقم )2( من خالل ا�شتخدام العاملني للتجهيزات الثابتة   مثل 

)حنفيات احلريق وخراطيم املياه يف املن�شاآت( مع العمل على القيام 

باأعمال االإنقاذ ال�شرورية .

مادة )6(: 
اآلليات

يجب تاأمني االآليات التالية ح�شب ما جاء يف املوا�شفات الواردة يف   

البند)3( من املادة  )1 ( وتكون كالتايل: 

1- �شيارة اإطفاء: جمهزة بالكامل طبقاً ملوا�شفات �شيارات االإطفاء 

بالدفاع املدين ال�شعودي.

2- �شيارة اإنقاذ: جمهزة بالكامل طبقاً ملوا�شفات �شيارات االإنقاذ  بالدفاع 

املدين ال�شعودي .

3- �شهريج ماء )وايت( : ال تقل �شعته عن 12م3.

4- �شيارة �شالمل : يتم توفريها ح�شب ن�شاط واأهمية املن�شاأة وارتفاع 

مبانيها.

مادة )7(: 
التدريب 

يجب على املن�شاأة تدريب العاملني وتاأهيل فرق االإطفاء واالإنقاذ 

بالتن�شيق مع اجلهات التدريبية املتخ�ش�شة ذات العالقة املرخ�س لها 

بالتدريب من قبل الدفاع املدين . 

مادة )8(: 
الترخيص 

على اجلهات املخت�شة عدم منح اأو جتديد اأي  ترخي�س بناء وت�شغيل 

للمن�شاآت الواردة يف املادة )2( من هذه الالئحة اإال بعد ا�شتيفاء 

خمططاتها الهند�شية وفقاً ملا جاء يف هذه الالئحة وبعد موافقة مديرية 

الدفاع املدين باملنطقة.

مادة )9(: 
تجهيزات أفراد فرق اإلطفاء واإلنقاذ الميدانية :

تلتزم املن�شاأة بتجهيز فرق االإطفاء واالإنقاذ امليدانية بكافة املالب�س 

واملعدات والتجهيزات الوقائية ال�شخ�شية الالزمة لقيام تلك الفرق 

بواجباتها على اأكمل وجه وفقا البند )2( من املادة )1( .

مادة )10(: 
* شروط اختيار أفراد فرق اإلطفاء واإلنقاذ 

الميدانية :
يجب اختيار اأفراد فرق االإطفاء واالإنقاذ امليدانية وفق ال�شروط التالية :

1- اأن ال يكون قد حكم عليه بحد �شرعي اأو بال�شجن يف جرمية تخل 

بال�شرف واالأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

2- الئقاً �شحياً .

3- اأن ال يقل العمر عن 18�شنة . 

4- اأن ال يقل امل�شتوى التعليمي عن الثانوية العامة اأو ما يعادلها .

5- اأن يكون  قد اأجتاز بنجاح اختبارات املعرفة واملهارة املهنية 

)Knowledge & Skills( اخلا�شة بتخ�ش�شه وفقاً ل�شوابط 

ومعايري الهيئة الوطنية للحماية من احلريق ، وتقدم االإختبارات وتقيم 

من جهة معتمدة لدى �شئون العمليات باملديرية العامة للدفاع املدين .

6- االلتزام بن�شب ال�شعودة وفق االأنظمة املطبقة يف وزارة العمل .

مادة )11(: 
واجبات ومهام الفرق

الواجبات اإلدارية :
1- درا�شة املنطقة الواقعة حتت اإ�شراف الفـرق داخـل املن�شاأة 

للتـعرف على اأن�شطـة  املن�شاأة واملخاطر املحتملـة لتلك االأنـ�شطة ، 

وم�شـادر ومـواقع املياه ، والطرق  داخل املن�شاأة وحتديدها على 

خارطة تو�شع يف غرفة التحكم يف املن�شاأة وغرفة عمليات فرقة االإطفاء 

واالإنقاذ امليدانية .

2- التاأكد من جاهزية وا�شتعداد تلك الفرق ب�شفة يومية.

3- و�شع اخلـطـط التفـ�شيلية الالزمة لـعمليات االإطفـاء واالإنـقاذ 

مبـرافــق املن�شــاأة املختلفة .

4- التن�شيق مع الدفاع املدين باملنطقة لتحديد وتنفيذ مهام وم�شئوليات 

كل من رئي�س  فرقة االإطفـاء ورئيـ�س فـرقة االإنقاذ ونائبيهما كاًل على 

حده  وروؤ�شاء جمموعات االإطفاء واالإنقاذ قبل واأثناء وبعد وقوع 

احلدث .

5- الـتن�شيـق مع الـدفـاع املـدين يف املنـطقة ، لر�شـم وتنفيذ خـطة 

طوارئ فر�شـية �شاملة لعمليات االإطفاء ) مكافحة احلريق ( واالإنقاذ .

6- التن�شيق مع اجلهات التدريبية املتخ�ش�شة امل�شرح لها ، الإعــداد 

وتنفـيذ برامـج  تدريبية على راأ�س العمل لفرق االإطفاء واالإنقاذ يف 

املن�شاأة .

7- التن�شيق مع مديرية الدفاع املدين يف املنطقة لر�شم اآلية للتدخل 

ال�شريع للم�شاركة اإذا لزم االأمر يف مواجهة حاالت طوارئ االإطفاء 

واالإنقاذ .

 الواجبات الفنية:
1- مبا�شرة عمليات االإطفاء واالإنقاذ داخل حدود املن�شاأة.

2- امل�شاركة يف مراجعة ودرا�شة اأعمـال ال�شالمة يف املن�شاأة بالتـن�شيـق 

مع الـجهة املعنية باملن�شاأة ) اإدارة االأمن وال�شالمة ( .

3- عمل الت�شغيل الدوري لالآليات واملعدات والتجهيزات املتوفرة لدى 

الفرقة طبقاً  لربامج الت�شغيل اخلا�شة لالآليات واملعدات .

4ـ عمل ال�شيـانـة الـدوريـة لكافـة اآليات وجتهيـزات الفرقـة طبقاً لربامج 

ال�شيانـة لالآليات واملعدات .

5ـ اإتـقان العمل والتـ�شغيل على كافـة اآليات وجتهيزات الـفرقـة املتوفرة .

6- معرفـة اإمكانيات االآليات والتجهيـزات املتوفـرة والـتاأكد من قدرة 

اأفـراد فــرقـة االإطفاء واالإنقاذ امليدانية علـى ت�شغيل االآليات واملعـدات 

والتجهيزات املتوفـرة باملن�شاأة .

7ـ اإعـادة اأو�شاع الفرقـة حلالتهـا الـطبيعيـة بعـد االنتهـاء مـن الـحوادث 

والتماريـن الفر�شية .

8ـ اإ�شناد فرق الدفاع املدين يف احلوادث عندما يتطلب االأمر ذلك وفـق اآلية 

حمددة  متفق عليها م�شبقاً .

9ـ و�شع الـتنـظيمات التي ت�شمـن اال�شتجابـة الفـورية ومبا�شـرة اأي حـالة 

طوارئ  على مدار ال�شاعة �شواًء كان االأ�شخا�س العاملون بهذه الفرق 

مفرغني اأو مكلفني  بالعمل .

مادة )12(: 
الهيكل التنظيمي واالرتباط المباشر

اأ- الهيكل التنظيمي للفرق :

عند اإعـداد الهيكل الـتنظيمي لهذه الفرق يتم الرجوع للجداول التنظيمية 

املعتمدة يف املديرية العامة للدفاع املدين.

ب- االإ�شراف واالرتباط املبا�شر:

يجب اأن ترتبـط فـرق االإطفـاء واالإنقاذ امليدانية يف هيكل التنظيم باإدارات 

االأمن وال�شالمة باملن�شاآت التي ترتبط باإدارة االأمن العليا للمن�شاأة وحتت 

اإ�شرافها املبا�شر .

مادة )13(: 
مهام ومسئوليات الجهة التي تتبعها الفرق 
على اجلهة امل�شرفة على فرق االإطفاء واالإنقاذ يف املن�شاآت اأن تلتزم 

بالتعليمات التالية :

1- التقيد مبا ورد مبواد وفقرات هذه الالئحة .

2- املتابعة واالإ�شراف على عمليات الت�شغيل وال�شيانة الدورية 

للمن�شاأة والآليات ومعدات وجتهيزات فرق االإطفاء واالإنقاذ امليدانية .

3- تدريب وتاأهيل وتطوير مهارات اأفراد فرق االإطفاء واالإنقاذ امليدانية .

4- اإبالغ مديرية الدفاع املدين يف املنطقة باأي تغيريات تطراأ على فرق 

االإطفاء واالإنقاذ امليدانية ، ومكان املن�شاأة .

5- �شمان جاهزية اآليات ومعدات وجتهيزات فرق االإطفاء واالإنقاذ 

امليدانية و�شالحيتها للعمل على مدار ال�شاعة .

6- ربط غرف عمليات فرق االإطفاء واالإنقاذ امليدانية يف املن�شاأة �شلكيا 

وال�شلكياَ بغرف العمليات ومركز القيادة وال�شيطرة مبديرية الدفاع 

املدين باملنطقة .

7- التن�شيق الدائم امل�شتمر مع مديرية الدفاع املدين باملنطقة حول كل 

جديد يف جمال عمليات االإطفاء واالإنقاذ .

8- جتهيز املن�شاأة باالآليات واملعدات والتجهيزات اخلا�شة بفرق 

االإطفاء واالإنقاذ وفق ما ن�شت عليه مواد وفقرات هذه الالئحة .

9- موافاة املديرية العامة للدفاع املدين باملنطقـة مبا يثبت اجتياز 

االأفـراد املر�شحني للعمل يف فرق االإطفـاء واالإنقاذ لل�شروط والواجبات 

املطلوبة واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع املدين .

مادة )14(: 
يجوز الأي من�شاأة ال تنطبق عليها املعايري الواردة باملادة رقم )2( توفـري 

فرقة اإطفاء واإنـقاذ خا�شة بها مع االلتـزام باال�شـرتاطات الواردة بهـذه 

الالئحة .

مادة )15(:
ملدير عام الدفاع املدين اإلزام املن�شاآت التي مل تتوفر فيها �شروط تطبيق 

الالئحة بتوفري فرق االإطفاء واالإنقاذ اإذا راأى اأن هناك �شرورة لذلك .

مادة )16(: 
المخالفات

يتم تطبيق الئحة النظر يف خمالفات نظام ولوائح الدفاع املدين ال�شادرة 

بقرار النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س جمل�س 

الدفاع املدين رقم )1/12/و/5/دف( وتاريخ) 1428/4/18هـ( على 

املن�شاآت املخالفة ملا ورد بن�شو�س هذه الالئحة .

مادة )17(: 
يتم البدء يف تطبيق هذه الالئحة بعد )90( يوماً من تاريخ �شدورها 

وت�شكل جلنة فرعية من الدفاع املدين ملراجعة الالئحة كل )5( �شنوات .

املــراجع :

- هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء نظام الدفاع املدين ولوائحه ، املطابع 

احلكومية الريا�س - ) 1406هـ( .

- اأمانة جمل�س الدفاع املدين وزارة الداخلية �شروط ال�شالمة و�شبل 

احلماية الواجب توفرها يف حمال بيع وتخزين اأ�شطوانات الغاز البرتولية 

امل�شالة وو�شائل نقلها وخزانات الغاز امل�شال املطابع احلكومية ، الريا�س - 

)1411هـ( .

- اأورفلي ، علي ، معجم م�شطلحات احلماية املدنية ، )1408هـ( .

- القرين ، عبد اهلل ، خربة علمية وزيارات ميدانية .
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          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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e
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قيادة 
القوات 
الجوية 

الملكية 
السعودية

١- مشروع عقد خدمات 

اإلطفاء لقاعدة امللك سعود 

اجلوية بالقطاع الشرقي 

 ١٤٣٥/٥/٩هـ ١٤٣٥/٥/٩هـ ٨٠٠٠ ٣٥/٣٣

٢- مشروع تأمني وتوريد عربات 

أمنية فان بضاعة صغير 

للقوات اجلوية

 ١٤٣٥/٥/١٠هـ ١٤٣٥/٥/١٠هـ ٢٠٠٠ ٣٥/٣٤

٣- مشروع تأمني وتوريد عربات 

أمنية متنوعة لقيادة القوات 

اجلوية 

 ١٤٣٥/٥/١١هـ ١٤٣٥/٥/١١هـ١٠٫٠٠٠ ٣٥/٣٥

القوات 
البرية 

الملكية 
السعودية 
قيادة سالح 
المهندسين

تأمني جتهيزات عسكرية 
 ١

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/١هـ١٠٠٠ 

ية
ود

سع
 ال

ية
ك

مل
 ال

ية
حر

لب
ت ا

وا
لق

١- إنشاء وجتهيز وتأثيث عدد ا

(٥) عمائر سكنية بقاعدة 

امللك فيصل البحرية بجدة

ق – ب 

– ٥ – م ع – 

٤٣٥/١٣

١٤٣٥/٥/٨هـ ١٤٣٥/٥/٨هـ١٠٠٠

٢- إنشاء وجتهيز وتأثيث عدد 

(٨) عمائر سكنية مبيناء رأس 

الغار العسكري

ق – ب 

– ٥ – م ع – 

٤٣٥/١٤

١٤٣٥/٥/٩هـ ١٤٣٥/٥/٩هـ١٠٠٠

٣- إنشاء وجتهيز وتأثيث عدد 

(٥) عمائر سكنية مبيناء رأس 

مشعاب العسكري 

ق – ب 

– ٥ – م ع – 

٤٣٥/١٥

١٤٣٥/٥/١١هـ ١٤٣٥/٥/١١هـ١٠٠٠

٤- إنشاء وجتهيز وتأهيل مبنى 

قيادة معهد الدراسات الفنية 

بالدمام        

ق – ب 

– ٥ – م ع – 

٤٣٥/١٦

١٤٣٥/٥/١٢هـ ١٤٣٥/٥/١٢هـ١٠٠٠

اع
دف

 ال
رة

وزا
ة ب

يان
ص

وال
ء 

شا
�ن

ة ا
دار

إ

١- تأمني أجهزة ومواد حملطات 

التحلية 
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٥٠٠ ٣٥/٢٥

٢- تأمني سخانات ملواقع احلريق 

والدوادمي
١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ ٥٠٠ ٣٥/٢٧

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٥٠٠ ٣٣٥/٢٩- تأمني مواد جنارة ألفرع اإلدارة

٤- تأمني مواد ميكانيكية 

ومحابس ألفرع اإلدارة
١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ٥٠٠ ٣٥/٣١

٥- صيانة وإصالح أرضيات 

الفينيل للمستوصف الطبي 

برنية

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ٥٠٠ ٣٥/٣٣

٦- صيانة وإصالح وتأهيل 

مكاتب القيادة برنية
١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ ٥٠٠ ٣٥/٣٤

ا�دارة العامة 
ل�شغال 

العسكرية
١٤٣٥/٦/١٤هـ١٤٣٥/٦/١٣هـ٥٠٠٠ ٢٩/٥/٩إنشاء مستشفى بجدة

هيئة 
ا�مدادات 
والتموين

١- تأمني وتوريد كفرات 

وبطاريات منوعة
١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٥/١١١٠٠٠

٢- تأمني وتوريد عربات إطفاء 

منوعة مع كامل جتهيزاتها
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/١٢٢٠٠٠

هيئة 
ا�مدادات 
والتموين 

بقوات 
الدفاع الجوي

تأمني وتوريد مستلزمات 

مكتبية وتعليمية وصناعية 

ولوازم شحن لقوات الدفاع 

اجلوي

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ١٠٠٠ ٣٥/١٣

ا�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 

المسلحة 

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة 

ومعدات طبية لإلدارة العامة 

للخدمات الطبية للقوات 

املسلحة 

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/١هـ١٠٠٠ ٣٥٢٠٠٠٠١

مدينة ا�مير 
سلطان 
الطبية 

العسكرية 
بالرياض

١- صيانة أجهزة سيمنس
 ٢٧

١٤٣٥/٠٧/
٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ
٢- توريد أجهزة تقنية 

املعلومات واالتصاالت للمكتبة 

الطبية وشؤون املرضى

 ٢٧

١٤٣٤/٧٤/
١٠٠٠

٣- صيانة نظام املعاجلة 

(فآريان )

 ٢٧

١٤٣٥/٠٦/
٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مركز ا�مير 
سلطان 

لمعالجة 
أمراض 
وجراحة 
القلب

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٤/٢٨٥٠٠منافسة صيانة سنترال املركز

كلية الملك 
عبدا� 
للدفاع 
الجوي

١- استبدال سور الكلية
ت/ص/

ك/٣٥/٢٧
١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ

٢- توريد معدات حتصني
ت/ص/

ك/٣٥/٢
١٠٠٠

@›���������‘‰€a@ÒâaãÎ@
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 تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق شرورة / اخلرخير 

عقد رقم (١١٠٤)

٩٢١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ
٢- طرح فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة الرياض
٩٣١٠٫٠٠٠

٣- طرح فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة مكة 

املكرمة

٩٤١٠٫٠٠٠

٤- متديد إصالح املسار احلالي 

لطريق الرس/دخنه (املرحلة 

الثانية) بطول (٢٦) كلم

١٤٣٥/٤/١٢هـ١٤٣٥/٤/١٢هـ٥٠٢٥٫٠٠٠

٥- متديد استكماالت بعض 

الطرق باملنطقة الشرقية 

(اجملموعة السادسة)

١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٦٢١٠٠٫٠٠٠

٦- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال طريق الرياض/ 

الرين/ بيشة (اجلزء الواقع 

مبنطقة الرياض)

١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٦هـ٢٢٠١٠٫٠٠٠

٧- طرح نظافة مبنى الترحيل 

بوزارة النقل
١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٣هـ٩١٤٠٠٠

٨- تصحيح قيمة مشروع 

نظافة مبنى إدارة الطرق 

والنقل مبنطقة مكة املكرمة

١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ٢٠١٤٠٠٠

@Öbëâ�aÎ@ÒÏ«Ü€aÎ@“b”Î˛aÎ@ÚÓfl˝ç�a@ÊÎ˚í€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
رع

ف

١- صيانة ونظافة مبنى 

مكتبة امللك عبدالعزيز ومبنى 

مركز الدعوة واإلرشاد ومبنى 

فرع مركز الدعوة

٣٥/٤٢٠٠٠

١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/١هـ

٢- صيانة ونظافة مبنى فرع 

الوزارة مبنطقة املدينة املنورة
٣٥/٥٣٠٠٠

٣- ترميم مساجد اجملموعة  

( ٢٧) بالعال وعددها ( ٣ ) 

مساجد

٣٥/٦١٠٠٠

٤- ترميم مساجد اجملموعة  

(٢٨) بالعال وعددها (٣) مساجد
٣٥/٧١٠٠٠

٥- ترميم مساجد اجملموعة  

(٢٩) بالعال وعددها ( ٣ ) 

مساجد

٣٥/٨١٠٠٠

فرع جازان

متديد موعد منافسة عملية 

ترميم اجملموعة الثانية عشر 

من برنامج خادم احلرمني 

الشريفني مبنطقة جازان

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ١٠٠٠

@ b�������œÜ��������€a@ÒâaãÎ@
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ       ٧ فبرايـر ٢٠١٤م٢

السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ا�من العام 
ا�دارة العامة 

للمشتريات 
والعقود

١-  متديد موعد منافسة تأمني 

وتوريد البطاريات آلليات األمن 

العام في مختلف مناطق 

اململكة ملدة سنة ميالدية

 ٦٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٨٠٠٠

١٤٣٥/٤/١٧هـ١٤٣٥/٤/١٦هـ ٢- متديد موعد منافسة تأمني 

وتوريد اإلطارات وجميع لوازم 

البنشر آلليات األمن العام في 

مختلف مناطق اململكة ملدة 

سنة ميالدية

 ٦١

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٨٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

إضافات وحتسينات ملدينة 

تدريب األمن العام مبنطقة 

القصيم 

 ٦٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٠٠٠ 
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١- عملية صيانة مولدات في 

بعض مناطق اململكة
١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ٣٥/١١١٠٠٠

٢- عملية فحص وصيانة 

أجهزة إنذار وإطفاء احلريق 

وملحقاتها ومضخات املياه 

احللوة ملباني ( شعبة جوازات 

بريدة – شعبة جوازات 

محافظة الرس – جوازات 

منطقة احلدود الشمالية)

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٥/١٢١٠٠٠

٣- عملية تأمني مولد كهربائي 

احتياطي لزوم معهد اجلوازات
١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٥/١٣١٠٠٠

٤- عملية تأمني مستلزمات 

وجتهيز وإنشاء عدد (٢) معمل 

ألجهزة التزوير مبعهد اجلوازات

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٥/١٤٥٠٠

٥- عملية احتياجات تقنية 

للمديرية العامة للجوازات
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/١٥١٠٠٠

٦- عملية تشغيل وصيانة 

أنظمة التكييف واألعمال 

الكهربائية مببنى جوازات 

منطقة جنران 

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٣٥/١٦٥٠٠

٧- عملية فحص وصيانة نظام 

إنذار وإطفاء احلريق ومضخات 

املياه باملستودعات املركزية 

بالسلي

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٣٥/١٧٥٠٠

٨- عملية فحص وصيانة 

أجهزة إنذار وإطفاء احلريق 

وملحقاتها ومضخات املياه 

احللوه ملبنى جوازات محافظة 

شقراء

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ٣٥/١٨٥٠٠

٩- عملية صيانة أنظمة 

وأجهزة التكييف واألعمال 

الكهربائية واملولد واملصاعد 

ملباني جوازات عدد من احملافظات 

(شقراء – اخلرج -الرس)

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٥/١٩١٠٠٠
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١- تسوير ممتلكات وأراضي 

حرس احلدود مبنطقة مكة 

املكرمة 

٢٣/٤٣٥/٥٧٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- توريد عدة ورش احلاسب 

اآللي 
٥/٤٣٥/٥٨١٥٠٠

٣- توريد أجهزة وأدوات طبية 

للمختبرات الطبية ومختبرات 

السموم باملديرية ومناطق 

حرس احلدود 

٢١/٤٣٥/٥٩١٥٠٠

٤- توريد ثالجات طبية حلفظ 

األدوية
٢١/٤٣٥/٦٠١٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ ١٤٣٥/٥/١٧هـ
٥- تصميم وطباعة وتوزيع 

مجلة حرس احلدود  
٣٠/٤٣٥/٦١١٠٠٠

٦- توريد عبوات نصب الكمائن 

مع سلك اإلعثار  
١٦/٤٣٥/٦٢١٥٠٠

إمارة منطقة 
عسير

مشروع صيانة ونظافة  مبنى  

اإلمارة الرئيسي واملباني 

التابعة لها مواقف السيارات 

ومبنى اللجان والضيافة

١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٠٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إمارة منطقة 
تبوك

مشروع صيانة وتشغيل 

ونظافة وزراعة مبنى إمارة 

منطقة تبوك  

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦هـ٢٥٠٠

ا�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية بوزارة 
الداخلية

منافسة تأمني سيارات 

إسعاف حلج عام ١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ٢/٣٣/١٢١٠٠

@ıb����iä��Ëÿ€aÎ@Íb����ÓΩa@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- متديد منافسة تشغيل 

وصيانة سدود منطقة حائل
١٤٣٥/٤/١٩هـ ١٤٣٥/٤/١٨هـ٦٧٣١٥٠٠

٢- مشروع توريد وتركيب 

وتشغيل نظام قراءة العدادات 

 (AMR) واألجهزة عن بعد

مبدينة أبو عريش مبنطقة جازان

١٤٣٥/٥/٤هـ ١٤٣٥/٥/٣هـ٢١١٠٠٠

٣- تأمني مياه احملاله بواسطة 

الناقالت من خزانات التحلية 

بالعدايا إلى خزانات املياه 

باحلسينية والهيجة مبنطقة 

جازان

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٢٢٠٠٠

٤- منافسة تنفيذ شبكات 

الصرف الصحى مبحافظة 

القريات مبنطقة اجلوف (املرحلة 

الرابعة)

١٤٣٥/٦/١٥هـ ١٤٣٥/٦/١٤هـ٣٣٢٠٠٠

٥- حفر ٣ آبار تدعيمية في كل 

من ( املظاهير - مرفية - ربيع 

الشامة ) مبنطقة حائل .

١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٥/١٨هـ٣٤٥٠٠

٦- متديد منافسة تشغيل 

وصيانة سدود منطقة حائل
١٤٣٥/٤/١٩هـ ١٤٣٥/٤/١٨هـ٦٧٣١٥٠٠

٧- متديد منافسة تشغيل 

وصيانة ونظافة مياه حائل 

باحلميمة مبنطقة حائل

١٤٣٥/٥/٣هـ ١٤٣٥/٥/٢هـ٧٧١١٥٠٠

٨- مشروع نزح بيارات مياه 

الصرف الصحي املنزلية 

مبنطقة جازان 

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٨٢٠٠٠

٩- مشروع تشغيل وصيانة 

محطات معاجلة الصرف 

الصحي املصغرة بجازان 

(أبوعريش _ صبيا)

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٣٩٢٠٠٠

١٠- استئجار مبنى لفرع املياه 

مبحافظة صبياء مبنطقة جازان
١٤٣٥/٥/٢٦هـ ١٤٣٥/٥/٢٥هـ٤١

١١- منافسة تنفيذ شبكات 

مياه وإعادة تأهيل مواقع اآلبار 

واخلزانات مبدينة شعبة نصاب 

مبنطقة احلدود الشمالية

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٤٣١٠٠٠

مياه عسير
متديد موعد فتح مظاريف 

مشروع إنشاء محطة تنقية 

مياه الشرب على سد ترجس

 ١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ٢٣٧٢٢٠٫٠٠٠

م
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١- تأجيل مشروع تنفيذ 

خزانات عالية مبراكز متفرقة 

مبنطقة القصيم - مرحلة 

خامسة

٣٥/٣٤/٧٢

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ

٢- تأجيل مشروع تنفيذ خزانات 

عالية مبراكز متفرقة مبنطقة 

القصيم - مرحلة رابعة

٣٥/٣٤/٧٣

٣- تأجيل مشروع نقل املياه 

خلزانات التوزيع بالدرع العربي 

شمال القصيم بواسطة 

الناقالت رقم - ٢

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٣٥/٣٤/٧٤

٤- تأجيل مشروع إنشاء 

شبكات مياه شرب مبنطقة 

القصيم  - مرحلة تاسعة

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٣٥/٣٤/٧٦

@Ú������Ó‹ÅaÜ��€a@ÒâaãÎ@

٣إعالنات حكومية السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١- األنشطة اجملتمعية وتطوير 
قدرات العاملني بالبرنامج 

الوطني للفحص املبكر على 
حديثي الوالدة للحد من اإلعاقة

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٥هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٣٦٢٠٠٠

٢- تنفيذ تطبيق األدلة العلمية 
الوطنية للبرنامج الوطني 

ملكافحة الربو
١٤٣٥/٥/٨هـ١٤٣٥/٥/٨هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٣٧٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٣٥٠٠١١٠٣٠٠٣٨٢٠٠٠- برنامج مكافحة السمنة

٤- تفعيل األدلة الوطنية للغذاء 
والنشاط البدني 

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٣٩٢٠٠٠

٥- برنامج مكافحة هشاشة 
العظام 

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٤٠٢٠٠٠

٦- البرنامج الوطني للكشف 
املبكر عن سرطان الثدي

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١٢هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٤١٢٠٠٠

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

١- إنشاء سكن العاملني مبجمع 
الطوارئ باملعيصم

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٥٠٢٥١٠٤٠٠١٢٣٠٠٠

٢- تطوير مستشفى منرة 
باملشاعر املقدسة (تصريف مياه 

األمطار وعزل سطح الطوارئ 
وسكن النساء)

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٥٠٢٥١٠٤٠٠١٤٣٠٠٠

٣- إيصال عدد (٦) مراكز صحية 
بعرفات بعدادات الكهرباء 

اجلديدة 
١٤٣٥/٥/٨هـ١٤٣٥/٥/٨هـ٣٥٠٢٥١٠٤٠٠١١١٠٠٠

٤- اإلحالل الغير طبي للمشاعر 
املقدسة لعام ١٤٣٥هـ

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٣٥٠٢٥١٠٣٠٠٠٨٢٠٠٠

٥- اإلحالل الطبي للمشاعر 
املقدسة ١٤٣٥هـ 

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥٠٢٥١٠٣٠٠٠٧٥٠٠٠

صحة 
الطائف

تأجيل منافسة مشروع تطوير 
اخملتبر مبستشفى الصحة 

النفسية مبحافظة الطائف 
١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٢٠٠٠ ١٤٣٤/٢٠هـ

ية
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حة
ص

١- متديد تطوير مصاعد مركز 
التأهيل ومركز العيون مبجمع 

الدمام الطبي 
١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٤/٤/٢١٣٠٠٠

٢- متديد تأمني االحتياجات 
اخلاصة بإسكان مستشفيات 
املنطقة الشرقية من األجهزة 

الكهربائية واإللكترونية 

١٤٣٥/٤/١٨هـ١٤٣٥/٤/١٧هـ١٤٣٥/٢/٢٢٠٠٠

٣- تأمني سيارات مختلفة األنواع 
لزوم مرافق الصحية باملنطقة 

الشرقية 
١٤٣٥/٣/٩٥٠٠

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ
٤- توسعة مستشفى األمير 

سلطان مبليجة (املرحلة الثانية)
١٤٣٥/٤/٣٢٠٠٠

ك
بو

ة ت
صح

١- منافسة دورات طبية وإدارية 
ملنسوبي ومنسوبات صحة تبوك

١٤٣٥/٥/٩هـ ١٤٣٥/٥/٩هـ ١٠٠٠ ٥٥/٧١

٢- منافسة توريد سيارات 
خدمية لصحة تبوك

١٠٠ ٥٥/٧٢

١٤٣٥/٥/١٠هـ ١٤٣٥/٥/١٠هـ  ٣- منافسة توريد سيارات 
خدمية من عقود التشغيل 

ملستشفيات (م. امللك فهد – م. 
امللك خالد-تيماء- ضباء)  بتبوك

١٠٠ ٥٥/٧٣

٤- منافسة إحالل املغسلة 
املركزية التابعة للشؤون 

الصحية مبنطقة تبوك
١٤٣٥/٥/٩هـ ١٤٣٥/٥/٩هـ ٥٠٠ ٥٥/٧٤

ير
س

 ع
حة

ص

١- الصيانة والنظافة والتشغيل 
الغير طبي للمستشفيات 

الثالثة (خميس مشيط للوالدة 
واألطفال اجلديد ـ أبها للوالدة 
واألطفال اجلديد- مستشفى 

تنومة) 

١٤٣٥/٥/١هـ ١٤٣٥/٥/١هـ ١٠٫٠٠٠ ١٤٣٥/٨٥٨

٢- تأمني وتوريد سيارات بكب 
غمارتني 

١٤٣٥/٥/١٥هـ ١٤٣٥/٥/١٥هـمجاناً ١٤٣٥/٨٥٥

٣- تأمني وتوريد سيارات دفع 
رباعي خمسة أبواب 

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـمجانا١٤٣٥/٨٥٦ً

٤- تأمني وتوريد سيارات خدمية 
لصحة عسير

١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٤٣٥/٥/١٧هـمجانا١٤٣٥/٨٥٧ً

٥- الصيانة والنظافة والتشغيل 
الغير طبي للمستشفيات 

(سراة عبيدة ـ النماص ـ 
بللسمر  ـ اجملاردة- القحمة)

١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٨٥٩١٠٫٠٠٠

٦- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي ملبنى 

املديرية والتموين الطبي 
واملستودعات واملرافق الصحية 
األخرى مبستشفى أبها واملراكز 
التخصصية والورشة املركزية 

١٤٣٥/٦/٢هـ ١٤٣٥/٦/٢هـ٧٠٠٠ ١٤٣٥/٨٦٠

ذة
نف

لق
ة ا

صح

توريد وتركيب أرفف معدنية 
متحركة لزوم مستشفيات 

(جنوب القنفذة . منرة .املظيلف 
.ثريبان ) ومراكز الصحية (صبيا 

بلومة . الرامي وماطوه . غرب القوز 
. غرب املظيلف . احلي الغربي ) 

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٦١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ازا

 ج
حة

ص

١- منافسة احتياجات قسم 
األنف واألذن واحلنجرة من املالزم 
الطبية مبستشفى امللك فهد 

١٤٣٥/٥/٩هـ  ١٤٣٥/٥/٨هـ٣٥/٢٦٥٠٠

٢- منافسة احتياجات أقسام 
العناية املركزة كبار وحديثي 

الوالدة من املالزم الطبية 
مبستشفى امللك فهد 

١٤٣٥/٥/١٠هـ  ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٥/٢٧٥٠٠

٣- منافسة احتياجات أقسام 
املخ واألعصاب والعيادات 

اخلارجية وعناية األطفال من 
املالزم الطبية مبستشفى امللك 

فهد 

١٤٣٥/٥/١١هـ  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  ٣٥/٢٨٥٠٠

٤- منافسة احتياجات أقسام 
احلروق واملناظير والعالج 

الطبيعي واألورام من املالزم 
الطبية مبستشفى امللك فهد 

١٤٣٥/٥/١٢هـ  ١٤٣٥/٥/١١هـ  ٣٥/٢٩٥٠٠

٥- إنشاء سكن العاملني 
ملستشفى األمير محمد بن 

ناصر ومستشفى الصحة 
النفسية ومعاجلة األدمان

١٤٣٥/٥/١هـ  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ  ٣٥/٣٠١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ  ١٤٣٥/٥/٣هـ ٦٣٥/٣١٣٠٠٠- إنشاء مستشفى فيفا العامِ

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ٧٣٥/٣٢٥٠٠- سيارات خدمية 

صحة حفر 
الباطن

إنشاء املرحلة اخلامسة من 
املراكز الصحية وعددها خمس 

مراكز
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٦١٠٠٠

 صحة 
القريات

١- حتديث وتطوير وحدة التعقيم 
مبركز طب االسنان

٥٤/٢/٤٦٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ ٢- احالل بنشات اخملتبر املركزي 
والطوارئ وبنك الدم مبستشفى 

القريات العام
٥٤/٢/٤٦٥٠٠٠

ل
حائ

ة 
صح

١- تأجيل منافسة تأمني وتوريد 
وتركيب قطع غيار لسيارات 

املديرية العامة للشؤون 
الصحية وجميع اإلدارات 

واملستشفيات واملراكز التابعة 
لها مبنطقة حائل

١٤٣٥/٤/١٢هـ ١٤٣٥/٤/١٢هـ ٢٠٠٠ ١٤٣٥/١٧ هـ

٢- منافسة مشروع تخطيط 
وتسوير أرض مستشفى 

الشملي مبنطقة حائل
١٤٣٥/٥/٨هـ ١٤٣٥/٥/٨هـ ١٠٠٠ ١٤٣٥/٢٢ هـ

٣- منافسة تطوير األعمال 
الكهربائية مبستشفى امللك 

خالد  مبنطقة حائل
١٤٣٥/٥/٩هـ ١٤٣٥/٥/٩هـ ٣٠٠٠ ١٤٣٥/٢٣ هـ

٤- منافسة إحالل شبكة 
احلاسب اآللي في مبنى التموين 

الطبي ومركز طب األسنان
١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ ٢٠٠٠ ١٤٣٥/٢٤ هـ

ية
ال

شم
 ال

ود
حد

 ال
حة

ص

١- التطوير الطبي واملدني 
لقسم الطوارئ والعمليات 

والوالدة والعناية املركزة لألطفال 
حديثي الوالدة مبستشفى 

العويقيلة

٤٥٥٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/١٠هـ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ
٢- املرحلة األولى من التطوير 
الطبي واملدني بأقسام التنومي 

مبستشفى عرعر املركزي
٤٦٥٠٠٠

٣- املرحلة الثانية من مشروع 
توريد وتركيب مظالت لسيارات 

اإلسعاف باملراكز الصحية 
مبنطقة احلدود الشمالية

٤٧١٠٠٠

٤- املرحلة األولى من مشروع 
إعادة تأهيل مراكز الرعاية 
الصحية األولية لتطبيق 

معايير االعتماد مبنطقة احلدود 
الشمالية (للمرة الثانية)

٣٨٢٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/١١هـ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ
٥- تأمني جهاز نسخ قطع 

الشريط الوراثي بتقنية تفاعل 
 (CPR) البوليميراز املتسلسل

(للمرة الثانية)

٤٠٢٠٠٠

٦- جتهيز وتأثيث سكن األطباء 
مبستشفى طريف املرحلة 

الثانية والثالثة
٤٨٢٠٠٠

٧- تأمني أجهزة طبية ملركز 
سمو األمير عبداهللا بن مساعد 

لطب وجراحة القلب بعرعر
٤٩٢٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ

٨- جتهيز وتأثيث مركز أمراض 
السكر مبحافظة طريف

٥٠٢٠٠٠

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

١- حتويل املناور الداخلية 
باملستشفى إلى خدمات طبية

١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ٣٢٠٠٠ع/٢٠١٤

٢- تأهيل وتطوير العيادات 
اخلارجية (املرحلة الثالثة)

١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ٤٢٠٠٠ع/٢٠١٤

@Ú�������������zñ€a@ÒâaãÎ@
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          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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≤
Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١- األنشطة اجملتمعية وتطوير 
قدرات العاملني بالبرنامج 

الوطني للفحص املبكر على 
حديثي الوالدة للحد من اإلعاقة

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٥هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٣٦٢٠٠٠

٢- تنفيذ تطبيق األدلة العلمية 
الوطنية للبرنامج الوطني 

ملكافحة الربو
١٤٣٥/٥/٨هـ١٤٣٥/٥/٨هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٣٧٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٣٥٠٠١١٠٣٠٠٣٨٢٠٠٠- برنامج مكافحة السمنة

٤- تفعيل األدلة الوطنية للغذاء 
والنشاط البدني 

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٣٩٢٠٠٠

٥- برنامج مكافحة هشاشة 
العظام 

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٤٠٢٠٠٠

٦- البرنامج الوطني للكشف 
املبكر عن سرطان الثدي

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١٢هـ٣٥٠٠١١٠٣٠٠٤١٢٠٠٠

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

١- إنشاء سكن العاملني مبجمع 
الطوارئ باملعيصم

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٥٠٢٥١٠٤٠٠١٢٣٠٠٠

٢- تطوير مستشفى منرة 
باملشاعر املقدسة (تصريف مياه 

األمطار وعزل سطح الطوارئ 
وسكن النساء)

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٥٠٢٥١٠٤٠٠١٤٣٠٠٠

٣- إيصال عدد (٦) مراكز صحية 
بعرفات بعدادات الكهرباء 

اجلديدة 
١٤٣٥/٥/٨هـ١٤٣٥/٥/٨هـ٣٥٠٢٥١٠٤٠٠١١١٠٠٠

٤- اإلحالل الغير طبي للمشاعر 
املقدسة لعام ١٤٣٥هـ

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٣٥٠٢٥١٠٣٠٠٠٨٢٠٠٠

٥- اإلحالل الطبي للمشاعر 
املقدسة ١٤٣٥هـ 

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥٠٢٥١٠٣٠٠٠٧٥٠٠٠

صحة 
الطائف

تأجيل منافسة مشروع تطوير 
اخملتبر مبستشفى الصحة 

النفسية مبحافظة الطائف 
١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٢٠٠٠ ١٤٣٤/٢٠هـ

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

حة
ص

١- متديد تطوير مصاعد مركز 
التأهيل ومركز العيون مبجمع 

الدمام الطبي 
١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٤/٤/٢١٣٠٠٠

٢- متديد تأمني االحتياجات 
اخلاصة بإسكان مستشفيات 
املنطقة الشرقية من األجهزة 

الكهربائية واإللكترونية 

١٤٣٥/٤/١٨هـ١٤٣٥/٤/١٧هـ١٤٣٥/٢/٢٢٠٠٠

٣- تأمني سيارات مختلفة األنواع 
لزوم مرافق الصحية باملنطقة 

الشرقية 
١٤٣٥/٣/٩٥٠٠

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ
٤- توسعة مستشفى األمير 

سلطان مبليجة (املرحلة الثانية)
١٤٣٥/٤/٣٢٠٠٠

ك
بو

ة ت
صح

١- منافسة دورات طبية وإدارية 
ملنسوبي ومنسوبات صحة تبوك

١٤٣٥/٥/٩هـ ١٤٣٥/٥/٩هـ ١٠٠٠ ٥٥/٧١

٢- منافسة توريد سيارات 
خدمية لصحة تبوك

١٠٠ ٥٥/٧٢

١٤٣٥/٥/١٠هـ ١٤٣٥/٥/١٠هـ  ٣- منافسة توريد سيارات 
خدمية من عقود التشغيل 

ملستشفيات (م. امللك فهد – م. 
امللك خالد-تيماء- ضباء)  بتبوك

١٠٠ ٥٥/٧٣

٤- منافسة إحالل املغسلة 
املركزية التابعة للشؤون 

الصحية مبنطقة تبوك
١٤٣٥/٥/٩هـ ١٤٣٥/٥/٩هـ ٥٠٠ ٥٥/٧٤

ير
س

 ع
حة

ص

١- الصيانة والنظافة والتشغيل 
الغير طبي للمستشفيات 

الثالثة (خميس مشيط للوالدة 
واألطفال اجلديد ـ أبها للوالدة 
واألطفال اجلديد- مستشفى 

تنومة) 

١٤٣٥/٥/١هـ ١٤٣٥/٥/١هـ ١٠٫٠٠٠ ١٤٣٥/٨٥٨

٢- تأمني وتوريد سيارات بكب 
غمارتني 

١٤٣٥/٥/١٥هـ ١٤٣٥/٥/١٥هـمجاناً ١٤٣٥/٨٥٥

٣- تأمني وتوريد سيارات دفع 
رباعي خمسة أبواب 

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـمجانا١٤٣٥/٨٥٦ً

٤- تأمني وتوريد سيارات خدمية 
لصحة عسير

١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٤٣٥/٥/١٧هـمجانا١٤٣٥/٨٥٧ً

٥- الصيانة والنظافة والتشغيل 
الغير طبي للمستشفيات 

(سراة عبيدة ـ النماص ـ 
بللسمر  ـ اجملاردة- القحمة)

١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٨٥٩١٠٫٠٠٠

٦- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي ملبنى 

املديرية والتموين الطبي 
واملستودعات واملرافق الصحية 
األخرى مبستشفى أبها واملراكز 
التخصصية والورشة املركزية 

١٤٣٥/٦/٢هـ ١٤٣٥/٦/٢هـ٧٠٠٠ ١٤٣٥/٨٦٠

ذة
نف

لق
ة ا

صح

توريد وتركيب أرفف معدنية 
متحركة لزوم مستشفيات 

(جنوب القنفذة . منرة .املظيلف 
.ثريبان ) ومراكز الصحية (صبيا 

بلومة . الرامي وماطوه . غرب القوز 
. غرب املظيلف . احلي الغربي ) 

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٦١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ازا

 ج
حة

ص

١- منافسة احتياجات قسم 
األنف واألذن واحلنجرة من املالزم 
الطبية مبستشفى امللك فهد 

١٤٣٥/٥/٩هـ  ١٤٣٥/٥/٨هـ٣٥/٢٦٥٠٠

٢- منافسة احتياجات أقسام 
العناية املركزة كبار وحديثي 

الوالدة من املالزم الطبية 
مبستشفى امللك فهد 

١٤٣٥/٥/١٠هـ  ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٥/٢٧٥٠٠

٣- منافسة احتياجات أقسام 
املخ واألعصاب والعيادات 

اخلارجية وعناية األطفال من 
املالزم الطبية مبستشفى امللك 

فهد 

١٤٣٥/٥/١١هـ  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  ٣٥/٢٨٥٠٠

٤- منافسة احتياجات أقسام 
احلروق واملناظير والعالج 

الطبيعي واألورام من املالزم 
الطبية مبستشفى امللك فهد 

١٤٣٥/٥/١٢هـ  ١٤٣٥/٥/١١هـ  ٣٥/٢٩٥٠٠

٥- إنشاء سكن العاملني 
ملستشفى األمير محمد بن 

ناصر ومستشفى الصحة 
النفسية ومعاجلة األدمان

١٤٣٥/٥/١هـ  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ  ٣٥/٣٠١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ  ١٤٣٥/٥/٣هـ ٦٣٥/٣١٣٠٠٠- إنشاء مستشفى فيفا العامِ

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ٧٣٥/٣٢٥٠٠- سيارات خدمية 

صحة حفر 
الباطن

إنشاء املرحلة اخلامسة من 
املراكز الصحية وعددها خمس 

مراكز
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٦١٠٠٠

 صحة 
القريات

١- حتديث وتطوير وحدة التعقيم 
مبركز طب االسنان

٥٤/٢/٤٦٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ ٢- احالل بنشات اخملتبر املركزي 
والطوارئ وبنك الدم مبستشفى 

القريات العام
٥٤/٢/٤٦٥٠٠٠

ل
حائ

ة 
صح

١- تأجيل منافسة تأمني وتوريد 
وتركيب قطع غيار لسيارات 

املديرية العامة للشؤون 
الصحية وجميع اإلدارات 

واملستشفيات واملراكز التابعة 
لها مبنطقة حائل

١٤٣٥/٤/١٢هـ ١٤٣٥/٤/١٢هـ ٢٠٠٠ ١٤٣٥/١٧ هـ

٢- منافسة مشروع تخطيط 
وتسوير أرض مستشفى 

الشملي مبنطقة حائل
١٤٣٥/٥/٨هـ ١٤٣٥/٥/٨هـ ١٠٠٠ ١٤٣٥/٢٢ هـ

٣- منافسة تطوير األعمال 
الكهربائية مبستشفى امللك 

خالد  مبنطقة حائل
١٤٣٥/٥/٩هـ ١٤٣٥/٥/٩هـ ٣٠٠٠ ١٤٣٥/٢٣ هـ

٤- منافسة إحالل شبكة 
احلاسب اآللي في مبنى التموين 

الطبي ومركز طب األسنان
١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ ٢٠٠٠ ١٤٣٥/٢٤ هـ

ية
ال

شم
 ال

ود
حد

 ال
حة

ص

١- التطوير الطبي واملدني 
لقسم الطوارئ والعمليات 

والوالدة والعناية املركزة لألطفال 
حديثي الوالدة مبستشفى 

العويقيلة

٤٥٥٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/١٠هـ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ
٢- املرحلة األولى من التطوير 
الطبي واملدني بأقسام التنومي 

مبستشفى عرعر املركزي
٤٦٥٠٠٠

٣- املرحلة الثانية من مشروع 
توريد وتركيب مظالت لسيارات 

اإلسعاف باملراكز الصحية 
مبنطقة احلدود الشمالية

٤٧١٠٠٠

٤- املرحلة األولى من مشروع 
إعادة تأهيل مراكز الرعاية 
الصحية األولية لتطبيق 

معايير االعتماد مبنطقة احلدود 
الشمالية (للمرة الثانية)

٣٨٢٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/١١هـ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ
٥- تأمني جهاز نسخ قطع 

الشريط الوراثي بتقنية تفاعل 
 (CPR) البوليميراز املتسلسل

(للمرة الثانية)

٤٠٢٠٠٠

٦- جتهيز وتأثيث سكن األطباء 
مبستشفى طريف املرحلة 

الثانية والثالثة
٤٨٢٠٠٠

٧- تأمني أجهزة طبية ملركز 
سمو األمير عبداهللا بن مساعد 

لطب وجراحة القلب بعرعر
٤٩٢٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ

٨- جتهيز وتأثيث مركز أمراض 
السكر مبحافظة طريف

٥٠٢٠٠٠

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

١- حتويل املناور الداخلية 
باملستشفى إلى خدمات طبية

١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ٣٢٠٠٠ع/٢٠١٤

٢- تأهيل وتطوير العيادات 
اخلارجية (املرحلة الثالثة)

١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ٤٢٠٠٠ع/٢٠١٤
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ       ٧ فبرايـر ٢٠١٤م٤

السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
ال

لع
م ا

لي
تع

 ال
رة

وزا

١- إنشاء ٤ مساجد بجامعة 

احلدود الشمالية عرعر
١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٢- إنشاء ٤ مساجد بجامعة 

حائل
١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/١هـ

٣- إنشاء املستشفى اجلامعي 

بجامعة سلمان بن عبدالعزيز 

باخلرج

١٤٣٥/٦/٦هـ١٤٣٥/٦/٣هـ

٤- إنشاء املستشفى اجلامعي 

بجامعة اجملمعة
١٤٣٥/٦/٨هـ١٤٣٥/٦/٧هـ

٥- إنشاء املستشفى اجلامعي 

بجامعة شقراء
١٤٣٥/٦/١٠هـ١٤٣٥/٦/٩هـ

ـز 
زي

لع
دا

عب
ك 

مل
 ال

عة
ام

ج

١- أعمال تطوير وتوسعة 

قسم الطوارئ باملستشفى 

اجلامعي

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٥هـ٣٠٠٠ 

٢- عملية تطوير وحتديث 

املطبخ املركزي باملستشفى 

اجلامعي

١٤٣٥/٥/١١هـ ١٤٣٥/٥/١١هـ٥٠٠٠ 

٣- أعمال خدمات صيانة 

وتشغيل األجهزة واملعدات 

واملنافع واملرافق بكليات البنات 

التابعه للجامعه بجــدة

١٤٣٥/٥/١٢هـ ١٤٣٥/٥/١٢هـ ٨١٤٠٣٠٢٠٠٠

٤- مشروع تنفيذ أعمال 

الفنـاء الرئيسي بامليدان 

األكادميي

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ١٠,٠٠٠ 

٥- استكمال الفصول 

الدراسية ومدرجات امليدان 

األكادميي 

١٤٣٥/٥/٢٥هـ ١٤٣٥/٥/٢٥هـ   ٢٠,٠٠٠ ١١١١

٦- إعادة طرح عملية جتهيز 

القاعات التفاعلية بكلية 

الهندسة بشطر الطالبات

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٣٩٠٨٢٠٠٠/د

٧- تقدمي خدمات الغسيل 

باملستشفى اجلامعي
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٤٧٣٢٣٠٠٠/د

٨- تأجير محل بقالة وعدد 

(٢) بوفية باجملمع السكني 

ملنسوبي املستشفى اجلامعي 

ملدة (٣) سنوات

١٤٣٥/٦/١٣هـ١٤٣٥/٦/١٣هـ٨٣٥٥٥٠٠/د

جامعة 
الملك 
فيصل

منافسة إنشاء مبنى املنحل 

احتياج محطة التدريب 

واألبحاث الزراعية

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٢٠١٤٠٠٠٨٢٠٠٠

بة
طي

ة 
مع

جا

١- تأمني احتياج كلية طب 

األسنان طالب وطالبات من 

األجهزة واملواد الكيميائية 

والزجاجية

١٤٣٥/٥/٨هـ   ١٤٣٥/٥/٨هـ ٣٠٠٠ ٣٥/٧

٢- توريد وتركيب معامل 

وأجهزة حاسب آلي وملحقاتها 

للجامعة وفروعها

١٤٣٥/٥/١٥هـ   ١٤٣٥/٥/١٥هـ ٥٠٠٠ ٣٥/٨

٣- متديد مشروع كلية 

الهندسة  
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ ٢٠٫٠٠٠ ٤/ ش/٣٥

١٤٣٥/٠٥/١١هـ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ١٠٠٠  ٢٦٧تأمني أرواب التخرج للطالبجامعة جازان

جامعة 
شقراء

جتهيز البنية التحتية ملوقع 

اجلامعة (املرحلة الثالثة)  

١ 

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ٥٠٠٠ 

@‚˝����«�aÎ@Ú����œb‘r€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
وا�عالم

١- عملية صيانة ونظافة 

مباني فرع الوزارة وجريدة 

أم القرى بالعاصمة املقدسة

 ٠٤/٠٣/٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ ١٠٠٠ 

٢- عملية صيانة ونظافة 

مبنى املطبوعات باألحساء

 ٠٧/٠٢/٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ ١٠٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم جدة
إنشاء سور فاصل بإدارة التربية 

والتعليم مبحافظة جدة حي 

العزيزية

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ١٠٠٠ ٣٥/٣١

ف
طائ

 ال
م

لي
تع

١- متديد موعد منافسة نظافة 

املباني التعليمية بنني وبنات 

بتعليم الطائف قطاع الشرق 

( اجملموعة األولى ) ـ ملدة ثالث 

سنوات دراسية  

١٠٠٠ ٣٥/٧

١٤٣٥/٥/٤هـ ١٤٣٥/٥/٣هـ 

٢- متديد موعد منافسة نظافة 

املباني التعليمية بنني وبنات 

بتعليم الطائف قطاع الغرب 

( اجملموعة الثانية ) ـ ملدة ثالث 

سنوات دراسية 

١٠٠٠ ٣٥/٨

٣- متديد موعد منافسة نظافة 

املباني التعليمية بنني وبنات 

بتعليم الطائف قطاع احلوية 

( اجملموعة الثالثة ) ـ ملدة ثالث 

سنوات دراسية 

١٠٠٠ ٣٥/٩

٤- متديد موعد منافسة 

نظافة املباني التعليمية بنني 

وبنات بتعليم الطائف قطاع 

تربة واخلرمة ورنية ( اجملموعة 

الرابعة ) ـ ملدة ثالث سنوات 

دراسية 

 ١٠٠٠ ٣٥/١٠

٥- متديد موعد منافسة نظافة 

املباني التعليمية بنني وبنات 

بتعليم الطائف قطاع الشمال 

واملويه ( اجملموعة اخلامسة ) ـ 

ملدة ثالث سنوات دراسية 

١٠٠٠ ٣٥/١١

٦- متديد موعد منافسة نظافة 

املباني التعليمية بنني وبنات 

بتعليم الطائف قطاع اجلنوب 

وباحلارث وحداد ( اجملموعة 

السادسة ) ـ ملدة ثالث سنوات 

دراسية 

١٠٠٠ ٣٥/١٢

س
لر

م ا
لي

تع

١- إضافة مظالت وساتر 

حديدي االبتدائية التاسعة
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٥/٢١٠٠٠

٢- عملية نظافة املباني 

املدرسية للبنني قطاع الرس
٣٥/٣١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ
٣- عملية نظافة املباني 

املدرسية للبنات قطاع الرس
٣٥/٤١٠٠٠

٤- عملية نظافة املباني 

املدرسية للبنني قطاع دخنه
٣٥/٥١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ

٥- عملية نظافة املباني 

املدرسية للبنات قطاع دخنه
٣٥/٦١٠٠٠

٦- عملية نظافة املباني 

املدرسية للبنني قطاع ضرية
٣٥/٧١٠٠٠

٧- عملية نظافة املباني 

املدرسية للبنني قطاع ضرية
٣٥/٨١٠٠٠

٨- عملية صيانة وإصالح 

وتشغيل مصعدي اإلدارة 
١٤٣٥/٥/١١هـ ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٥/١١٠٠٠

عملية إنشاء فصول إضافية تعليم المهد

مبجمع الصلحانية (بنات)
١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٣٥/٠٢٥٠٠

يا
صب

م 
لي

تع

١- أجهزة حاسب آلي ومحمول 

وطابعات وماسحات ضوئية 

ملدارس اإلدارة واملكاتب التابعة لها

٥٠٠ ١٤٣٥/١

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ
٢- صيانة ونقل معامل 

احلاسب اآللي ومصادر التعلم 

ملدارس اإلدارة واملكاتب التابعة 

لها

٥٠٠ ١٤٣٥/٢

٣- صيانة وتطوير شبكة اإلدارة 

واملكاتب التابعة لها 
٥٠٠ ١٤٣٥/٣

تعليم ا�فالج
استكمال عملية إنشاء صالة 

متعددة األغراض منوذج ( أ ) 

مبدرسة ثانوية األحمر

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/١هـ٣٠٠ ٣٥/١

@Ô������€b»€a@·�����Ó‹�»n€a@ÒâaãÎ@@·�����Ó‹»n€aÎ@Ú����Ói6€a@ÒâaãÎ@

٥إعالنات حكومية السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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e
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اة
خو

لم
م ا

لي
تع

١- اجملموعة الثانية : إنشاء 

مدرسة ضيان االبتدائية 

للبنات (١٢) فصل هجر + 

سكن حراس 

إنشاء مدرسة وداي رما 

االبتدائية للبنات منوذج (١٢)

فصل هجر + سكن حراس 

إنشاء مدرسة األمام النووي 

بسبة االبتدائية واملتوسطة 

منوذج (٩/٧)

م/خ/

ش/١٤٣٥/١
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- اجملموعة الثالثة : إنشاء 

روضة بني عاصم منوذج (٤) 

فصول 

إنشاء روضة اخملواة الثانية 

منوذج (٤) فصول

م/خ/

ش/١٤٣٥/٢
١٠٠٠

٣- اجملموعة الرابعة : إنشاء 

مدرسة نيرا بالديان للبنات 

منوذج (١٢) فصل 

إنشاء ابتدائية ومتوسطة 

االضاعنة للبنات منوذج (١٢) 

فصل

م/خ/

ش/١٤٣٥/٣
٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

٤- اجملموعة اخلامسة : 

استكمال مشروع مدرسة 

أبو ذر الغفاري للبنني منوذج 

(٦/٧) استكمال مشروع أنس بن 

مالك بوادي محال منوذج (٦/٧)

م/خ/

ش/١٤٣٥/٤
٢٠٠٠

٥- إنشاء مالعب للمدارس 

التالية : مدرسة عبداهللا بن 

عمر بالصفاردة / مدرسة 

أبو حنيفة بغامد / مصعب 

بن عمير برهوة الشرا / معاذ 

بن جبل بآل عاطف / عمران 

أبن احلصني بآل ظهيرة / األمام 

البخاري بحتي

م/خ/

ش/١٤٣٥/٥
١٤٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٦- إنشاء مالعب للمدارس 

التالية : زيد بن حارثة بثمران /

ابتدائية القادسية بفضالة/

ابتدائية ومتوسطة اخلوارزمي/

معاوية بن ابي سفيان / علي 

بن ابي طالب باحلوشة / سعد 

بن ابي وقاص بنابر / ابن تيمية 

بالدقم ببني عطاء

م/خ/

ش/١٤٣٥/٦
١٤٠٠

٧- إنشاء مالعب للمدارس 

التالية : ابن قدامة مبمنا بني 

يحمد / متوسطة االمام 

عبدالعزيز بن محمد ببني 

عاصم / ابتدائية ومتوسطة 

احلديبية بلقط / ابتدائية 

ومتوسطة عمر بن العاص 

باحلمدة / ابتدائية الزبير بن 

العوام بامللح / القرطبي بقلوة 

/ هارون الرشيد االبتدائية 

واملتوسطة بالقفرة

م/خ/

ش/١٤٣٥/٧
١٤٠٠

٨- عقد صيانة وإصالح 

وتشغيل املباني التعليمية 

بإدارة التربية والتعليم باخملواة 

(قطاع اخملواة – غامد الزناد) 

مطلوب تصنيف

م/خ/

ش/١٤٣٥/٨
١٠٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦هـ

٩- عقد صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بإدارة التربية 

والتعليم باخملواة (قطاع قلوة – 

احلجرة) مطلوب تصنيف

م/خ/

ش/١٤٣٥/٩
١٠٠٠

١٠- عملية نظافة مدارس إدارة 

التربية والتعليم باخملواة اجملموعة 

األولى ملدة ثالثة سنوات دراسية 

(٣٠) شهر ميالدي

م/خ/

ش/١٤٣٥/١٠
١٠٠٠

١١- عملية نظافة مدارس 

إدارة التربية والتعليم باخملواة 

اجملموعة الثانية ملدة ثالثة 

سنوات دراسية (٣٠) شهر 

ميالدي

م/خ/

ش/١٤٣٥/١١
١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ازا

 ج
م

لي
تع

١- تأهيل مبنى اإلدارة العامة 

للتربية والتعليم مبنطقة 

جازان

٣٥/١١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ

٢- تأهيل االستديو التعليمي 

باإلدارة العامة للتربية 

والتعليم مبنطقة جازان

٣٥/٢١٠٠٠

٣٣٥/٣١٠٠٠- تأهيل مبنى معاذ بن جبل 

٤٣٥/٤١٠٠٠- تأهيل مبنى املالعب اجملمعه

٥- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بإدارة التربية 

والتعليم جازان (مدارس 

إسكان امللك عبداهللا)

٣٥/٥١٠٠٠

٦- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بقطاع  

جازان

٣٥/٦١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٧- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بقطاع 

صامطة

٣٥/٧١٠٠٠

٨- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بقطاع

أبو عريش

٣٥/٨١٠٠٠

٩- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية  بقطاع 

العارضة

٣٥/٩١٠٠٠

١٠- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية قطاع أحد 

املسارحة

٣٥/١٠١٠٠٠

١١- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بقطاع  

فرسان

٣٥/١١١٠٠٠

١٢- صيانة وإصالح وتشغيل 

إجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

جازان 

٣٥/١٢١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ

١٣- صيانة وإصالح وتشغيل

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

صامطة

٣٥/١٣١٠٠٠

١٤- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

أبوعريش

٣٥/١٤١٠٠٠

١٥- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

العارضة

٣٥/١٥١٠٠٠

١٦- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

أحد املسارحة

٣٥/١٦١٠٠٠

١٧- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

فرسان

٣٥/١٧١٠٠٠

١٨- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع جازان
٣٥/١٨١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

١٩- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع صامطة
٣٥/١٩١٠٠٠

٢٠- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع أبو عريش
٣٥/٢٠١٠٠٠

٢١- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع العارضة
٣٥/٢١١٠٠٠

٢٢- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع أحد 

املسارحة

٣٥/٢٢١٠٠٠

٢٣- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع فرسان
٣٥/٢٣١٠٠٠
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          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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ó
≤
Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اة
خو

لم
م ا

لي
تع

١- اجملموعة الثانية : إنشاء 

مدرسة ضيان االبتدائية 

للبنات (١٢) فصل هجر + 

سكن حراس 

إنشاء مدرسة وداي رما 

االبتدائية للبنات منوذج (١٢)

فصل هجر + سكن حراس 

إنشاء مدرسة األمام النووي 

بسبة االبتدائية واملتوسطة 

منوذج (٩/٧)

م/خ/

ش/١٤٣٥/١
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- اجملموعة الثالثة : إنشاء 

روضة بني عاصم منوذج (٤) 

فصول 

إنشاء روضة اخملواة الثانية 

منوذج (٤) فصول

م/خ/

ش/١٤٣٥/٢
١٠٠٠

٣- اجملموعة الرابعة : إنشاء 

مدرسة نيرا بالديان للبنات 

منوذج (١٢) فصل 

إنشاء ابتدائية ومتوسطة 

االضاعنة للبنات منوذج (١٢) 

فصل

م/خ/

ش/١٤٣٥/٣
٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

٤- اجملموعة اخلامسة : 

استكمال مشروع مدرسة 

أبو ذر الغفاري للبنني منوذج 

(٦/٧) استكمال مشروع أنس بن 

مالك بوادي محال منوذج (٦/٧)

م/خ/

ش/١٤٣٥/٤
٢٠٠٠

٥- إنشاء مالعب للمدارس 

التالية : مدرسة عبداهللا بن 

عمر بالصفاردة / مدرسة 

أبو حنيفة بغامد / مصعب 

بن عمير برهوة الشرا / معاذ 

بن جبل بآل عاطف / عمران 

أبن احلصني بآل ظهيرة / األمام 

البخاري بحتي

م/خ/

ش/١٤٣٥/٥
١٤٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٦- إنشاء مالعب للمدارس 

التالية : زيد بن حارثة بثمران /

ابتدائية القادسية بفضالة/

ابتدائية ومتوسطة اخلوارزمي/

معاوية بن ابي سفيان / علي 

بن ابي طالب باحلوشة / سعد 

بن ابي وقاص بنابر / ابن تيمية 

بالدقم ببني عطاء

م/خ/

ش/١٤٣٥/٦
١٤٠٠

٧- إنشاء مالعب للمدارس 

التالية : ابن قدامة مبمنا بني 

يحمد / متوسطة االمام 

عبدالعزيز بن محمد ببني 

عاصم / ابتدائية ومتوسطة 

احلديبية بلقط / ابتدائية 

ومتوسطة عمر بن العاص 

باحلمدة / ابتدائية الزبير بن 

العوام بامللح / القرطبي بقلوة 

/ هارون الرشيد االبتدائية 

واملتوسطة بالقفرة

م/خ/

ش/١٤٣٥/٧
١٤٠٠

٨- عقد صيانة وإصالح 

وتشغيل املباني التعليمية 

بإدارة التربية والتعليم باخملواة 

(قطاع اخملواة – غامد الزناد) 

مطلوب تصنيف

م/خ/

ش/١٤٣٥/٨
١٠٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦هـ

٩- عقد صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بإدارة التربية 

والتعليم باخملواة (قطاع قلوة – 

احلجرة) مطلوب تصنيف

م/خ/

ش/١٤٣٥/٩
١٠٠٠

١٠- عملية نظافة مدارس إدارة 

التربية والتعليم باخملواة اجملموعة 

األولى ملدة ثالثة سنوات دراسية 

(٣٠) شهر ميالدي

م/خ/

ش/١٤٣٥/١٠
١٠٠٠

١١- عملية نظافة مدارس 

إدارة التربية والتعليم باخملواة 

اجملموعة الثانية ملدة ثالثة 

سنوات دراسية (٣٠) شهر 

ميالدي

م/خ/

ش/١٤٣٥/١١
١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ازا

 ج
م

لي
تع

١- تأهيل مبنى اإلدارة العامة 

للتربية والتعليم مبنطقة 

جازان

٣٥/١١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ

٢- تأهيل االستديو التعليمي 

باإلدارة العامة للتربية 

والتعليم مبنطقة جازان

٣٥/٢١٠٠٠

٣٣٥/٣١٠٠٠- تأهيل مبنى معاذ بن جبل 

٤٣٥/٤١٠٠٠- تأهيل مبنى املالعب اجملمعه

٥- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بإدارة التربية 

والتعليم جازان (مدارس 

إسكان امللك عبداهللا)

٣٥/٥١٠٠٠

٦- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بقطاع  

جازان

٣٥/٦١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٧- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بقطاع 

صامطة

٣٥/٧١٠٠٠

٨- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بقطاع

أبو عريش

٣٥/٨١٠٠٠

٩- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية  بقطاع 

العارضة

٣٥/٩١٠٠٠

١٠- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية قطاع أحد 

املسارحة

٣٥/١٠١٠٠٠

١١- صيانة وإصالح وتشغيل 

املباني التعليمية بقطاع  

فرسان

٣٥/١١١٠٠٠

١٢- صيانة وإصالح وتشغيل 

إجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

جازان 

٣٥/١٢١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ

١٣- صيانة وإصالح وتشغيل

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

صامطة

٣٥/١٣١٠٠٠

١٤- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

أبوعريش

٣٥/١٤١٠٠٠

١٥- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

العارضة

٣٥/١٥١٠٠٠

١٦- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

أحد املسارحة

٣٥/١٦١٠٠٠

١٧- صيانة وإصالح وتشغيل 

أجهزة التبريد والتكيف بقطاع 

فرسان

٣٥/١٧١٠٠٠

١٨- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع جازان
٣٥/١٨١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

١٩- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع صامطة
٣٥/١٩١٠٠٠

٢٠- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع أبو عريش
٣٥/٢٠١٠٠٠

٢١- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع العارضة
٣٥/٢١١٠٠٠

٢٢- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع أحد 

املسارحة

٣٥/٢٢١٠٠٠

٢٣- عملية نظافة املباني 

التعليمية بقطاع فرسان
٣٥/٢٣١٠٠٠
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ       ٧ فبرايـر ٢٠١٤م٦

السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
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Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الحرس 
الوطني 
للقطاع 
الغربي

إدارة 
المناقصات

صيانة ونظافة مركز التدريب 

العسكري املهني بجدة

٠١/ص-

١٤٣٦/٣٥
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ١٠٠٠ 

ي
طن

لو
س ا

حر
 ال

رة
وزا

ة ب
حي

ص
 ال

ن
ؤو

ش
ال

١- منافسة توفير نظام إدارة 

الهويات للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

 م ش ص 

/١٤٣٥/٣٠هـ
١٤٣٥/٥/١٢هـ ١٤٣٥/٥/١١هـ ١٠٠٠ 

٢- منافسة تنظيم وإعادة 

ترتيب كابالت غرف الشبكات 

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض والعيادات األولية 

التابعه لها

 م ش ص 

/١٤٣٥/٣١هـ
١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ١٠٠٠ 

٣- منافسة توريد وتركيب 

جهاز قياس قارئ اجلرعات 

اإلشعاعية ملدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض 

التابعة للشؤون الصحية 

باحلرس الوطني

 م ش ص 

/١٤٣٥/٣٢هـ
١٤٣٥/٥/١٨هـ ١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٠٠٠ 

@Ú������Óuâb���®a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
رج

خا
 ال

رة
وزا

١- منافسة التأمني الصحي 

ملوظفي الوزارة في اخلارج 

وعائالتهم وموظفي املالحق 

الفنية

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ١٨٩١٨٧٥

٢- منافسة توريد وتركيب 

املولدات الكهربائية واملثبتات 

(UPS) للممثليات باخلارج.

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/١هـ١٩٠٣٧٥

@Ú�������«aâå����€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة الري 
والصرف 
با�حساء

عملية تغطية بعض املصارف 

الزراعية باألحساء (اجملموعة 

الواحد والعشرون)

١٤٣٥/٥/٢هـ ١٤٣٥/٥/١هـ٧٠٠٠ 

@ÚÓ„Ü»Ωa@ÒÎär€aÎ@fiÎ6j€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن)
هرا

ظ
(ال

ة 
قي

شر
 ال

قة
ط

من
 ال

رع
ف

١- مشروع حتديث برمجيات 

قياس اإلهتزازات (تطوير بنك 

املعلومات)

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ٥٠٠٠ 

٢- مشروع دارسة تطوير 

وسائل القياس
١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ٥٠٠٠ 

٣- مشروع إنشاء وجتهيز 

وتأثيث مركز احلاسب اآللي 

بالشرقية ( املرحلة الثانية)

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦هـ٥٠٠٠ 

٤- مشروع صيانة ونظافة 

مبنى فرع الوزارة بالظهران 

وإدارة القياسات برأس تنورة 

وصيانة احلدائق واملزروعات

١٤٣٥/٦/١٤هـ١٤٣٥/٦/١٣هـ٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

مشروع إنشاء مباني احملاكم وزا

وكتابات العدل في منطقة 

الرياض ضمن مشروع امللك 

عبد اهللا لتطوير مرفق القضاء  

١٤٣٥/٦/١٦هـ ١٤٣٥/٦/١٥هـ٢٠١٤/١٧٨٥٫٠٠٠

@w�������ßa@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ١٠٠٠  ١٤٣٥/٥هـعملية تشغيل وحدة التفويجوزارة الحج

@ıbö‘‹€@Û‹«˛a@è‹1a@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المجلس 
ا�على 

للقضاء 

١- صيانة ونظافة مباني 

اجمللس في الرياض والطائف 
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ٤٠٠٠ ٢٠١٤/١

٢- صيانة أجهزة التكييف 

مبباني اجمللس بالرياض والطائف 
١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٥٠٠ ٢٠١٤/٢

@Ïj‰€a@ÜvéΩaÎ@‚aäßa@ÜvéΩa@ÊÎ˚í€@Úflb»€a@Úçbˆä€a@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 
لشؤون 
المسجد 

الحرام 
والمسجد 

النبوي

منافسة توريد سجاد لزوم 

فرش املسجد النبوي
١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ٥٠٠

@ÚÓ‰‘n€aÎ@‚Ï‹»‹€@åÌå»€aÜj«@Ÿ‹Ωa@Ú‰ÌÜfl@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مدينة الملك 
عبدالعزيز 

للعلوم 
والتقنية

قافلة العلوم والتقنية 

(املرحلة األولى )
١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ٥١٠٠٠م/٣٥

@Ú�����flb���»€a@ÒâaÖ�a@Ü����Ë»fl@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مة
عا

 ال
رة

دا
ا�

د 
عه

١- منافسة نظام ضبط م

الوصول للخدمات اإللكترونية 

املقدمة للمستفيدين

 ٢

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٣هـ٣٠٠٠

٢- توريد وتطوير وتطبيق نظام 

تخطيط املوارد احلكومية

 ٣

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/٢هـ٣٠٠٠

@Ô�‰�üÏ��€a@êä�����ßa@ÒâaãÎ@@fiÜ��������»€a@ÒâaãÎ@

٧إعالنات حكومية السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة ا�ذاعة 
والتلفزيون

تأجيل مشروع حتويل مركز 

األرشفة بالرياض إلى نظام 

فائق الدقة (HD) وزيادة سعته 

وتسجيل ورقمنة املواد 

املتراكمة وحتسني البيانات 

الدالة

 ٥٨

١٤٣٥/١٤٣٤/
١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٠٫٠٠٠

الهيئة 
العامة 
للغذاء 
والدواء

تشغيل وصيانة مختبرات 

ومنشآت ومرافق الهيئة 

العامة للغذاء والدواء

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٨٩٠٠٠

الهيئة 
العامة 

للسياحة 
وا�ثار 

تنفيذ جناح العرض اخلاص 

مبشاركة الهيئة في معرض 

 ATM سوق السفر العربي

بإمارة دبي بطريقة االستئجار

١٤٣٥/٤/٢٠هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ ١٤٣٥/٣٥٠٠

حة
سا

لم
ة ل

ام
لع

ة ا
يئ

له
ا

١- ضبط وضمان اجلودة ألعمال 

املسح البحري بواسطة 

السفن باستخدام جهاز 

سبر األعماق (MBES) وجهاز 

 (SSS) املسح بالسونار اجلانبي

للمنطقة الساحلية املمتدة 

من شعب نازار إلى ينبع في 

البحر األحمر .

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/٥١/٧٥٠٠٠

٢- ضبط وضمان اجلودة ألعمال 

املسح البحري بواسطة 

الطائرة (الليدار) وأجهزة املد 

واجلزر وجهاز رصد التيارات 

البحرية ونقاط الضبط 

للمنطقة الساحلية املمتدة 

من شعب نازار إلي ينبع في 

البحر األحمر  

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/٥٢/٨٥٠٠٠

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

مشروع صيانة وتشغيل مبنى 

الهيئة امللكية
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٩٩٥٠٠٠-خ٨٠

برنامج 
الخدمات 
الصحية 
بالهيئة 

الملكية 
بالجبيل

منافسة األدوية واملستحضرات 

الصيدالنية

ش م ر –٠٢٩ 

٠٦ - ١٤ –
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ١٠٠٠ 

ية
يد

حد
 ال

ط
طو

لخ
ة ل

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

ال

١- متديد موعد منافسة جتديد 

(٧٨٫٤) كيلو متر من اخلط 

احلديدي رقم (٢) بني الدمام 

والرياض

١٫٥٠٠٠ ٢٠١٣٢١١٨٦

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/٢هـ

٢- إنشاء جسر خرساني عند 

الكيلو (٤٢/٤١) على إمتداد 

اخلط احلديدي املزدوج

١٥٫٠٠٠ ٢٠١٤٢٠٠٧١

٣- عمل سياجات حول بوابة 

الدخول الرئيسية بالدمام
١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ٢٥٠٠ ٢٠١٤٢٠٠٧٥

٤- متديد موعد منافسة 

تشغيل مطاعم قطارات 

الركاب ومطاعم احملطات 

(الدمام ،الهفوف ، الرياض)

١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ ١٥٠٠ ٣٤/٦٥/١٣٣

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
ود

سع
 ال

يد
بر

 ال
سة

س
مؤ

١- مشروع بناء وحتديث خرائط 

األساس اخلاصة مبؤسسة 

البريد السعودي

( ١ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٥٠٠٠

٢- مشروع صيانة السيور 

الناقلة للطرود البريدية في 

كلٍ من الرياض وجدة و الدمام

( ٢ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ٥٠٠٠

٣- مشروع استبدال أجهزة 

اخلدمة الذاتية بأجهزة محطات 

طرود وبعائث آلية وصيانتها

( ٣ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/٢هـ٥٠٠٠

المؤسسة 
العامة 

لصوامع 
الغالل 

ومطاحن 
الدقيق

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/٢٢٠٠٠-٣٦صيانة أجهزة التكييف املركزية

ة 
دي

عو
س

 ال
ط

طو
لخ

ا

تنظيف مكافحة احلشرات 

والعناية باملزروعات ملكاتب 

ومرافق السعودية مبطار 

الرياض القدمي والقاعدة اجلوية 

ومكتب مبيعات السعودية 

بالبديعة بالرياض

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ٣٥/١٨٣٠٠٠

ميناء 
الملك فهد 
الصناعي 

بالجبيل

١- استبدال عدد خمس 

مصاعد
١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٠٠٠

٢- توفير خدمات مكافحة 

احلريق وأعمال السالمة
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ٣٠٠٠

ميناء الجبيل 
التجاري

منافسة مشروع توريد وتركيب 

شرائح معدنية (كالدجن) 

والزجاج لواجهات مبنى اإلدارة 

(٥٠١) مبيناء اجلبيل التجاري

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ ١٠٠٠

@Ú�����Ó‰üÏ€a@Ü���Ëœ@Ÿ‹��Ωa@Ú���jnÿfl@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مكتبة 
الملك فهد 

الوطنية

 منافسة تنفيذ أعمال 

التشغيل والصيانة والنظافة 

والتنسيق الزراعي ملرافق 

مكتبة امللك فهد الوطنية 

مبدينة الرياض (٤٧/٦ )

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/١هـ٥٠٠٠

@ÚÓ«aâå€a@ÚÓ‡‰n€a@÷ÎÜ‰ï@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صندوق 
التنمية 
الزراعية

تأسيس وتشغيل مكتب إدارة 

املشاريع والبنية املؤسسية 

والتغيير

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ٣٥/٧٤/٥٥٠٠٠

@pb����éç˚���ΩaÎ@pb����˜Ó:a@
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          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة ا�ذاعة 
والتلفزيون

تأجيل مشروع حتويل مركز 

األرشفة بالرياض إلى نظام 

فائق الدقة (HD) وزيادة سعته 

وتسجيل ورقمنة املواد 

املتراكمة وحتسني البيانات 

الدالة

 ٥٨

١٤٣٥/١٤٣٤/
١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٠٫٠٠٠

الهيئة 
العامة 
للغذاء 
والدواء

تشغيل وصيانة مختبرات 

ومنشآت ومرافق الهيئة 

العامة للغذاء والدواء

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٨٩٠٠٠

الهيئة 
العامة 

للسياحة 
وا�ثار 

تنفيذ جناح العرض اخلاص 

مبشاركة الهيئة في معرض 

 ATM سوق السفر العربي

بإمارة دبي بطريقة االستئجار

١٤٣٥/٤/٢٠هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ ١٤٣٥/٣٥٠٠

حة
سا

لم
ة ل

ام
لع

ة ا
يئ

له
ا

١- ضبط وضمان اجلودة ألعمال 

املسح البحري بواسطة 

السفن باستخدام جهاز 

سبر األعماق (MBES) وجهاز 

 (SSS) املسح بالسونار اجلانبي

للمنطقة الساحلية املمتدة 

من شعب نازار إلى ينبع في 

البحر األحمر .

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/٥١/٧٥٠٠٠

٢- ضبط وضمان اجلودة ألعمال 

املسح البحري بواسطة 

الطائرة (الليدار) وأجهزة املد 

واجلزر وجهاز رصد التيارات 

البحرية ونقاط الضبط 

للمنطقة الساحلية املمتدة 

من شعب نازار إلي ينبع في 

البحر األحمر  

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/٥٢/٨٥٠٠٠

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

مشروع صيانة وتشغيل مبنى 

الهيئة امللكية
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٩٩٥٠٠٠-خ٨٠

برنامج 
الخدمات 
الصحية 
بالهيئة 

الملكية 
بالجبيل

منافسة األدوية واملستحضرات 

الصيدالنية

ش م ر –٠٢٩ 

٠٦ - ١٤ –
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ١٠٠٠ 

ية
يد

حد
 ال

ط
طو

لخ
ة ل

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

ال

١- متديد موعد منافسة جتديد 

(٧٨٫٤) كيلو متر من اخلط 

احلديدي رقم (٢) بني الدمام 

والرياض

١٫٥٠٠٠ ٢٠١٣٢١١٨٦

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/٢هـ

٢- إنشاء جسر خرساني عند 

الكيلو (٤٢/٤١) على إمتداد 

اخلط احلديدي املزدوج

١٥٫٠٠٠ ٢٠١٤٢٠٠٧١

٣- عمل سياجات حول بوابة 

الدخول الرئيسية بالدمام
١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ٢٥٠٠ ٢٠١٤٢٠٠٧٥

٤- متديد موعد منافسة 

تشغيل مطاعم قطارات 

الركاب ومطاعم احملطات 

(الدمام ،الهفوف ، الرياض)

١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ ١٥٠٠ ٣٤/٦٥/١٣٣

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
ود

سع
 ال

يد
بر

 ال
سة

س
مؤ

١- مشروع بناء وحتديث خرائط 

األساس اخلاصة مبؤسسة 

البريد السعودي

( ١ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٥٠٠٠

٢- مشروع صيانة السيور 

الناقلة للطرود البريدية في 

كلٍ من الرياض وجدة و الدمام

( ٢ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ٥٠٠٠

٣- مشروع استبدال أجهزة 

اخلدمة الذاتية بأجهزة محطات 

طرود وبعائث آلية وصيانتها

( ٣ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/٢هـ٥٠٠٠

المؤسسة 
العامة 

لصوامع 
الغالل 

ومطاحن 
الدقيق

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/٢٢٠٠٠-٣٦صيانة أجهزة التكييف املركزية

ة 
دي

عو
س

 ال
ط

طو
لخ

ا

تنظيف مكافحة احلشرات 

والعناية باملزروعات ملكاتب 

ومرافق السعودية مبطار 

الرياض القدمي والقاعدة اجلوية 

ومكتب مبيعات السعودية 

بالبديعة بالرياض

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ٣٥/١٨٣٠٠٠

ميناء 
الملك فهد 
الصناعي 

بالجبيل

١- استبدال عدد خمس 

مصاعد
١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٠٠٠

٢- توفير خدمات مكافحة 

احلريق وأعمال السالمة
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ٣٠٠٠

ميناء الجبيل 
التجاري

منافسة مشروع توريد وتركيب 

شرائح معدنية (كالدجن) 

والزجاج لواجهات مبنى اإلدارة 

(٥٠١) مبيناء اجلبيل التجاري

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ ١٠٠٠

@Ú�����Ó‰üÏ€a@Ü���Ëœ@Ÿ‹��Ωa@Ú���jnÿfl@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مكتبة 
الملك فهد 

الوطنية

 منافسة تنفيذ أعمال 

التشغيل والصيانة والنظافة 

والتنسيق الزراعي ملرافق 

مكتبة امللك فهد الوطنية 

مبدينة الرياض (٤٧/٦ )

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/١هـ٥٠٠٠

@ÚÓ«aâå€a@ÚÓ‡‰n€a@÷ÎÜ‰ï@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صندوق 
التنمية 
الزراعية

تأسيس وتشغيل مكتب إدارة 

املشاريع والبنية املؤسسية 

والتغيير

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ٣٥/٧٤/٥٥٠٠٠

@pb����éç˚���ΩaÎ@pb����˜Ó:a@
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ       ٧ فبرايـر ٢٠١٤م٨

السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
 ج

نة
ما

أ

١- استكمال مينى بلدية 
الكامل ٢/٦٠١/٠٠١٩/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/٨هـ١٤٣٥/٥/٨هـ٥٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة 
ترميم وصيانة املباني 

التراثية (٢) ضمن نطاق 
بلدية جدة التاريخية 
٣/٠٠١/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ٥٠٠٠

ف
طائ

 ال
نة

ما
١- إنشاء نوافير في منتزه أ

الردف بالطائف  
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٣هـ ٢١٠٠٠- إزالة أنقاض بالطائف  

٣١٠٠٠- تهذيب املناطق الشوكية 

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

نة
ما

أ

١- تأمني سيارات لألمانة للعام 
املالى ١٤٣٦/١٤٣٥هـ 

(مرحلة ثانية)
 ٥٠٠

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ ٢- إدارة ومتابعة األزمات 
والكوارث

 ١٠٠٠

٣- تأمني معدات وآليات ومواد 
الطوارئ

 ٥٠٠٠

٤- تطوير وإعادة تأهيل 
الشوارع مبدن احلاضرة ( تنفيذ 
وسائل السالمة املرورية مبدن 

احلاضرة)

 ٦٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ
٥- تطوير وإعادة تأهيل 

الشوارع مبدن احلاضرة (ترقيم 
أعمدة اإلنارة باحلاضرة بنظام 

(GIS

 ٢٠٠٠

٦- تركيب اللوحات اإلرشادية 
والتوجيهية مبدن احلاضرة

 ٤٠٠٠

٧- تنفيذ مشاريع املعاجلة 
املرورية للمواقع اخلطرة 

باحلاضرة
 ٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ
٨- توريد مغذيات الطاقة مبركز 
 UPS املعلومات واحلاسب اآللي

 ٣٠٠٠

٩- تنفيذ خطوط نقل مياه 
الصرف الصحي املعالج ثالثياً 

لري النباتات بحاضرة الدمام 
للعام املالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ

 ٣٠٠٠

١٠- صيانة شبكة اإلنارة 
مبدينة اخلبر 

 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ ١١- صيانة شبكة اإلنارة 
مبدينة الظهران وشاطي نصف 

القمر 
 ٢٠٠٠

١٢- إنشاء حدائق باألحياء 
السكنية ومالعب أطفال مبدن 
حاضرة الدمام  املرحلة الثانية 

 ٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٦هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ
١٣- إنشاء ساحات وحدائق 

وممرات مشاة وميادين 
لالحتفاالت املرحلة الثانية

 ٢٠٠٠

١٤- مشروع حدائق وممرات 
مشاة وساحات (املرحلة األولى )

 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/١هـ

١٥- مشروع حدائق وممرات 
مشاة وساحات (املرحلة 

الثانية)
 ٣٠٠٠

١٦- مشروع حدائق وممرات 
مشاة وساحات (املرحلة 

الثالثة )
 ٣٠٠٠

ية
ال

شم
 ال

ود
حد

 ال
نة

ما
أ

١- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات مبدينة عرعر 
على طريق امللك فهد وطريق 
امللك عبدالعزيز (تصنيف في 

نفس اجملال )

٣٧٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ

٢- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها بقرية أبن شرمي 
٣٨١٥٠٠

٣- العقد الثالث حلفر 
آبار وإنشاء خزانات 

علوية وأرضية ( لينه ) 
١٩/١٣/٧٠٣/٠٠١٤/٠٠/٠٠/٤

٣٩١٠٠٠

٤- تقدمي خدمات استشارية 
ومهنية لتنفيذ أعمال 

املراجعة الداخلية إلدارت 
األمانة

٤٠٣٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
حائ

ة 
مان

أ

١- سفلتة وحتسني طرق 
رابطة بالطرق السريعة 

وحتسني الطريق الدائري (تطوير 
شارع اجلر . دوار مشار) بحائل 

١٩/١٢/٠٠١/٠١٠٧/٠٠/٠٠/٤

٣٢٠٠

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ
٢- حتسني وجتميل 

املداخل ألمانة املنطقة 
والبلديات التابعة لها 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦٠٣/٠٥/٠٠/٤

١٢٫٠٠٠

٣- تأمني املعدات واآلليات 
اخلاصة بدرء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات (تأمني 
معدات ثقيلة لألمانة) 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦١١/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ
٤- تأمني املعدات واآلليات 

اخلاصة بدرء أخطار السيول 
لألمانة والبلديات (تأمني 
سيارات ثقيلة لألمانة) 

١٩/١٢/٠٠١/٠٦١١/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠
ف

جو
 ال

نة
ما

أ

١- نظافة مدينة 
سكاكا (شمال) رقم 

١٩/١٠/٠٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
 ١٥٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

٢- نظافة مدينة سكاكا 
(جنوب) رقم

١٩/١٠/٠٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
 ١٥٫٠٠٠

٣- صيانة املنتزهات واملزروعات 
واحلدائق واملسطحات اخلضراء 

وشبكة الري (صيانة حي 
قارا وطريق املطار) رقم 

١٩/١٠/٠٠١/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

٤- صيانة املنتزهات واملزروعات 
واحلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكة الري (صيانة 
وسط مدينة سكاكا) رقم 
٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٣ /١٩/١٠/٠٠١

٥٠٠٠

٥- صيانة املنتزهات واملزروعات 
واحلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكة الري (صيانة 
شمال وشرق) سكاكا رقم 
١٩/١٠/٠٠١/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

ن
ازا

 ج
نة

ما
أ

١- عملية صيانة باستبدال 
التالف من اللوحات 

اإلرشادية نوع جانتري 
١٩/٠٩/٠٠١/٠٠٠٣/٠٣/٠١/٣

 ٥٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ

٢- عملية صيانة أرضيات 
مالعب األطفال مبدينة جازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٠٠٣/٠١/٠٠/٣
 ٥٠٠

٣- عملية صيانة شبك حجز 
السيارات مبخطط (٣٩٦) مبدينة 
جازان ١٩/٠٩/٠٠١/٠٠٠٣/٠١/٠٠/٣

 ٥٠٠

٤- عملية صيانة سفلتة 
الشوارع بحي املطار مبدينة 

جازان ١٩/٠٩/٠٠١/٠٠٠٣/٠٣/٠١/٣
 ٥٠٠

٥- عملية صيانة سفلتة 
شوارع بحي الروضة 

الشمالي مبدينة جازان 
١٩/٠٩/٠٠١/٠٠٠٣/٠٣/٠١/٣

 ٥٠٠

٦- إنشاء صراف آلي سيار 
بشارع بترومني واملستغل من 

قبل البنك األهلي التجاري
 ١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ

٧- إنشاء صراف آلي سيار 
بجوار سوق النخيل واملستغل 
من قبل البنك األهلي التجاري

 ١٠٠٠

٨- إنشاء صراف آلي سيار 
بجوار دوار عكاظ واملستغل من 

قبل البنك األهلي التجاري
 ١٠٠٠

٩- إنشاء صراف آلي سيار 
بالشارع العام بجوار بابكير 

واملستغل من قبل البنك 
األهلي التجاري

 ١٠٠٠

١٠- إنشاء صراف آلي سيار 
بجوار منتزه أوقات سعيدة 

واملستغل من قبل البنك 
األهلي التجاري

 ١٠٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

٩إعالنات حكومية السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ة ت
طق

من
ة 

مان
أ

١- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة (بئر بن هرماس) 

١٩/٠٠/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

٤- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٤٢/٠١/٠١/٤

٢٠٠٠

٥- تسوية اخملططات 

املعتمدة ورفع مخلفات 

املباني (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٤٦/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

٦- أسواق ومسالخ 

(بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- حدائق وممرات مشاة 

وساحات  (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٤٩/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

٨- مباني بلدية ومرافق 

عامة  (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٥٠/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٩- سفلته وأرصفة 

وإنارة بأملج 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٨٠٠٠

١٠- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار بأملج 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٧٠٠٠

١١- حتسني وجتميل 

املداخل بأملج 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٢- تسوير مقابر بالقرى 

والهجر التابعة ألملج 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٩٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٣- تسوية للمخططات 

املعتمدة مختلفة املناسيب 

١٩/١١/٣٠١/٠١٠١/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٤- سفلتة  وأرصفة 

وإنارة بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

١٥- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

١٩/١١/٣٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠٠/٤

١٠٠٠

١٦- مباني ومرافق بلدية 

 ١٩/١١/٣٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
٣٠٠٠

١٧- تطوير الواجهة البحرية 

بأملج ١٩/١١/٣١/٠١٠٨/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١٨- إعادة تأهيل 

الشوارع واإلنارة بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠١٠٩/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٩- إنشاء وتطوير 

مرمى النفايات بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠١١٠/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٠- تطوير املنطقة املركزية 

١٩/١١/٣٠١/٠١١١/٠٠/٠٠/٤
١٥٠٠

٢١- مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/١١/٣٠١/٠١١٢/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٢٢- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة واحلدائق بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ة ت
طق

من
ة 

مان
أ

٢٣- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة (تيماء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٨٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

٢٤- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات التابعة (تيماء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٥- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة (تيماء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٧٠٠٠

٢٦- تسمية وترقيم 

الشوارع (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٨٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٢٧- إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٩٠/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٢٨- تطوير وتأهيل 

املنطقة املركزية (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٨٨/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٩- إعادة تأهيل 

الشوارع واإلنارة (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٨٧/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣٠- إعادة تأهيل الشوارع 

الرئيسية وربط القرى (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٨٧/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

ل
قف

 ال
ية

لد
ب

١- إنشاء مبنى البلدية 

(املرحلة الثانية) 

١٩/٠٩/٧١٦/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٢- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة بالقفل 

 ١٩/٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٥/٠٠/٤

١٠٠٠

٣- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة بالقفل 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- صيانة املسطحات اخلضراء 

 ١٩/٠٩/٧١٦/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٥- صيانة الشوارع بالقفل 

١٩/٠٩/٧١٦/٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٦- صيانة املرافق العامة 

١٩/٠٩/٧١٦/٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٧- صيانة أعمال اإلنارة 

١٩/٠٩/٧١٦/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

مار
لع

ة ا
دي

بل

١- تأهيل وتطوير 

الطرق ومواقع املرافق 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢١/٠٠/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ  ١٤٣٥/٥/٨هـ  
٢- إنشاء حدائق 

وممرات مشاة وساحات 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢٢/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

٣- إنشاء أسواق ومسالخ 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢٣/٠٠/٠٠/٤
٧٠٠٠

٤- إنشاء مباني 

ومرافق عامة للبلدية 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢٤/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  

٥- درء أخطار السيول 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢٤/٠٠/٠٠/٤
٧٠٠٠

٦- سفلتة وأرصفة 

وإنارة للعمار و القرى 

١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  
٧- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٤٠٠٠

٨- حتسني و جتميل املداخل 

١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤
١٠٠٠
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          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ة ت
طق

من
ة 

مان
أ

١- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة (بئر بن هرماس) 

١٩/٠٠/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

٤- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٤٢/٠١/٠١/٤

٢٠٠٠

٥- تسوية اخملططات 

املعتمدة ورفع مخلفات 

املباني (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٤٦/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

٦- أسواق ومسالخ 

(بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- حدائق وممرات مشاة 

وساحات  (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٤٩/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

٨- مباني بلدية ومرافق 

عامة  (بئر بن هرماس) 

١٩/١١/٧٠٢/٠٠٥٠/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٩- سفلته وأرصفة 

وإنارة بأملج 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٨٠٠٠

١٠- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار بأملج 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٧٠٠٠

١١- حتسني وجتميل 

املداخل بأملج 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٢- تسوير مقابر بالقرى 

والهجر التابعة ألملج 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٩٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٣- تسوية للمخططات 

املعتمدة مختلفة املناسيب 

١٩/١١/٣٠١/٠١٠١/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٤- سفلتة  وأرصفة 

وإنارة بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

١٥- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

١٩/١١/٣٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠٠/٤

١٠٠٠

١٦- مباني ومرافق بلدية 

 ١٩/١١/٣٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
٣٠٠٠

١٧- تطوير الواجهة البحرية 

بأملج ١٩/١١/٣١/٠١٠٨/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١٨- إعادة تأهيل 

الشوارع واإلنارة بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠١٠٩/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٩- إنشاء وتطوير 

مرمى النفايات بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠١١٠/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٠- تطوير املنطقة املركزية 

١٩/١١/٣٠١/٠١١١/٠٠/٠٠/٤
١٥٠٠

٢١- مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/١١/٣٠١/٠١١٢/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٢٢- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة واحلدائق بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ة ت
طق

من
ة 

مان
أ

٢٣- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة (تيماء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٨٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

٢٤- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات التابعة (تيماء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٥- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة (تيماء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٧٠٠٠

٢٦- تسمية وترقيم 

الشوارع (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٨٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٢٧- إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٩٠/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٢٨- تطوير وتأهيل 

املنطقة املركزية (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٨٨/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٢٩- إعادة تأهيل 

الشوارع واإلنارة (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٨٧/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣٠- إعادة تأهيل الشوارع 

الرئيسية وربط القرى (تيماء) 

١٩/١١/٢٠١/٠٠٨٧/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

ل
قف

 ال
ية

لد
ب

١- إنشاء مبنى البلدية 

(املرحلة الثانية) 

١٩/٠٩/٧١٦/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٢- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة بالقفل 

 ١٩/٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٥/٠٠/٤

١٠٠٠

٣- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة بالقفل 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- صيانة املسطحات اخلضراء 

 ١٩/٠٩/٧١٦/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٥- صيانة الشوارع بالقفل 

١٩/٠٩/٧١٦/٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٦- صيانة املرافق العامة 

١٩/٠٩/٧١٦/٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٧- صيانة أعمال اإلنارة 

١٩/٠٩/٧١٦/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

مار
لع

ة ا
دي

بل

١- تأهيل وتطوير 

الطرق ومواقع املرافق 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢١/٠٠/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ  ١٤٣٥/٥/٨هـ  
٢- إنشاء حدائق 

وممرات مشاة وساحات 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢٢/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

٣- إنشاء أسواق ومسالخ 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢٣/٠٠/٠٠/٤
٧٠٠٠

٤- إنشاء مباني 

ومرافق عامة للبلدية 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢٤/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  

٥- درء أخطار السيول 

١٩/٠٠٨/٧٠٦/٢٤/٠٠/٠٠/٤
٧٠٠٠

٦- سفلتة وأرصفة 

وإنارة للعمار و القرى 

١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  
٧- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٤٠٠٠

٨- حتسني و جتميل املداخل 

١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤
١٠٠٠
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ       ٧ فبرايـر ٢٠١٤م١٠

السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اح
سي

ا�
ة 

دي
بل

١- تأهيل وتطوير الطرق 

وامليادين والتقاطعات 

١٩/٠٨/٣٠١/٠٠٧٧/٠٠/٠٠/٤

٢٥٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ

٢- تأهيل ميادين 

طريق امللك عبدالعزيز 

١٩/٠٨/٣٠١/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة 

وإنارة باألسياح 

١٩/٠٨/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٧٠٠٠

٤- مباني ومرافق عامة 

١٩/٠٠٨/٣٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ
٥- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٨/٣٠١/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
٤٠٠٠

٦- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

١٩/٠٨/٣٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٤٠٠٠

٧- إنشاء حدائق 

وممرات مشاة وساحات 

١٩/٠٨/٣٠١/٠٠٧٨/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ
٨- أسواق ومسالخ 

١٩/٠٨/٣٠١/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٣٠٠٠

٩- حتسني وجتميل 

مداخل األسياح 

١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

١٠٠٠

نة
دخ

ة 
دي

بل

١- إنشاء سوق شعبي بدخنة 

١٩/٠٨/٦٠٢/٠٦٠٦/٩٩/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٠هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ

٢- مالعب وساحات 

بلدية بدخنة 

١٩/٠٨/٦٠٢/٠٠٥٧/٠٠/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

٣- صاالت استثمارية بدخنة 

١٩/٠٨/٦٠٢/٠٦٠٦/٩٩/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٤- سكن عمال لبلدية دخنة 

١٩/٠٨/٦٠٢/٠٠٥٦/٠٠/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٥- مجسمات ونوافير 

وبحيرات بدخنة 

١٩/٠٨/٦٠٢/٠٠٥٧/٠٠/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

٦- حتسني وجتميل دخنة والقرى 

١٩/٠٨/٠٠١/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٥/٤/١٨هـ

٧- سفلتة وأرصفة 

وإنارة بدخنة والقرى 

١٩/٠٨/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

٨- سفلتة وأرصفة 

وإنارة بدخنة والقرى 

١٩/٠٨/٦٠٢/٦٠١/٩٩/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

٩- تأهيل وتطوير 

الشوارع والطرق 

١٩/٠٨/٦٠٢/٠٠٥٨/٠٠/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

١٠- تسوير وتنسيق املوقع 

العام باملركز احلضاري 

١٩/٠٨/٦٠٢/٠٠٥٧/٠٠/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

ء 
عا

بق
ة 

دي
بل

١- سفلتة وربط لقرى بقعاء 

عقد٢ 

١٩/١٢/٣٠١/٥٠٠٢/٠/٤

 ٣٠٠٠ ٢ 

٢- سفلتة مخططات املنح  ١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

(مخطط الشيحية ببقعاء )
 ٣٠٠٠ ٢ 

٣- سفلتة مخططات املنح 

(مخطط احلفل ببقعاء )
٣٠٠٠ ٢ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ط
شي

 م
س

مي
 خ

ية
لد

ب

١- صيانة املقابر ومغاسل 

املوتى م ١
٢٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

٢- صيانة املقابر ومغاسل 

املوتى م٢
٢٥٠٠

٣- إنشاء مباني ومرافق عامة م٢ 

١٩/٠٠٧/١٠١/٠١٥٤/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

٤- إنشاء مباني ومرافق عامة م٣ 

١٩/٠٠٧/١٠١/٠١٥٤/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

٥- إنشاء مباني ومرافق عامة م ٤ 

١٩/٠٠٧/١٠١/٠١٥٤/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

٦- إنشاء مباني ومرافق عامة م٥ 

١٩/٠٠٧/١٠١/٠١٥٤/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

ب
در

 ال
ية

لد
ب

١- صيانة دورات املياه 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ

٢- صيانة االجنيلة 

الواشنطونيا الدرب ـ جازان 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

٣- صيانة االجنيلة 

الواشنطونيا الدرب –الشقيق 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

٤- صيانة األلعاب باحلدائق 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

٥- صيانة املظالت 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

٦- صيانة اإلنارة باحملافظة 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

٧- صيانة األعمدة 

الديكورية للحدائق العامة 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

٨- صيانة األعمدة 

الديكورية للشاطئ 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

٩- صيانة األعمدة 

الديكورية للممرات واملشاة 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٠- صيانة وحدات الشواطئ 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

١١- صيانة وحدات 

احلدائق العامة 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٢- صيانة التمديدات 

الزراعية الدرب ـ جازان 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٣- صيانة التمديدات 

الزراعية الدرب ـ الشقيق 

١٩/٠٩/٧٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

١١إعالنات حكومية السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بر

 ال
ية

لد
ب

١- صيانة احلدائق 

واملسطحات اخلضراء  

(الصيانة والنظافة املباشرة) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٧٥٠

١٤٣٥/٦/١هـ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ 

٢- صيانة الطرق 

والشوارع (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٣- صيانة أعمدة 

اإلضاءة (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

٤- إنشاء حدائق ومتنزهات 

وممرات للمشاة وساحات 

ومالعب أطفال (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٥٠٠

٥- إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٦٥٠٠

٦- حتسني وتطوير 

الواجهات البحرية 

والكورنيش (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٦١٠/٩٩/٠١/٤

٥٥٠٠

٧- تسوير مقابر وانشاء 

مغاسل موتى (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٢٠٠/٠١/٠٠/٤

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ ٧٥٠

الج
�ف

ة ا
دي

بل

١- إنشاء عبارات 

ومجاري سيول 

٠١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤

 ١

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ ١٤٣٥/٦/٧هـ

٢- تأهيل وتطوير 

الشوارع والتقاطعات 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٠١٠٢/٠٠/٠٠/٤

 ٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
٢٠٠٠

٣- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

٠١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠١٠٣/٠٠/٤

 ٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
٢٠٠٠

٤- تطوير الساحات 

ومواقف السيارات 

٠١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٩٨/٠٠/٠٠/٤

 ٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

٥- ٠٠٩٦/٠١/٠١/٤ مقابر 

ومغاسل موتى (تسوير مقابر) 

٠١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

 ٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

جر
 ح

ية
لد

ب

١- عملية صيانة وإعادة 

تأهيل األرصفة مبدخل حجر 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

١٤٣٥/٤/١٠هـ ١٤٣٥/٤/١٠هـ 

٢- عملية صيانة 

وإعادة تأهيل النافورة 

 ١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

٣- عملية صيانة 

وإعادة تأهيل البحيرة 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

٤- عملية صيانة وإعادة تأهيل 

احلديقة رقم ( ١ ) الشارع العام 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

٥- عملية صيانة 

وإعادة تأهيل املشتل 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

عة
في

لر
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار بالرفيعة

 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

مركز معلومات وحاسب آلي
 ٣٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ق
بار

ة 
دي

بل

١- تنفيذ جسور 

وكباري وتقاطعات  

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٢٠٧/٠١/٠٠/٤

٨٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ

٢- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٠٫٠٠٠

٣- مشروع سفلتة 

وأرصفة وإنارة 

 ٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤

١٤٫٠٠٠

٤- تطوير وحتسني الطرق 

والشوارع وامليادين 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٥٦/٠٠/٠٠/٤

    ١٢٫٠٠٠

٥- تطوير وحتسني 

املناطق والقرى التراثية 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٥٨/٠٠/٠٠/٤

٦٠٠٠

٦- إنشاء مباني ومختبرات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٥٧/٠٠/٠٠/٤
٦٠٠٠

٧- صيانة الطرق والشوارع 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

٨- صيانة اإلنارة 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

٩- صيانة احلدائق واملنتزهات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٠- صيانة االنهيارات اجلبلية 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٧/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١١- صيانة اجلسور والعبارات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٢- صيانة املباني 

واملرافق واملنشآت 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٩/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

ى
رو

 ع
ية

لد
ب

١- تسمية وترقيم الشوارع 

واألمالك

١

٤٣٦/٤٣٥
٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ

٢- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين

٢

٤٣٦/٤٣٥
٣٥٠٠

٣- إنشاء خزانات وشبكة ري
٣

٤٣٦/٤٣٥
٢٥٠٠

٤- مباني ومرافق بلدية
٤

٤٣٦/٤٣٥
٣٥٠٠

٥- إنشاء مشتل للبلدية
٥

٤٣٦/٤٣٥
٢٠٠٠

توريد مشتقات بترولية بنزين بلدية الحلوة

وديزل
١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ

قر
شي

ة أ
دي

بل

١- مشروع أسواق ومسالخ 

( إنشاء سوق جتاري) رقم : 

 ١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣٤/٠٠/٠٠/٠٤

دمج 

١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٢٩

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦ هـ ٢- مشروع حتسني 

املنظور البصري لطريق 

امللك عبداهللا رقم 

١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٠٤

 ٣٠

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

٣- مشروع إعادة تأهيل 

الشوارع وأعمدة اإلنارة  رقم  

١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

 ٣١

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@
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ال�سنة 91      العدد 4501           ١١إعالنات حكوميةإعالنات حكومية السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤
Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بر

 ال
ية

لد
ب

١- صيانة احلدائق 

واملسطحات اخلضراء  

(الصيانة والنظافة املباشرة) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٧٥٠

١٤٣٥/٦/١هـ ١٤٣٥/٥/٣٠هـ 

٢- صيانة الطرق 

والشوارع (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٣- صيانة أعمدة 

اإلضاءة (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

١٥٠٠

٤- إنشاء حدائق ومتنزهات 

وممرات للمشاة وساحات 

ومالعب أطفال (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٥٠٠

٥- إنشاء مباني بلدية 

ومرافق عامة (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٦٥٠٠

٦- حتسني وتطوير 

الواجهات البحرية 

والكورنيش (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٦١٠/٩٩/٠١/٤

٥٥٠٠

٧- تسوير مقابر وانشاء 

مغاسل موتى (مرحلة ثانية) 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٨/٠٢٠٠/٠١/٠٠/٤

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ ٧٥٠

الج
�ف

ة ا
دي

بل

١- إنشاء عبارات 

ومجاري سيول 

٠١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤

 ١

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ ١٤٣٥/٦/٧هـ

٢- تأهيل وتطوير 

الشوارع والتقاطعات 

١٩/٠٠٤/٣٠١/٠١٠٢/٠٠/٠٠/٤

 ٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
٢٠٠٠

٣- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

٠١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠١٠٣/٠٠/٤

 ٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
٢٠٠٠

٤- تطوير الساحات 

ومواقف السيارات 

٠١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٩٨/٠٠/٠٠/٤

 ٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

٥- ٠٠٩٦/٠١/٠١/٤ مقابر 

ومغاسل موتى (تسوير مقابر) 

٠١٩/٠٠٤/٣٠١/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

 ٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

جر
 ح

ية
لد

ب
١- عملية صيانة وإعادة 

تأهيل األرصفة مبدخل حجر 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

١٤٣٥/٤/١٠هـ ١٤٣٥/٤/١٠هـ 

٢- عملية صيانة 

وإعادة تأهيل النافورة 

 ١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

٣- عملية صيانة 

وإعادة تأهيل البحيرة 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

٤- عملية صيانة وإعادة تأهيل 

احلديقة رقم ( ١ ) الشارع العام 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

٥- عملية صيانة 

وإعادة تأهيل املشتل 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

عة
في

لر
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار بالرفيعة

 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

مركز معلومات وحاسب آلي
 ٣٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ق
بار

ة 
دي

بل

١- تنفيذ جسور 

وكباري وتقاطعات  

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٢٠٧/٠١/٠٠/٤

٨٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ

٢- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٠٫٠٠٠

٣- مشروع سفلتة 

وأرصفة وإنارة 

 ٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤

١٤٫٠٠٠

٤- تطوير وحتسني الطرق 

والشوارع وامليادين 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٥٦/٠٠/٠٠/٤

    ١٢٫٠٠٠

٥- تطوير وحتسني 

املناطق والقرى التراثية 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٥٨/٠٠/٠٠/٤

٦٠٠٠

٦- إنشاء مباني ومختبرات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٥٧/٠٠/٠٠/٤
٦٠٠٠

٧- صيانة الطرق والشوارع 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

٨- صيانة اإلنارة 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

٩- صيانة احلدائق واملنتزهات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٠- صيانة االنهيارات اجلبلية 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٧/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١١- صيانة اجلسور والعبارات 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠٠

١٢- صيانة املباني 

واملرافق واملنشآت 

٠١٩/٠٠٧/٧٠٥/٠٠٠٩/٠٠/٠٠/٣

٥٠٠٠

ى
رو

 ع
ية

لد
ب

١- تسمية وترقيم الشوارع 

واألمالك

١

٤٣٦/٤٣٥
٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ

٢- حتسني وجتميل املداخل 

وامليادين

٢

٤٣٦/٤٣٥
٣٥٠٠

٣- إنشاء خزانات وشبكة ري
٣

٤٣٦/٤٣٥
٢٥٠٠

٤- مباني ومرافق بلدية
٤

٤٣٦/٤٣٥
٣٥٠٠

٥- إنشاء مشتل للبلدية
٥

٤٣٦/٤٣٥
٢٠٠٠

توريد مشتقات بترولية بنزين بلدية الحلوة

وديزل
١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ

قر
شي

ة أ
دي

بل

١- مشروع أسواق ومسالخ 

( إنشاء سوق جتاري) رقم : 

 ١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣٤/٠٠/٠٠/٠٤

دمج 

١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٢٩

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦ هـ ٢- مشروع حتسني 

املنظور البصري لطريق 

امللك عبداهللا رقم 

١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٠٤

 ٣٠

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

٣- مشروع إعادة تأهيل 

الشوارع وأعمدة اإلنارة  رقم  

١٩/٠٠٤/٧٠٦/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

 ٣١

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ       ٧ فبرايـر ٢٠١٤م١٢

السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤
Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلـديـــة 
أبـانــات

تأهيل وتطوير وحتسني الطرق 

بأبانات
١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٥٠٠٠

جة
حر

 ال
ية

لد
ب

١- معدات وسيارات / توريد 

عدد ١٠ سيارات جيب  دفع 

رباعي ٤ باب ٢٢٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ ٢- الصيانة والنظافة 

املباشرة /    توريد أدوات 

كهربائية ( أنواع مختلفة) 

١٩/٠٠٧/٥٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

تشغيل املسلخ ونقاط الذبح بلدية ساجر

التابعة لبلدية ساجر
١٤٣٥/٦/٣هـ١٤٣٥/٦/٣هـ٥٠٠

بلدية محايل 
عسير

برنامج احلراسات 

األمنيةعقد ملدة ثالث سنوات 

 ١٩/٠٠٧/٢٠٤/١٢/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ٦٠٠٠

بلدية ميسان

إعادة طرح منافسة 

إنشاء سوق اخلضار 

والفواكه ( مرحلة ثانية ) 

٠١٩/٠١٦/٧٠٢/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ١٠٠٠

ي
سه

 ال
ية

لد
ب

١- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة (سفلتة) 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٧٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/١هـ

٢- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة (إنارة) 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٨٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

٢٥٠٠

٥- متديد موعد  منافسة  

إنشاء احلدائق 

والساحات وممرات املشاة 

٠١٩/٠٠٩/٧١٠/٠٠٢٦/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

تطوير الواجهة البحرية 

٠١٩/٠٠٩/٧١٠/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

٧- متديد موعد منافسة 

إنشاء أسواق ومسالخ 

٠١٩/٠٠٩/٧١٠/٠٠٢٨/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق عامة 

٠١٩/٠٠٩/٧١٠/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٩- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

٠١٩/٠٠٩/٧١٠/٠٠٢٩/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ 

١٠- متديد موعد منافسة 

تسوير مقابر ومغاسل موتى 

٠١٩/٠٠٩/٧١٠/٠٠١٢/٠١/٠١/٤

٢٠٠٠

١١- متديد موعد منافسة 

حماية القرى من زحف الرمال 

٠١٩/٠٠٩/٧١٠/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٢- متديد موعد منافسة 

سقيا احلدائق واألشجار 

بالسهي وقراها (وايتات) 

٠١٩/٠٠٩/٧١٠/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٣- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

٢٥٠٠

١٤- متديد موعد منافسة 

معدات وسيارات ٢٢٤
٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
السعيرة

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالسعيرة
١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٥٠٠٠ 

م
دل

 ال
ية

لد
ب

١- إنشاء حدائق
 ٣٠٤/١

/١٤٣٦/٤٣٥ هـ
١٥٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- تطوير األحياء
 ٣٠٤/٢

/١٤٣٦/٤٣٥ هـ
٨٠٠٠

٣- حتسني احلركة حول املرافق
 ٣٠٤/٣

/١٤٣٦/٤٣٥ هـ
٦٠٠٠

٤- إنشاء مختبر للمواد في 

أسواق اخلضار

 ٣٠٤/٤

/١٤٣٦/٤٣٥ هـ
٥٠٠٠

٥- إنشاء ساحات وممرات مشاة
 ٣٠٤/٥

/١٤٣٦/٤٣٥ هـ
٥٠٠٠

٦- تطوير املنطقة الرملية
 ٣٠٤/٦

/١٤٣٦/٤٣٥ هـ
٥٠٠٠

٧- إنشاء وحدة التحكم 

باإلنارة

 ٣٠٤/٧

/١٤٣٦/٤٣٥ هـ
٣٠٠٠

نة
كي

س
و 

 أب
حر

ة ب
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٠٧/٠١/٤
٣٠٠٠

١٤٣٥/٦/١٥هـ١٤٣٥/٦/١٤هـ

٢- مشروع حتسني 

وجتميل مداخل املدن 

١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٣/٠٠٧/٠٠/٤

١٠٠٠

٣- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار م١ 

١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠

٤- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار م٢ 

١٩/٠٧/٠٠١/٦٠٢/٠٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠

ك
برا

وت
ه 

جل
 ال

ية
لد

ب

١- إنشاء حواجز خرسانية 

بالطريق السريع 

١٩/٠٠٤/٧١١/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠ ١

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٧هـ

٢- تأهيل وتطوير البلد القدمي 

١٩/٠٠٤/٧١١/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠ ٢

٣- حتسني وجتميل امليادين 

١٩/٠٠٤/٧١١/٠٠١٧/٠٠/٠٠/٤
١٥٠٠ ٣

٤- استبدال األعمدة 

التالفة ومحطات الكهرباء 

١٩/٠٠٤/٧١١/٠٠١٩/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠ ٤

٥- تسمية وترقيم 

الشوراع واألمالك 

١٩/٠٠٤/٧١١/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠ ٥

٦- إنشاء أسواق ومسالخ (م ٢) 

١٩/٠٠٤/٧١١/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠ ٦

٧- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

١٩/٠٠٤/٧١١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠ ٧

٨- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

١٩/٠٠٤/٧١١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠ ٨

بلدية 
القطيف

متديد موعد مشروع تطوير 

نظم ومستلزمات احلاسب 

اآللي

١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ٢٠٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

١٣إعالنات حكومية السنة ٩١       العدد ٤٥٠٠           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤
Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

يا
صب

ة 
دي

بل

١- إنشاء جسور وعبارات 

  ٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٣/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- إنشاء جدران استنادية 

وخرسانات ميول حلماية الطرق 

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٣- أسواق ومسالخ  

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٤- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٩/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٥- تسوير املقابر واملرافق 

   ٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٦/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٦- إنشاء احلدائق 

والساحات وممرات املشاة 

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة (صبيا) 

      ٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

٨- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة (صبيا) 

      ٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

٩- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة  

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٠- دراسات وإشراف لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة     

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٤/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١١- توريد أدوات كهربائية 

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

ل
بي

لج
ة ا

دي
بل

١- مستلزمات الصيانة 

املباشرة للمزروعات 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠٠٠١/٢١/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

٢- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١٣٤/٠٠/٠٠/٤

١٢٫٠٠٠

٣- تنمية وتطوير الواجهة 

البحرية والشواطئ  

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١٣٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٤- صيانة مشاريع السيول 

٠١٩/٠٠٦/٠٢/٠٠٠١/٠٦
١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ١٥٠٠

٥- متديد موعد منافسة تأمني 

سيارات بنظام التأجير لبلدية 

محافظة اجلبيل

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ٣٠٠٠

بلدية الروضة
سفلتة وأرصفة وإنارة 

لقرى الروضة ( عقد ٢) 

١٩/١٢/٦٠٣/٠٠٢٦/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/٢٣ هـ١٤٣٥/٥/٢٢ هـ١٢٫٠٠٠

رة
حج

 ال
ة 

دي
بل

١- صيانة مجاري السيول

٠١
٩/

٠١
٤/

٧٠
٣/

٠٠
٠١

/٠
٠/

٠٠
/٣٣٠٠

١٤٣٥/٠٥/١٩هـ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ 

٢٥٠٠- صيانة وتركيب إنارة باجلرين

٣٣٠٠- صيانة وتركيب إنارة باجلرداء

٤٢٠٠- صيانة ألعاب أطفال

٥٣٠٠- صيانة أرصفة شوارع

بلدية فيفاء

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ١٠٠٠    

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٠٠٠  بند ٢٢٤ ٢- تأمني سيارات للبلدية

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

١- متديد سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات ( القرى) 

٠١٩/٠٠٩/٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٠هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ ٢- متديد درء أخطار 

السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

٠١٩/٠٠٩/٠١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- متديد حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

٠١٩/٠٠٩/٠١/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٣هـ
٤- متديد سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات ( املدينة ) 

٠١٩/٠٠٩/٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٥- تصريف مياه األمطار 

ودرء أخطار السيول 

١٩/٠٩/٣٠١/٥٠٠٣/٠٢/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٦- تصريف أخطار السيول 

ألبو عريش والقرى التابعة لها 

١٩/٠٩/٣٠١/٥٠٠٢/٠٢/٠٠/٤

٥٠٠

٧- سفلتة وأرصفة 

وإنارة باملدينة 

١٩/٠٩/٣٠١/٥٠٠٠/١٠/٠١/٤

٥٠٠

٨- صيانة الشوارع 

واملياديني اخلضراء 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

٩- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء (املرحلة األولى) 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١٠- صيانة احلدائق 

واملسطحات اخلضراء 

(املرحلة الثانية) 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١١- صيانة وري مصدات 

حماية القرى من زحف الرمال 

  ١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١٢- صيانة وتوريد زراعة 

نخيل واشنطونيا 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١٣- صيانة وتوريد 

زراعة نخيل بلدي 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١٤- صيانة وتوريد زراعة شتالت 

زهور ١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣ 
١٠٠٠

١٥- صيانة وتوريد 

زراعة جنيلة طبيعية 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

ن
ازا

جـ
ي 
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ة و

دي
ــ

بل

١- الصيانة والنظافة 

املباشرة (عملية صيانة 

أرصفة وبلدوارات) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- الصيانة والنظافة 

املباشرة (عملية صيانة 

إنارة بعض قرى وادي جازان) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٣- الصيانة والنظافة 

املباشرة (عملية صيانة 

إنارة قرية محلية واخلرادلة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

بلدية النقيع 

١٠٠ ١- تـأمني سيارة نقل موتى 

١٤٣٥/٥/٦هـ١٤٣٥/٥/٥هـ 

٢- تأمني سيارة ركوب 

للخدمات 
 ٣٠٠

٣- تأمني سيارة دفع رباعي 

٥ باب
٢٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

المرة 
ا�ولى

الشروط  على  للحصول  المعلنة  للجهات  التقدم  عنها  المعلن  المنافسات  في  الدخول  يرغب  من  فعلى 
والمواصفات المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.  
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/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ٧ ربيـع اآلخـر ١٤٣٥ هـ    ٧ فبرايــر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

يا
صب

ة 
دي

بل

١- إنشاء جسور وعبارات 

  ٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٣/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- إنشاء جدران استنادية 

وخرسانات ميول حلماية الطرق 

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٣- أسواق ومسالخ  

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٤- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٩/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٥- تسوير املقابر واملرافق 

   ٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٩٦/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٦- إنشاء احلدائق 

والساحات وممرات املشاة 

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة (صبيا) 

      ٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

٨- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة (صبيا) 

      ٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

٩- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة  

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٠- دراسات وإشراف لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة     

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٠٦٠٤/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١١- توريد أدوات كهربائية 

٠١٩/٠٠٩/٢٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

ل
بي

لج
ة ا

دي
بل

١- مستلزمات الصيانة 

املباشرة للمزروعات 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠٠٠١/٢١/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

٢- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١٣٤/٠٠/٠٠/٤

١٢٫٠٠٠

٣- تنمية وتطوير الواجهة 

البحرية والشواطئ  

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١٣٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٤- صيانة مشاريع السيول 

٠١٩/٠٠٦/٠٢/٠٠٠١/٠٦
١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ١٥٠٠

٥- متديد موعد منافسة تأمني 

سيارات بنظام التأجير لبلدية 

محافظة اجلبيل

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ٣٠٠٠

بلدية الروضة
سفلتة وأرصفة وإنارة 

لقرى الروضة ( عقد ٢) 

١٩/١٢/٦٠٣/٠٠٢٦/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/٢٣ هـ١٤٣٥/٥/٢٢ هـ١٢٫٠٠٠

رة
حج

 ال
ة 

دي
بل

١- صيانة مجاري السيول

٠١
٩/

٠١
٤/

٧٠
٣/

٠٠
٠١

/٠
٠/

٠٠
/٣٣٠٠

١٤٣٥/٠٥/١٩هـ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ 

٢٥٠٠- صيانة وتركيب إنارة باجلرين

٣٣٠٠- صيانة وتركيب إنارة باجلرداء

٤٢٠٠- صيانة ألعاب أطفال

٥٣٠٠- صيانة أرصفة شوارع

بلدية فيفاء

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ١٠٠٠    

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٠٠٠  بند ٢٢٤ ٢- تأمني سيارات للبلدية

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

١- متديد سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات ( القرى) 

٠١٩/٠٠٩/٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٠هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ ٢- متديد درء أخطار 

السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

٠١٩/٠٠٩/٠١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- متديد حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

٠١٩/٠٠٩/٠١/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٣هـ
٤- متديد سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات ( املدينة ) 

٠١٩/٠٠٩/٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٥- تصريف مياه األمطار 

ودرء أخطار السيول 

١٩/٠٩/٣٠١/٥٠٠٣/٠٢/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٦- تصريف أخطار السيول 

ألبو عريش والقرى التابعة لها 

١٩/٠٩/٣٠١/٥٠٠٢/٠٢/٠٠/٤

٥٠٠

٧- سفلتة وأرصفة 

وإنارة باملدينة 

١٩/٠٩/٣٠١/٥٠٠٠/١٠/٠١/٤

٥٠٠

٨- صيانة الشوارع 

واملياديني اخلضراء 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

٩- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء (املرحلة األولى) 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١٠- صيانة احلدائق 

واملسطحات اخلضراء 

(املرحلة الثانية) 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١١- صيانة وري مصدات 

حماية القرى من زحف الرمال 

  ١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١٢- صيانة وتوريد زراعة 

نخيل واشنطونيا 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١٣- صيانة وتوريد 

زراعة نخيل بلدي 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

١٤- صيانة وتوريد زراعة شتالت 

زهور ١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣ 
١٠٠٠

١٥- صيانة وتوريد 

زراعة جنيلة طبيعية 

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٠١/٠١/٠١/٣

١٠٠٠

ن
ازا

جـ
ي 

اد
ة و

دي
ــ

بل

١- الصيانة والنظافة 

املباشرة (عملية صيانة 

أرصفة وبلدوارات) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- الصيانة والنظافة 

املباشرة (عملية صيانة 

إنارة بعض قرى وادي جازان) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

٣- الصيانة والنظافة 

املباشرة (عملية صيانة 

إنارة قرية محلية واخلرادلة) 

١٩/٠٩/٦٠٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

بلدية النقيع 

١٠٠ ١- تـأمني سيارة نقل موتى 

١٤٣٥/٥/٦هـ١٤٣٥/٥/٥هـ 

٢- تأمني سيارة ركوب 

للخدمات 
 ٣٠٠

٣- تأمني سيارة دفع رباعي 

٥ باب
٢٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

المرة 
ا�ولى

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

المرة
الثانية
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 : ‹ÉàdÉc ÒLCÉà∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ¢†©H ìôW ‘ É¡àÑZQ øY ìÉeQ á¶aÉ ájó∏H تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعرقم المنافسةالمنافسةرقم

1ìGôaCG ô°üb436/435/1(177)  §£5000

`g 1435/5/5  ¢ù«ªÿG

kGô¡X 12 áYÉ°ùdG

`g1435/5/8 óMC’G

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

2¥óæa436/435/2(267) §£5000

3äÉbhô á£436/435/3(249) §£5000

4√õàæeh äÉbhô á£436/435/4(293) §£5000

5äÉbhô á£436/435/5(355) §£5000

`g1435/5/9 ÚæKE’G

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

6 Ëó≤dG ï∏°ùŸG ™bƒe436/435/6á«YÉæ°üdG á≤£æª∏d QhÉ›2000

7 ájô£«H äÉ«dó«°U ` »Ñ©°T ¥ƒ°S ` …QÉŒ ≈æÑe436/435/7»°TGƒŸG ¥ƒ°Sh ójó÷G ï∏°ùŸG øe Üô≤dÉH2000

8ÉjÒàaÉch º©£e436/435/8 á«YÉæ°üdG á≤£æŸG2000

9ΩÉéMC’G áØ∏à á«fÓYEG äÉMƒd ™bGƒe

(1) äGQÉªãà°S’Gh »°VGQC’G IQGOEG ìÉeQ á¶aÉëÃ Égô≤e ‘  ájó∏Ñ∏d Ωó≤àdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG äÉ°SGôc AGô°T ‘ ÚÑZGôdG á£°ûfC’G √òg ádhGõÃ º¡d ¢üNôŸG øjôªãà°ùŸG ≈∏©a

:‹ÉàdÉc ÒLCÉà∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ¢†©H ìôW ‘ É¡àÑZQ øY ìÉeQ á¶aÉ ájó∏H تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعرقم المنافسةالمنافسةرقم

10…QÉŒ ™ª›436/435/10      (140 ) §£2000

¢ù«ªÿG

`g 1435/5/5 

kGô¡X 12 áYÉ°ùdG

AÉKÓãdG

`g1435/5/10 

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

11 1Ω …QÉŒ ™ª›436/435/11 (327) §£2000

12 2Ω …QÉŒ ™ª›436/435/12 (327) §£2000

13 3Ω  …QÉŒ ™ª›436/435/13 (327) §£2000

14 4Ω …QÉŒ ™ª›436/435/14 (327) §£2000

15  123Ω …QÉŒ äÓ436/435/15    (9) §£1000

AÉ©HQC’G

`g1435/5/ 11

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

16 31Ω  …QÉŒ äÓ436/435/16    (9) §£500

17 15Ω …QÉŒ äÓ436/435/17    (9) §£500

18(∂°ûc) ¬«aƒH436/435/18Ωƒë∏dGh QÉ°†ÿG ¥ƒ°S500

¢ù«ªÿG

`g1435/5/12

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

19∂°ûc436/435/19(46) §£         500

20 ‹BG ±Gô°U ™bGƒe çÓK436/435/20(46) §£         500

 

  .äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG øe áî°ùf ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájó∏ÑdG á©LGôe √ÓYCG IQƒcòŸG äÉ°ùaÉæª∏d äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG äÉ°SGôc AGô°T ‘ ÖZôj øe ≈∏©a

  :AÉ£©dG äÉ≤aôe

  .∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdGh ájQÉéàdG áaô¨dGh πNódGh IÉcõdG IOÉ¡°Th …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U ¥ÉaQEG `1 

  .∞«æ°üJ ¤EG êÉà– »àdG ∫ÉªYCÓd ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ∞«æ°üJ IOÉ¡°T ¥ÉaQEG `2 

  .¬àæ¡Ã á«fóŸG ∫GƒMC’G øe åjóM âfôH OGôaC’G Ωó≤j ¿CG `3

  .∞jQÉ¶ŸG íàa ïjQÉJ øek Éeƒj 90 øY π≤J ’ IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S á∏eÉc áæ°S QÉéjEG áª«≤H »µæH ¿Éª°V ôªãà°ùŸG Ωó≤j `4

  .á°ùaÉæŸG ºbQh ´hô°ûŸG ºbQh º°SG ±hô¶ŸG ≈∏Y Öàµjh ±hô¶ŸG êQÉN Ωó≤j, ÜÉ£N …CG πÑ≤j ’h á°ù°SDƒŸG ºàNh ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO ìÉeQ á¶aÉ ájó∏H ¢ù«FQ IOÉ©°ùd ÜÉ£N IóM ≈∏Y πc äGAÉ£©dÉH ≥aôj `5

 .√ÓYCG ∫hó÷G ‘ OóëŸG óYƒŸG ó©H ájó∏Ñ∏d Oôj AÉ£Y …CG ∫ƒÑb ºàj ød `6 

    .(ïjQÉàdG ±ÓàNG ∫ÉM ‘ Ωƒ«dÉH ó«≤àdG) ìÉeQ á¶aÉ ájó∏H ô≤Ã k Gô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG ∞jQÉ¶ŸG íàa ¿ƒµ«°Sh , √ÓYCG í°VƒŸG ïjQÉàdG Ö°ùM ìÉeQ á¶aÉ ájó∏ÑH äGQÉªãà°S’Gh »°VGQC’G º°ù≤d ∞jQÉ¶ŸG º∏°ùJ / á¶MÓe

.(2) äGQÉªãà°S’Gh »°VGQC’G IQGOEG ìÉeQ á¶aÉëÃ Égô≤e ‘

.ájó∏Ñ∏d Ωó≤àdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG äÉ°SGôc AGô°T ‘ ÚÑZGôdG á£°ûfC’G √òg ádhGõÃ º¡d ¢üNôŸG øjôªãà°ùŸG ≈∏©a

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /

١٥إعالنات حكومية UM AL-QURA

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
:‹ÉàdÉc »gh (¤hC’G áYƒªéŸG) `g 1436 / 1435 á«dÉŸG áæ°ù∏d ¢VÉjôdG áæjóÃ äGójGõŸG øe OóY ìôW ‘ É¡àÑZQ  øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G تعلن/

اسم المزايدةرقم المزايدةنوع النشاط
موعد قبول العطاءات وفتح المظاريف

سعر الكراسة
التوقيتالتاريخ

»æµ°S

…QÉŒ

…QGOEG

1…QGOEG/…QÉŒ/»æµ°S •É°ûæd ájQOÉæ÷G »ëH (3231) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/09kÉMÉÑ°U10 

500

2…QGOEG/…QÉŒ/»æµ°S •É°ûæd Íd Iô¡X »ëH (2351) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG (Ω5/4) ºbQ ™bƒe QÉªãà°SG500

3á«æµ°S IQÉªY •É°ûæd ¿ÉLô¡ŸG ¥Gƒ°SCG ÜôZ áMƒØæe »ëH á°†«ªM øH ¿Éæ°S ´QÉ°T ≈∏Y AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG300

4…QGOEG/ …QÉŒ/ »æµ°S •É°ûæd ™HôŸG »ëH (412) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/10kÉMÉÑ°U10 

500

5…QÉŒ / »æµ°S •É°ûæd Iójó÷G áMƒØæŸG »ëH øªMôdG óÑY øH óª ÒeC’G ≥jôW ≈∏Y á«ª«¶æJ IóFGR ™bƒe QÉªãà°SG300

…QÉŒ

6…QÉŒ •É°ûæd º«∏K »ëH ¥ORôØdG ´QÉ°T ≈∏Y ™≤J AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG300

7…QÉŒ •É°ûæd ≈£°SƒdG AÉéjô©dG »ëH (O/2008) ºbQ §£îŸÉH (1) ºbQ ∂∏ÑdÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/11kÉMÉÑ°U10 

500

8…QÉŒ •É°ûæd ≥jƒW »ëH (2008) ºbQ §£îŸÉH Ëó≤dG …OGƒdG ¥ƒ°ùH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG300

9êôÿG ≥jô£H âæª°SC’G ™æ°üe ÜƒæL ºFÉb …QÉŒ π QÉªãà°SG200

äÉaGô°U

10QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (3) OóY áeÉbE’ ¢VÉjôdG áæjóÃ ábôØàe AÉëfCÉH ™bƒe (2) OóY QÉªãà°SG

`g1435/05/12kÉMÉÑ°U10 

1000

11QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (5) OóY áeÉbE’ ¢VÉjôdG áæjóÃ ábôØàe AÉëfCÉH ™bGƒe (4) OóY QÉªãà°SG1000

12QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (4) OóY áeÉbE’ ¢VÉjôdG áæjóÃ ábôØàe AÉëfCÉH ™bGƒe (4) OóY QÉªãà°SG1000

13QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ õ∏ŸG »ëH ¿Gƒ«◊G á≤jóM πHÉ≤e äGQÉ«°ùdG ∞bGƒÃ AÉ°ùME’G ´QÉ°T ≈∏Y ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/16kÉMÉÑ°U10 

500

14QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ »HGhôdG »ëH ∂«à°SÓÑ∏d å«¨dG  ΩÉeCG »bô°ûdG …ôFGódG ≥jô£dÉH ™bƒe QÉªãà°SG500

15QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ êhôŸG »ëH á¡cÉØdGh QÉ°†î∏d …õcôŸG ∫Éª°ûdG ¥ƒ°ùH ™bƒe QÉªãà°SG500

16âHÉK ‹BG ±Gô°U Ö«cÎd »HGhôdG »ëH IƒHôdG ¥ƒ°ùH ºFÉb ™bƒe QÉªãà°SG500

√É«e Ö«°T

17…ójƒ°ùdG »ëH (1638) ºbQ §£îŸÉH ºFÉb √É«e Ö«°T ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/17kÉMÉÑ°U10 

500

18QƒædG »ëH (2945) ºbQ §£îŸÉH ºFÉb √É«e Ö«°T ™bƒe QÉªãà°SG500

»¡«aôJ

19(ô◊G õØ≤dG áÑ©d) »¡«aôJ •É°ûæd ñÉæŸG »ëH õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/18kÉMÉÑ°U10 

300

20(∫ÉØWCÓd á«FGƒg ÜÉ©dCG) »¡«aôJ •É°ûæd á«aô°ûdG »ëH AÉæ◊G á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG300

21(∫ÉØWCÓd á«FGƒg ÜÉ©dCG) »¡«aôJ •É°ûæd á°û«∏Y »ëH ∫hó÷G á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG300

22(∫ÉØWCÓd á«FGƒg ÜÉ©dCG) »¡«aôJ •É°ûæd ájô°UÉædG »ëH ájô°UÉædG á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/19kÉMÉÑ°U10 

300

23(∫ÉØWCÓd á«FGƒg ÜÉ©dCG) »¡«aôJ •É°ûæd ®ÉµY √õàæÃ É«∏«Ñ°TG á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG300

24(∫ÉØWCG ÜÉ©dCG áMÉ°S) »¡«aôJ •É°ûæd ó¡a ∂∏ŸG »ëH áÑ«W ¥Gƒ°SCG øª°V (12) ºbQ ™bƒŸG QÉªãà°SG300
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/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
:‹ÉàdÉc »gh (¤hC’G áYƒªéŸG) `g 1436 / 1435 á«dÉŸG áæ°ù∏d ¢VÉjôdG áæjóÃ äGójGõŸG øe OóY ìôW ‘ É¡àÑZQ  øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G تعلن/

اسم المزايدةرقم المزايدةنوع النشاط
موعد قبول العطاءات وفتح المظاريف

سعر الكراسة
التوقيتالتاريخ

»æµ°S

…QÉŒ

…QGOEG

1…QGOEG/…QÉŒ/»æµ°S •É°ûæd ájQOÉæ÷G »ëH (3231) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/09kÉMÉÑ°U10 

500

2…QGOEG/…QÉŒ/»æµ°S •É°ûæd Íd Iô¡X »ëH (2351) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG (Ω5/4) ºbQ ™bƒe QÉªãà°SG500

3á«æµ°S IQÉªY •É°ûæd ¿ÉLô¡ŸG ¥Gƒ°SCG ÜôZ áMƒØæe »ëH á°†«ªM øH ¿Éæ°S ´QÉ°T ≈∏Y AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG300

4…QGOEG/ …QÉŒ/ »æµ°S •É°ûæd ™HôŸG »ëH (412) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/10kÉMÉÑ°U10 

500

5…QÉŒ / »æµ°S •É°ûæd Iójó÷G áMƒØæŸG »ëH øªMôdG óÑY øH óª ÒeC’G ≥jôW ≈∏Y á«ª«¶æJ IóFGR ™bƒe QÉªãà°SG300

…QÉŒ

6…QÉŒ •É°ûæd º«∏K »ëH ¥ORôØdG ´QÉ°T ≈∏Y ™≤J AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG300

7…QÉŒ •É°ûæd ≈£°SƒdG AÉéjô©dG »ëH (O/2008) ºbQ §£îŸÉH (1) ºbQ ∂∏ÑdÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/11kÉMÉÑ°U10 

500

8…QÉŒ •É°ûæd ≥jƒW »ëH (2008) ºbQ §£îŸÉH Ëó≤dG …OGƒdG ¥ƒ°ùH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG300

9êôÿG ≥jô£H âæª°SC’G ™æ°üe ÜƒæL ºFÉb …QÉŒ π QÉªãà°SG200

äÉaGô°U

10QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (3) OóY áeÉbE’ ¢VÉjôdG áæjóÃ ábôØàe AÉëfCÉH ™bƒe (2) OóY QÉªãà°SG

`g1435/05/12kÉMÉÑ°U10 

1000

11QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (5) OóY áeÉbE’ ¢VÉjôdG áæjóÃ ábôØàe AÉëfCÉH ™bGƒe (4) OóY QÉªãà°SG1000

12QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (4) OóY áeÉbE’ ¢VÉjôdG áæjóÃ ábôØàe AÉëfCÉH ™bGƒe (4) OóY QÉªãà°SG1000

13QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ õ∏ŸG »ëH ¿Gƒ«◊G á≤jóM πHÉ≤e äGQÉ«°ùdG ∞bGƒÃ AÉ°ùME’G ´QÉ°T ≈∏Y ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/16kÉMÉÑ°U10 

500

14QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ »HGhôdG »ëH ∂«à°SÓÑ∏d å«¨dG  ΩÉeCG »bô°ûdG …ôFGódG ≥jô£dÉH ™bƒe QÉªãà°SG500

15QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ êhôŸG »ëH á¡cÉØdGh QÉ°†î∏d …õcôŸG ∫Éª°ûdG ¥ƒ°ùH ™bƒe QÉªãà°SG500

16âHÉK ‹BG ±Gô°U Ö«cÎd »HGhôdG »ëH IƒHôdG ¥ƒ°ùH ºFÉb ™bƒe QÉªãà°SG500

√É«e Ö«°T

17…ójƒ°ùdG »ëH (1638) ºbQ §£îŸÉH ºFÉb √É«e Ö«°T ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/17kÉMÉÑ°U10 

500

18QƒædG »ëH (2945) ºbQ §£îŸÉH ºFÉb √É«e Ö«°T ™bƒe QÉªãà°SG500

»¡«aôJ

19(ô◊G õØ≤dG áÑ©d) »¡«aôJ •É°ûæd ñÉæŸG »ëH õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/18kÉMÉÑ°U10 

300

20(∫ÉØWCÓd á«FGƒg ÜÉ©dCG) »¡«aôJ •É°ûæd á«aô°ûdG »ëH AÉæ◊G á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG300

21(∫ÉØWCÓd á«FGƒg ÜÉ©dCG) »¡«aôJ •É°ûæd á°û«∏Y »ëH ∫hó÷G á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG300

22(∫ÉØWCÓd á«FGƒg ÜÉ©dCG) »¡«aôJ •É°ûæd ájô°UÉædG »ëH ájô°UÉædG á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/19kÉMÉÑ°U10 

300

23(∫ÉØWCÓd á«FGƒg ÜÉ©dCG) »¡«aôJ •É°ûæd ®ÉµY √õàæÃ É«∏«Ñ°TG á≤jóëH ™bƒe QÉªãà°SG300

24(∫ÉØWCG ÜÉ©dCG áMÉ°S) »¡«aôJ •É°ûæd ó¡a ∂∏ŸG »ëH áÑ«W ¥Gƒ°SCG øª°V (12) ºbQ ™bƒŸG QÉªãà°SG300
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA

اسم المزايدةرقم المزايدةنوع النشاط
موعد قبول العطاءات وفتح المظاريف

سعر الكراسة
التوقيتالتاريخ

∞bGƒe

äGQÉ«°S

É¡YGƒfCÉH

25äGQÉ«°S ∞bGƒe •É°ûæd AÉ°†«ÑdG QGódG »ëH (2483) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe  QÉªãà°SG

`g1435/05/23kÉMÉÑ°U10 

500

26äGQÉ«°S ∞bGƒe •É°ûæd AÉ°†«ÑdG QGódG »ëH (2483) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe  QÉªãà°SG500

27É¡YGƒfCÉH äGQÉ«°S ∞bGƒe áMÉ°S •É°ûæd IhôŸG »ëH (hCG/2003) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG500

28É¡YGƒfCÉH äGQÉ«°S ∞bGƒe áMÉ°S •É°ûæd πYÉ°ûŸG »ëH (3265) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/24kÉMÉÑ°U10 

500

29É¡YGƒfCÉH äGQÉ«°S ∞bGƒe áMÉ°S •É°ûæd πYÉ°ûŸG »ëH (3265) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG500

30É¡YGƒfCÉH äGQÉ«°S ∞bGƒe áMÉ°S •É°ûæd πYÉ°ûŸG »ëH (3265) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG500

31É¡YGƒfCÉH äGQÉ«°S ∞bGƒe áMÉ°S •É°ûæd »∏°ùdG »ëH (3/1391) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/25kÉMÉÑ°U10 

500

32É¡YGƒfCÉH äGQÉ«°S ∞bGƒe áMÉ°S •É°ûæd »∏°ùdG »ëH (2886) ºbQ §£îŸÉH (189) ºbQ á©£≤dG QGƒéH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG500

33É¡YGƒfCÉH äGQÉ«°S ∞bGƒe áMÉ°S •É°ûæd »∏°ùdG »ëH (2886) ºbQ §£îŸÉH (30) ºbQ á©£≤dG QGƒéH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG500

34äGQÉ«°S ∞bGƒe •É°ûæd »∏°ùdG »ëH (2912) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/05/26kÉMÉÑ°U10 

500

35äGQÉ«°S ∞bGƒe •É°ûæd πYÉ°ûŸG »ëH (3279) ºbQ §£îŸÉH (215) ºbQ á©£≤dG QGƒéH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG500

36äGQÉ«°S ∞bGƒe •É°ûæd »∏°ùdG »ëH (2953) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG500

¿ÓYEGh ájÉYO

37 áHhô©dG ≥jôW ™e ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ™WÉ≤J ÜƒæL IÉ°ûe ô°ùL »à¡LGh QÉªãà°SG

`g1435/05/30kÉMÉÑ°U10 

3000

38ó¡a ∂∏ŸG áÑàµe πHÉ≤e IôgÉ≤dG ¿Gó«e ∫Éª°T ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y IÉ°ûe ô°ùL »à¡LGh QÉªãà°SG3000

39¢VÉjôdG áæjóÃ ábôØàe AÉëfCÉH (Ω14 × Ω4) øY ójõj’ ¢SÉ≤Ã á«fÓYEG äÉMƒd áeÉbE’ ™bƒe (30) QÉªãà°SG3000

´Oƒà°ùe40´Oƒà°ùe •É°ûæd â«g »ëH (2801) ºbQ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/06/01kÉMÉÑ°U10 

500

∂ª°S ¥ƒ°S41á¡cÉØdGh QÉ°†î∏d …õcôŸG ∫Éª°ûdG ¥ƒ°ùH ™bGƒdG ∑Éª°SCÓd OGõeh ¥ƒ°S ¢ü°ü ºFÉb ≈æÑe QÉªãà°SG1000

πjõæJh π«ª–

42ájõjõ©dÉH ΩÉ©fC’G ¥ƒ°ùH πjõæàdGh π«ªëàdG ∫ÉªYCG QÉªãà°SG

`g1435/06/02kÉMÉÑ°U10 

500

43á¡cÉØdGh QÉ°†î∏d …õcôŸG ∫Éª°ûdG ¥ƒ°ùH πjõæàdGh π«ªëàdG ∫ÉªYCG QÉªãà°SG500

44Iôjõ÷G »ëH Ú∏FÉ÷G áYÉÑdG áMÉ°Sh á¡cÉØdGh QÉ°†î∏d …õcôŸG IƒHôdG ¥ƒ°ùH πjõæàdGh π«ªëàdG ∫ÉªYCG QÉªãà°SG500

∑É°ûcCG

äÉ¡«aƒHh

45 õ«¡éàdG á≤HÉ°S ôFÉ£ØdGh áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûŸGh äÉÑWôŸG ™«Ñd É«∏©dÉH ∫Éª°ûdG ¥ƒ°ùH ºFÉb ¬«aƒH ™bƒe QÉªãà°SG

`g1435/06/03kÉMÉÑ°U10 

300

46õ«¡éàdG á≤HÉ°S ôFÉ£ØdGh áæNÉ°ùdG äÉHhô°ûŸGh äÉÑWôŸG ™«Ñd á°VhôdG »ëH á°VhôdG á≤jóëH ºFÉb ∂°ûc ™bƒe QÉªãà°SG300

:á°UÉÿG á«°ù«FôdG •hô°ûdG

.•É°ûædG äGòH ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S …QÉŒ πé°S  -1 

.ó≤ædG hCG äÉµ«°ûdG πÑ≤J ’h á∏eÉc áæ°S IôLCÉH »µæH ¿Éª°V -2 

.äGójGõŸÉH á°UÉÿG äÉ°SGôµdG øª°V iôNCG •hô°T …CG -3 

 :âfÎfE’G ≈∏Y IQGOE’G ™`bƒe hCG (612) ºbQ á∏jƒ– : 4140500 ºbQ ∫GÎæ°S QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓdh  IôjódG »ëH (O) êôH á«∏≤«©ŸG ≈æÑÃ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGO E’G ô≤Ÿ Ωó≤àdG á£°ûf C’G √òg óM CG ‘ QÉªãà°S’ÉH áÑZôdG ¬jód øeh

  HTTP://INVESTMENT.ALRIYADH.COM.SA

:‹ÉàdÉc »gh (¤hC’G áYƒªéŸG) `g 1436 / 1435 á«dÉŸG áæ°ù∏d ¢VÉjôdG áæjóÃ äGójGõŸG øe OóY ìôW ‘ É¡àÑZQ  øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G تعلن/

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /

١٧إعالنات حكومية UM AL-QURA

 :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1435 ΩÉ©d á«fÉãdG áYƒªéŸG äGójGõe ìôW øY IóL á¶aÉ áfÉeCG تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المزايدةم

12Ω33684^35 áMÉ°ùÃ ¿ÉØ°ùY ≥jôW ≈∏Y ájQÉŒ á«æµ°S ÊÉÑe áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ152000

óMC’G Ωƒj

`g1435/5/15

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

óMC’G Ωƒj

`g1435/5/15

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

22Ω31037^30 áMÉ°ùÃ ¿ÉØ°ùY ≥jôW ≈∏Y ájQÉŒ äÓh Oƒbh á£ áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ153000

32Ω61387^35 ¬MÉ°ùÃ ¿ÉØ°ùY ≥jôW ≈∏Y á«¡«aôJ ¬æjóe áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ153000

4(É≤HÉ°S ÉÑMôe) ájõjõ©dG »ëH õÑh âcQÉe ôHƒ°S áfÉ«°Uh π«¨°ûJh ÒLCÉJ72000

ÚæKE’G Ωƒj

`g1435/5/16

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

ÚæKE’G Ωƒj

`g1435/5/16

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

52Ω2420 áMÉ°ùÃ ó¡a ∂∏ŸG ´QÉ°T ≈∏Y ájQÉŒ äÓ áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ102000

6ájõjõ©dG ájó∏ÑH (≥HÉ°ùdG áfÉeC’G ≈æÑe) …QGOEG ≈æÑe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh ÒLCÉJ72000

72Ω7952 ¬MÉ°ùÃ Oƒ©°S ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y äÓ«a »æµ°S ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ152000

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1435/5/17

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1435/5/17

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

8 ¿ÉÁôH ájó∏ÑH  ∫É°Sôe ájôb  ÜƒæL  ∫É°Sôe ájôb ´QÉ°T ≈∏Y ∫ÉªY øµ°S áeÉbE’ ™bƒe ÒLCÉJ152000

9( áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ) á«YôØdG ∫ƒK ájó∏H ¥É£æH ∫ƒãH …ô°†◊G õcôŸG ™bƒe ÒLCÉJ102000

10 ó∏ÑdG ájó∏ÑH ájOGó¨ÑdG »ëH  ∫ÉØWCG á°VhQ áeÉbE’ ™bƒe ÒLCÉJ151000

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1435/5/18

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1435/5/18

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

11 á«YôØdG áÑ«W ájó∏ÑH 2Ω6800 áMÉ°ùÃ ¢VQCG á©£b ≈∏Y äÉÑ°SÉæeh ìGôaCG ádÉ°U áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG152000

12á«YôØdG áÑ«W ájó∏ÑH 2Ω5471^15 áMÉ°ùÃ ¢VQCG á©£b ≈∏Y »°VÉjQ õcôe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG152000

132Ω746^24 áMÉ°ùÃ (áfÉ«°Uh π«¨°ûJ) ¢û«fQƒµdG ≥jôW ≈∏Y ôëHCG ájó∏H ¥É£æH á©jô°S äÉÑLh º©£e áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ101000

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

: äGójGõŸG ‘ ∫ƒNO •hô°T

 •É°ûæ∏d …QÉŒ πé°S ١ .

ájQÉéàdG áaô¨dÉH ∑GÎ°TEG ٢ .

IójGõŸG ∫ƒNO øe ô¡°TCG áà°S IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S % ٣ .100 »µæH ¿Éª°V

 á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ∑GÎ°TEG ٤ .

.(27) ºbQ ∑ÉÑ°T áfÉeC’G êÈH AÓª©dG áeóN ádÉ°U äGAÉ£©dG º«∏°ùJ ¿Éµe ( á«fhÎµdE’G ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG) ÊhÎµdE’G áfÉeC’G ™bƒe ≥jôW øY äÉ°SGôµdG AGô°T

:‹ÉàdÉc QÉªãà°SÓd ÉjÒàØc ∂°ûc ™bGƒe ìôW øY AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدة

±ƒØ¡dÉH ≈∏µ∏d È÷G õcôe `135/19/35/021000

`g1435/5/19 ¢ù«ªÿG Ωƒj

kÉMÉÑ°U ∞°üædGh áæeÉãdG áYÉ°ùdG

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

ΩÉ©dG iƒ∏°S ≈Ø°ûà°ùe `235/19/35/031000

á«°ùØædG áë°üdG ≈Ø°ûà°ùe `335/19/35/041000

مكان بيع الكراسات : إدارة الموارد الذاتية بالمديرية (قسم االستثمار تلفون ٠١٣/٥٧٥٧٦٤٨) وآخر موعد للبيع قبل يوم واحد من موعد التقديم 

www.alahsa-health.gov.sa لمزيد من التفاصيل االطالع على موقع المديرية ا�لكتروني

 IôLC’G øe  %15 áÑ°ùæH »FGóàHG ¿Éª°V ÜÉ£îH áYƒØ°ûe º¡FÉ£Y Ëó≤Jh IóMGƒdG áî°ùæ∏d ¬«dÉ©H áë°VƒŸG áª«≤dG ™aO πHÉ≤e  QÉªãà°S’G º°ùb  ájôjóŸÉH á«JGòdG OQGƒŸG IQGOEG øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ »àdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG ÖLƒÃ ¬«dÉ©H áæ«ÑŸG á°ùaÉæŸG √òg ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏©a

 øe IQƒ°Uh IQƒcòŸG á°ù°SDƒŸG √ÉŒ É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒdÉH áªFÉb É¡fCGh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ‘ á∏é°ùe á«∏ª©∏d áeó≤àŸG ICÉ°ûæŸG hCG ácô°ûdG ¿CÉH âÑãJ á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG Öàµe øe IOÉ¡°Th ájQÉéàdG áaô¨dG ∑GÎ°TEGh …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°Uh IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°Th ájƒæ°ùdG

. `g1435/5/18 ïjQÉàH AÉ©HQC’G Ωƒj ƒg äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG áî°ùf AGô°ûd Ωƒj ôNBG ¿CGh √ÓYCG OóëŸG óYƒŸG ‘h ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX ‘ QÉªãà°S’G º°ùb  á«JGòdG OQGƒŸG IQGOEG  ¤EG äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IOƒ©°ùdG IOÉ¡°T

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
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ال�سنة 91      العدد 4501           ١٧إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA

 :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1435 ΩÉ©d á«fÉãdG áYƒªéŸG äGójGõe ìôW øY IóL á¶aÉ áfÉeCG تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المزايدةم

12Ω33684^35 áMÉ°ùÃ ¿ÉØ°ùY ≥jôW ≈∏Y ájQÉŒ á«æµ°S ÊÉÑe áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ152000

óMC’G Ωƒj

`g1435/5/15

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

óMC’G Ωƒj

`g1435/5/15

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

22Ω31037^30 áMÉ°ùÃ ¿ÉØ°ùY ≥jôW ≈∏Y ájQÉŒ äÓh Oƒbh á£ áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ153000

32Ω61387^35 ¬MÉ°ùÃ ¿ÉØ°ùY ≥jôW ≈∏Y á«¡«aôJ ¬æjóe áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ153000

4(É≤HÉ°S ÉÑMôe) ájõjõ©dG »ëH õÑh âcQÉe ôHƒ°S áfÉ«°Uh π«¨°ûJh ÒLCÉJ72000

ÚæKE’G Ωƒj

`g1435/5/16

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

ÚæKE’G Ωƒj

`g1435/5/16

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

52Ω2420 áMÉ°ùÃ ó¡a ∂∏ŸG ´QÉ°T ≈∏Y ájQÉŒ äÓ áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ102000

6ájõjõ©dG ájó∏ÑH (≥HÉ°ùdG áfÉeC’G ≈æÑe) …QGOEG ≈æÑe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh ÒLCÉJ72000

72Ω7952 ¬MÉ°ùÃ Oƒ©°S ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y äÓ«a »æµ°S ™ª› áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ152000

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1435/5/17

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

AÉKÓãdG Ωƒj

`g1435/5/17

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

8 ¿ÉÁôH ájó∏ÑH  ∫É°Sôe ájôb  ÜƒæL  ∫É°Sôe ájôb ´QÉ°T ≈∏Y ∫ÉªY øµ°S áeÉbE’ ™bƒe ÒLCÉJ152000

9( áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ) á«YôØdG ∫ƒK ájó∏H ¥É£æH ∫ƒãH …ô°†◊G õcôŸG ™bƒe ÒLCÉJ102000

10 ó∏ÑdG ájó∏ÑH ájOGó¨ÑdG »ëH  ∫ÉØWCG á°VhQ áeÉbE’ ™bƒe ÒLCÉJ151000

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1435/5/18

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1435/5/18

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

11 á«YôØdG áÑ«W ájó∏ÑH 2Ω6800 áMÉ°ùÃ ¢VQCG á©£b ≈∏Y äÉÑ°SÉæeh ìGôaCG ádÉ°U áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG152000

12á«YôØdG áÑ«W ájó∏ÑH 2Ω5471^15 áMÉ°ùÃ ¢VQCG á©£b ≈∏Y »°VÉjQ õcôe áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG152000

132Ω746^24 áMÉ°ùÃ (áfÉ«°Uh π«¨°ûJ) ¢û«fQƒµdG ≥jôW ≈∏Y ôëHCG ájó∏H ¥É£æH á©jô°S äÉÑLh º©£e áeÉbE’ ¢VQCG á©£b ÒLCÉJ101000

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U 11^00 áYÉ°ùdG

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U 11^30 áYÉ°ùdG

: äGójGõŸG ‘ ∫ƒNO •hô°T

 •É°ûæ∏d …QÉŒ πé°S ١ .

ájQÉéàdG áaô¨dÉH ∑GÎ°TEG ٢ .

IójGõŸG ∫ƒNO øe ô¡°TCG áà°S IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S % ٣ .100 »µæH ¿Éª°V

 á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ∑GÎ°TEG ٤ .

.(27) ºbQ ∑ÉÑ°T áfÉeC’G êÈH AÓª©dG áeóN ádÉ°U äGAÉ£©dG º«∏°ùJ ¿Éµe ( á«fhÎµdE’G ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG) ÊhÎµdE’G áfÉeC’G ™bƒe ≥jôW øY äÉ°SGôµdG AGô°T

:‹ÉàdÉc QÉªãà°SÓd ÉjÒàØc ∂°ûc ™bGƒe ìôW øY AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدة

±ƒØ¡dÉH ≈∏µ∏d È÷G õcôe `135/19/35/021000

`g1435/5/19 ¢ù«ªÿG Ωƒj

kÉMÉÑ°U ∞°üædGh áæeÉãdG áYÉ°ùdG

¢ù«ªÿG Ωƒj

`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

ΩÉ©dG iƒ∏°S ≈Ø°ûà°ùe `235/19/35/031000

á«°ùØædG áë°üdG ≈Ø°ûà°ùe `335/19/35/041000

مكان بيع الكراسات : إدارة الموارد الذاتية بالمديرية (قسم االستثمار تلفون ٠١٣/٥٧٥٧٦٤٨) وآخر موعد للبيع قبل يوم واحد من موعد التقديم 

www.alahsa-health.gov.sa لمزيد من التفاصيل االطالع على موقع المديرية ا�لكتروني

 IôLC’G øe  %15 áÑ°ùæH »FGóàHG ¿Éª°V ÜÉ£îH áYƒØ°ûe º¡FÉ£Y Ëó≤Jh IóMGƒdG áî°ùæ∏d ¬«dÉ©H áë°VƒŸG áª«≤dG ™aO πHÉ≤e  QÉªãà°S’G º°ùb  ájôjóŸÉH á«JGòdG OQGƒŸG IQGOEG øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ »àdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG ÖLƒÃ ¬«dÉ©H áæ«ÑŸG á°ùaÉæŸG √òg ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏©a

 øe IQƒ°Uh IQƒcòŸG á°ù°SDƒŸG √ÉŒ É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒdÉH áªFÉb É¡fCGh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ‘ á∏é°ùe á«∏ª©∏d áeó≤àŸG ICÉ°ûæŸG hCG ácô°ûdG ¿CÉH âÑãJ á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG Öàµe øe IOÉ¡°Th ájQÉéàdG áaô¨dG ∑GÎ°TEGh …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°Uh IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°Th ájƒæ°ùdG

. `g1435/5/18 ïjQÉàH AÉ©HQC’G Ωƒj ƒg äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG áî°ùf AGô°ûd Ωƒj ôNBG ¿CGh √ÓYCG OóëŸG óYƒŸG ‘h ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX ‘ QÉªãà°S’G º°ùb  á«JGòdG OQGƒŸG IQGOEG  ¤EG äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IOƒ©°ùdG IOÉ¡°T

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
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UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٨UM AL-QURA

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW óYƒe ójó“ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسة 

á«bƒ°ûdG ≈°û‡ ∂°ûc
`g1435/5/10

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

`g1435/5/10

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
500

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `: äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe 

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J á°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y 

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°S’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

 . www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2622) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh  

:á«dÉàdG ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG تعلن/

مكان فتح المظاريف موعد فتح المظاريف
 آخر موعد لتقديم

العطاءات
قيمة الكراسة م إسـم المافسة
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∫ÉjQ 500 

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
AÉ°ùMC’ÉH ¢VÉjôdG ≥jô£H äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe ‘ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe 1

∫ÉjQ 3000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
AÉ°ùMC’ÉH á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH á«aô°üe äÉeóN áeÉb’ (22) ºbQ ∂æH ´ôa QÉªãà°SG IójGõe 2

∫ÉjQ 4000 

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
AÉ°ùMC’ÉH (1082/4 ) ºbQ óªà©ŸG §£îŸG øª°V (44 ) ºbQ »ë°U ∞°Uƒà°ùe QÉªãà°SG IójGõe 3

∫ÉjQ  4000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
±ƒØ¡dÉH QGhOC’G IOó©àe äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe áeÉbE’ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 4

∫ÉjQ 1500 

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
AÉ°ùMC’ÉH ¿ƒ«©dG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG ‘ ÉjÒàØch º©£e ¢VQCG á©£b QÉªãà°SG IójGõe 5

∫ÉjQ 4000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
AÉ°ùMC’ÉH 848/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW/…ôFGódG ≥jôW ≈∏Y º©£e AÉ°ûfEG QÉªãà°SG IójGõe

 
  6

∫ÉjQ 3000 

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
AÉ°ùMC’ÉH á«dhódG ¢VQÉ©ŸG »HƒæL á«eƒµ◊G ôFGhódG §£ Üôb IôLC’G äGQÉ«°S á£ π«¨°ûJ ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe 7

∫ÉjQ  500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
AÉ°ùMC’ÉH á∏≤æàŸG äGQÉ«°ùdG äGQÉ°ùe QÉªãà°SG IójGõe 8

∫ÉjQ  3000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  
AÉ°ùMC’ÉH 113/14 ºbQ §£îŸÉH Ò≤©dG ≥jô£H OƒbƒdG á£ øe Üô≤dÉH (1)  ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 9

∫ÉjQ  5000   

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 
AÉ°ùMC’ÉH ¿ƒ«©dÉH á«YÉæ°üdG áæjóŸG ¥ô°T ( »ª«∏©J ≥aôe) áeÉbE’ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 10

∫ÉjQ 1500 

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 
AÉ°ùMC’ÉH ¿ƒ«©dÉH 84/14 ºbQ §£îŸÉH (ê)IóMh (9) ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 11

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW óYƒe ójó“ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسة 

(ô°ûcÎ°SG ôHƒ°S) ´ƒf á«fÓYEG áMƒd Ö«côJ
`g1435/5/10

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

`g1435/5/10

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
500

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `: äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe 

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J á°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y 

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°S’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

 . www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2622) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh  

١٩إعالنات حكومية UM AL-QURA

:á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW  øY äGójGõŸG IQGOEG – äGQÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G – πFÉM á≤£æe áfÉeCG  تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

1 .(2Ω9258 ) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ áWô°ûdG ÜôZ »YÉª÷G π≤ædG QGƒL ÜÉcôdG π≤f π«MôJ Öàµe ™bƒe ÒLCÉJ1000

`g1435 /05/22`g1435 /05/23

2
 ádÉch áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω9258)ÉgQób áMÉ°ùÃ πFÉM áæjóÃ »Hƒæ÷G …ôFGódG ≈∏Y º«∏©àdG äÉYOƒà°ùe ÜƒæL ™bGƒdG (2540) ºbQ §£îŸÉH (1) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ

.äGQÉ«°S
3000

3
  (2Ω 10092) ÉgQób áMÉ°ùÃ ä’ÉØàMÓd êOƒ¡dG ô°üb QGƒéH ø°ùëŸGóÑY øH Oƒ©°S ÒeC’G ´QÉ°T ≈∏Y Iô≤ædG »M (2277) ºbQ §£îŸÉH (Ω41) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ

 .¥óæa áeÉbEG ¢Vô¨d
2000

4 .Oƒbh á£ áeÉbEG ¢Vô¨d  (2Ω2500) ÉgQób áMÉ°ùÃ á£«≤∏dG - πFÉM ≥jôW (h Ω136)  ºbQ §£îŸÉH (1) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1500

5.øjôaÉ°ùe áMGÎ°SG áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω2500)ÉgQób áMÉ°ùÃ á£ÿG πFÉM ≥jôW(h Ω141)ºbQ §£îŸÉH (1) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1500

6 .…QÉŒ ™ª› áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 800) É¡àMÉ°ùeh á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH (334) ºbQ §£îŸÉH (88-87) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b ÒLCÉJ1000

7.…QÉŒ ™ª› áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω1000) É¡àMÉ°ùeh á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH (450) ºbQ §£îŸÉH (689-688) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b ÒLCÉJ1000

8 .…QÉŒ ™ª› áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 1500) ÉgQób áMÉ°ùH á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH (450) ºbQ §£îŸÉH(692-691-690)ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b ÒLCÉJ1500

9
 ≥jôW …Èc 13 ºbQ ™bƒe - »∏«Ñ°ûdG §£ QGƒéH áæjóŸG ≥jôW 5 ºbQ ™bƒe - ÖjQóàdG õcôe πHÉ≤e 2 ºbQ ™bƒe ) πÑ«fƒj á«fÓYEG äÉMƒd ™bGƒe ™HQCG OóY ÒLCÉJ

.( ÉLCG QGhO 17 ºbQ ™bƒe - ¿ƒàjõdG á≤jóM πHÉ≤e ±ƒ÷G
2000

10
 41 ºbQ ™bƒe - π°SÓ°S á£ πHÉ≤e áÑL ≥jôW …Èc 11 ºbQ ™bƒe - Ú°ùªÿG ´QÉ°T ™e …ôFGódG ≥jô£dG 8 ºbQ ™bƒe ) πÑ«fƒj á«fÓYEG äÉMƒd ™bGƒe çÓK OóY ÒLCÉJ

. ( ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG ≈Ø°ûà°ùŸG Üôb õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW
1500

11. …QÉŒ ¥ƒ°S áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω3400^19) ÉgQób áMÉ°ùÃ QÉªY IQÉM »ëH ( 37) ºbQ §£îŸÉH êÈdG Èà ÜôZ (18Ω) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1000

12. …QÉŒ ¥ƒ°S áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 2440^46) ÉgQób áMÉ°ùÃ á«°TÉªÿG »ëH ( 171) ºbQ §£îŸÉH (2 Ω) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1000

13. ìGôaCG ô°üb áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 7800) ÉgQób áMÉ°ùÃ ∞°UôdG »M (940) ºbQ §£îŸÉH (2488) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1500

14. …QÉŒ ¥ƒ°S áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 9963) ÉgQób áMÉ°ùÃ AÉØ°ûdG »M (799) ºbQ §£îŸÉH (3808) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1500

15. ( 2Ω 14) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ •É£Z ´QÉ°T / ¿GRôH / ¢VÉjôdG ∂æÑd ójó÷G ´ôØdG ô≤Ÿ πHÉ≤ŸG ∞«°UôdÉH øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe ÒLCÉJ1000

16.(2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ 1648 §£-ΩÉ©dG πFÉM ≈Ø°ûà°ùe ÜƒæL ≥jó°üdG ôµH ƒHCG ´QÉ°û`H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

17. ( 2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ 1650 §£ - ¿ÉjôdG ∞°Uƒà°ùe πHÉ≤e IóL ´QÉ°û`H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

18. ( 2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ á«dÉª°ûdG á¡÷G øe á©HGôdG á£°SƒàŸG πHÉ≤e `H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

19. ( 2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ 1645 §£ - áé¡ÑdG ≥≤°T πHÉ≤e ódÉN ∂∏ŸG ´QÉ°û`H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

20. ( 2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ …Oƒ©°ùdG ójÈdG πHÉ≤e Oƒ©°S ∂∏ŸG ´QÉ°T `H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

21. ( 2Ω 14) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ á«◊É°üdG ¥Gƒ°SCG πHÉ≤e - √õàæŸG »ë`H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

22. ( 2Ω 14) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ ájó∏ÑdG êôH ∫Éª°û`H øFÉµdG  ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

23. ( 2Ω 3500) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ »Hô¨dG Aõ÷G »bô°ûdG √õàæŸG »M  …QÉŒ ¥ƒ°S  ÒLCÉJ1000

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
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ال�سنة 91      العدد 4501           ١٩إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA

:á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW  øY äGójGõŸG IQGOEG – äGQÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G – πFÉM á≤£æe áfÉeCG  تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

1 .(2Ω9258 ) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ áWô°ûdG ÜôZ »YÉª÷G π≤ædG QGƒL ÜÉcôdG π≤f π«MôJ Öàµe ™bƒe ÒLCÉJ1000

`g1435 /05/22`g1435 /05/23

2
 ádÉch áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω9258)ÉgQób áMÉ°ùÃ πFÉM áæjóÃ »Hƒæ÷G …ôFGódG ≈∏Y º«∏©àdG äÉYOƒà°ùe ÜƒæL ™bGƒdG (2540) ºbQ §£îŸÉH (1) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ

.äGQÉ«°S
3000

3
  (2Ω 10092) ÉgQób áMÉ°ùÃ ä’ÉØàMÓd êOƒ¡dG ô°üb QGƒéH ø°ùëŸGóÑY øH Oƒ©°S ÒeC’G ´QÉ°T ≈∏Y Iô≤ædG »M (2277) ºbQ §£îŸÉH (Ω41) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ

 .¥óæa áeÉbEG ¢Vô¨d
2000

4 .Oƒbh á£ áeÉbEG ¢Vô¨d  (2Ω2500) ÉgQób áMÉ°ùÃ á£«≤∏dG - πFÉM ≥jôW (h Ω136)  ºbQ §£îŸÉH (1) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1500

5.øjôaÉ°ùe áMGÎ°SG áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω2500)ÉgQób áMÉ°ùÃ á£ÿG πFÉM ≥jôW(h Ω141)ºbQ §£îŸÉH (1) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1500

6 .…QÉŒ ™ª› áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 800) É¡àMÉ°ùeh á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH (334) ºbQ §£îŸÉH (88-87) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b ÒLCÉJ1000

7.…QÉŒ ™ª› áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω1000) É¡àMÉ°ùeh á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH (450) ºbQ §£îŸÉH (689-688) ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b ÒLCÉJ1000

8 .…QÉŒ ™ª› áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 1500) ÉgQób áMÉ°ùH á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH (450) ºbQ §£îŸÉH(692-691-690)ΩÉbQCG »°VGQC’G ™£b ÒLCÉJ1500

9
 ≥jôW …Èc 13 ºbQ ™bƒe - »∏«Ñ°ûdG §£ QGƒéH áæjóŸG ≥jôW 5 ºbQ ™bƒe - ÖjQóàdG õcôe πHÉ≤e 2 ºbQ ™bƒe ) πÑ«fƒj á«fÓYEG äÉMƒd ™bGƒe ™HQCG OóY ÒLCÉJ

.( ÉLCG QGhO 17 ºbQ ™bƒe - ¿ƒàjõdG á≤jóM πHÉ≤e ±ƒ÷G
2000

10
 41 ºbQ ™bƒe - π°SÓ°S á£ πHÉ≤e áÑL ≥jôW …Èc 11 ºbQ ™bƒe - Ú°ùªÿG ´QÉ°T ™e …ôFGódG ≥jô£dG 8 ºbQ ™bƒe ) πÑ«fƒj á«fÓYEG äÉMƒd ™bGƒe çÓK OóY ÒLCÉJ

. ( ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG ≈Ø°ûà°ùŸG Üôb õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW
1500

11. …QÉŒ ¥ƒ°S áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω3400^19) ÉgQób áMÉ°ùÃ QÉªY IQÉM »ëH ( 37) ºbQ §£îŸÉH êÈdG Èà ÜôZ (18Ω) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1000

12. …QÉŒ ¥ƒ°S áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 2440^46) ÉgQób áMÉ°ùÃ á«°TÉªÿG »ëH ( 171) ºbQ §£îŸÉH (2 Ω) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1000

13. ìGôaCG ô°üb áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 7800) ÉgQób áMÉ°ùÃ ∞°UôdG »M (940) ºbQ §£îŸÉH (2488) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1500

14. …QÉŒ ¥ƒ°S áeÉbEG ¢Vô¨d (2Ω 9963) ÉgQób áMÉ°ùÃ AÉØ°ûdG »M (799) ºbQ §£îŸÉH (3808) ºbQ ¢VQC’G á©£b ÒLCÉJ1500

15. ( 2Ω 14) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ •É£Z ´QÉ°T / ¿GRôH / ¢VÉjôdG ∂æÑd ójó÷G ´ôØdG ô≤Ÿ πHÉ≤ŸG ∞«°UôdÉH øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe ÒLCÉJ1000

16.(2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ 1648 §£-ΩÉ©dG πFÉM ≈Ø°ûà°ùe ÜƒæL ≥jó°üdG ôµH ƒHCG ´QÉ°û`H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

17. ( 2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ 1650 §£ - ¿ÉjôdG ∞°Uƒà°ùe πHÉ≤e IóL ´QÉ°û`H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

18. ( 2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ á«dÉª°ûdG á¡÷G øe á©HGôdG á£°SƒàŸG πHÉ≤e `H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

19. ( 2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ 1645 §£ - áé¡ÑdG ≥≤°T πHÉ≤e ódÉN ∂∏ŸG ´QÉ°û`H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

20. ( 2Ω 12) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ …Oƒ©°ùdG ójÈdG πHÉ≤e Oƒ©°S ∂∏ŸG ´QÉ°T `H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

21. ( 2Ω 14) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ á«◊É°üdG ¥Gƒ°SCG πHÉ≤e - √õàæŸG »ë`H øFÉµdG ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

22. ( 2Ω 14) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ ájó∏ÑdG êôH ∫Éª°û`H øFÉµdG  ‹B’G ±Gô°üdG ™bƒe  ÒLCÉJ1000

23. ( 2Ω 3500) ÉgQóbh áMÉ°ùÃ »Hô¨dG Aõ÷G »bô°ûdG √õàæŸG »M  …QÉŒ ¥ƒ°S  ÒLCÉJ1000

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ٢٠UM AL-QURA

:á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW IOÉYEGh ìôW øY ¿OÉ©ŸGh ∫hÎÑ∏d ó¡a ∂∏ŸG á©eÉL تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1ΩGóîà°S’G IOÉYE’ í∏°üj É‡ á«bQƒdG äÉØ∏îŸG AGô°T á«∏ªY IójGõe130/10kÉfÉ›

`g1435/05/08`g1435/05/09

2á«ÑàµŸG äGhOC’Gh ΩRGƒ∏dG ™«Ñd π ÒLCÉJ IójGõe5012/14kÉfÉ›

3ìôW IOÉYEG – ΩÉeódÉH ™ªàéŸG á«∏µH ∞°ü≤e ÒLCÉJ IójGõe5012/6kÉfÉ›

4ìôW IOÉYEG – øWÉÑdG ôØëH á©eÉ÷G äÉ«∏µH ÚØ°ü≤eh º©£e ÒLCÉJ IójGõe5012/15kÉfÉ›

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /

  :ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH IójGõŸG ≥jôW øY ∂dPh á«dÉàdG ™bGƒŸG ÒLCÉJ øY áMQÉ°ùŸG óMCG á¶aÉ ájó∏H تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةاســـــــم المزايدةم

1º````©£``e1000

`g1435/5/15`g1435/5/16

2¬``«aƒ```H1000

3Ωƒ‚ áKÓK ¥óæa2000

4¬``«aƒ```H1000

5…QÉŒ ````` »æµ°S IGóMh AÉ°ûfEG1500

6É¡àæjRh äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£b äÓ2000

7áaƒ°ûµe ÖYÓeh »°VÉjQ õcôe1500

8¿óŸG πNGO Oƒbh á£2000

9∂°ûc500

10äÉÑ°SÉæŸGh ìGôaCÓd ô°üb2000

.äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc ï°ùf ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äGQÉªãà°S’G IQGOEG áMQÉ°ùŸG óMCG á¶aÉ ájó∏Ñd Ωó≤àdG äÉ°übÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Yh

             .ájó∏ÑdÉH ∞jQÉ¶ŸG íàa ºàj ±ƒ°S ¬fCÉHk Éª∏Y

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريف  آخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسة 

»bó°U ´QÉ°ûH äGQÉæŸG ´QÉ°T §Hôd (»FÉHô¡c º∏°S) êQO AÉ°ûfEG(ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG)   `g1435/5/29   óMC’G(ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG) `g1435/5/29   óMC’G2000

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `: äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe 

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J á°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y 

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°SE’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

 . www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2622) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh

٢١إعالنات حكومية UM AL-QURA

: »∏j Ée Ö°ùM êôÿG á¶aÉëÃ áØ∏à AÉ«MCG ‘ IôLCÉà°ùŸG ¢SQGóª∏d kÓjóH ¿ƒµàd áeÉY á°ùaÉæe ≥jôW øY kÉ°VQCG (40) OóY AGô°ûd É¡àLÉM øY êôÿG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن / 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمتهارقمهااسم المنافسة

 á¶aÉ ‘ á°UÉÿG äÉ££îŸG ‘ »°VGQC’G AGô°T

≥aôŸG ¿É«ÑdG Ö°ùM êôÿG
35/20 á«fÉ›

AÉKÓãdG

 `g1435/5/10 

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

AÉ©HQC’G

`g1435/5/11 

Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

اسم المدرسة الحي
مساحة ا�رض 

المطلوبة
ال تقل عن

حدود الحي المطلوب ا�رض فيه

غربشرقجنوبشمال

¢ùdófC’G

õjõ©dGóÑY øH ôªY / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢T»≤aÉ¨dG øªMôdGóÑY /¢TOÉjR øH ¥QÉW /¢TâHÉK øH ¿É°ùM /¢T

ójR øH ó«©°S / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe»≤aÉ¨dG øªMôdGóÑY /¢T ¿hójR øH /¢T¬àÑ°S /¢TOÉjR øH ¥QÉW /¢T

ÜÉ£ÿG øH ójR / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢TÜÉ£ÿG øH ójR /¢TâHÉK øH ¿É°ùM /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

á°†¡ædG

∞jÉf ÒeC’G / Ω
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH óª ÒeC’G /¢T Oƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

πÑL øH PÉ©e / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S /¢T…ôjô◊G /¢T

¢ùdófC’G

OÉjR øH ¥QÉW / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

»≤aÉ¨dG øªMôdGóÑY / Ω
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

ágõædG»©aÉ°ûdG ΩÉeE’G / Ω
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢T»eRQGƒÿG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢T

ájõjõ©dGô°UÉf øH øªMôdGóÑY ÒeC’G /Ω
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ŸG /¢T Oƒ©°S ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY ∂∏ŸG /¢Tájõjõ©dG »M ájÉ¡f /¢T

¢ùdófC’Gô°ûY á©HGôdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

á°†¡ædG

¿ƒKÓãdGh á«fÉãdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe¢ùfCG øH ∂dÉe /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢Tõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢T

ß«Ø– á©HGôdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe¢ùfCG øH ∂dÉe /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢Tõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢T

ájõjõ©dG

á©HÉ°ùdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ŸG /¢T Oƒ©°S ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY ∂∏ŸG /¢Tájõjõ©dG »M ájÉ¡f /¢T

á©HGôdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ŸG /¢T Oƒ©°S ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY ∂∏ŸG /¢Tájõjõ©dG »M ájÉ¡f /¢T

á°†¡ædGô°ûY á«fÉãdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH óª ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

á«ØjÉædG( äÉæH ) á«ØjÉædG á«FGóàHG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeIôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) á«ØjÉædG á«FGóàHG á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG á«ØjÉædG »M

ájódÉÿGô°ûY ájOÉ◊G á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe Oƒ©°S ∂∏ŸG /¢TódÉN ∂∏ŸG /¢TódÉN ∂∏ŸG /¢TódÉN ∂∏ŸG /¢T

á°†¡ædG¿hô°û©dGh IóMGƒdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe¢ùfCG øH ∂dÉe /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

¢ùdófC’G

ô°ûY á©HGôdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

ô°ûY á©HGôdG ájƒfÉãdG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

√õàæŸG

ËôµdG ¿BGô≤dG ß«Øëàd áãdÉãdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

á°SOÉ°ùdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

ΩÓ°ùdGáæeÉãdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG / ¢Tó¡a ∂∏ŸG / ¢T≥jó°üdG ôµH »HCG / ¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S / ¢T

á°†¡ædGá©°SÉàdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

ájódÉÿGô°ûY á©HGôdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeOƒ©°S ∂∏ŸG / ¢T»HƒjC’G øjódG ìÓ°U / ¢TAÉæ«°S øHG / ¢TˆG ó«ÑY øH áë∏W / ¢T

á°†¡ædG

ô°ûY á°ùeÉÿG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

¿ƒKÓãdGh IóMGƒdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

¿ƒKÓãdGh á°SOÉ°ùdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

√õàæŸG¿ƒKÓãdGh á©°SÉàdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

Ö«ZôdG( äÉæH ) Ö«ZôdG á«FGóàHG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeحي الرغيب الذي تقع فيه مدرسة ابتدائية الرغيب ( بنات ) المستأجرة

 ájódÉÿG

 á©°SÉàdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeOƒ©°S ∂∏ŸG / ¢T»HƒjC’G øjódG ìÓ°U / ¢TAÉæ«°S øHG / ¢TˆG ó«ÑY øH áë∏W / ¢T

ô°ûY áãdÉãdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeOƒ©°S ∂∏ŸG / ¢T»HƒjC’G øjódG ìÓ°U / ¢TAÉæ«°S øHG / ¢TˆG ó«ÑY øH áë∏W / ¢T

á°†¡ædGô°ûY á°ùeÉÿG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

ájódÉÿGô°ûY á°SOÉ°ùdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeOƒ©°S ∂∏ŸG / ¢T»HƒjC’G øjódG ìÓ°U / ¢TAÉæ«°S øHG / ¢TˆG ó«ÑY øH áë∏W / ¢T

√õàæŸG

¿hô°û©dGh áãdÉãdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

Iô°TÉ©dG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

ËôµdG ¿BGô≤dG ß«Øëàd áãdÉãdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

 QÉ£≤dG

 ( äÉæH ) QÉ£≤dG »M á£°Sƒàe
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeIôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) QÉ£≤dG á£°Sƒàe á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG QÉ£≤dG »M

 ( äÉæH ) QÉ£≤dG »M ájƒfÉK
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeIôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) QÉ£≤dG ájƒfÉK á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG QÉ£≤dG »M

AÉÑ¡°ùdG

( äÉæH ) AÉÑ¡°ùdG »M á«FGóàHG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe IôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) AÉÑ¡°ùdG á«FGóàHG á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG AÉÑ¡°ùdG »M

( äÉæH ) AÉÑ¡°ùdG »M ájƒfÉK
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe IôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) AÉÑ¡°ùdG ájƒfÉK á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG AÉÑ¡°ùdG »M

 ¢VQC’G ∂dÉŸ ¢ù«d h ÉgOÉ©Ñà°SG ºà«°S ¬fEÉa äÉØ°UGƒŸGh  •hô°ûdG á°SGôµd áØdÉ »g h »°VGQC’G Ëó≤J ádÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y . áHƒ∏£ŸG äÉØ°UGƒŸG h •hô°ûdG á°SGôc øe áî°ùf ΩÓà°S’ (ÊÉÑŸG ¿hDƒ°T IQGOEG) º«∏©àdG h á«HÎdG IQGOEG ¤EG Ωó≤àdG AÉ«MC’G √òg ‘ »°VGQCG ¬jód ôaƒàJ øe ≈∏©a

. AGô°ûdG áÑdÉ£Ã á«≤MCG

m¢VGQCG AGô``````°T
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: »∏j Ée Ö°ùM êôÿG á¶aÉëÃ áØ∏à AÉ«MCG ‘ IôLCÉà°ùŸG ¢SQGóª∏d kÓjóH ¿ƒµàd áeÉY á°ùaÉæe ≥jôW øY kÉ°VQCG (40) OóY AGô°ûd É¡àLÉM øY êôÿG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن / 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمتهارقمهااسم المنافسة

 á¶aÉ ‘ á°UÉÿG äÉ££îŸG ‘ »°VGQC’G AGô°T

≥aôŸG ¿É«ÑdG Ö°ùM êôÿG
35/20 á«fÉ›

AÉKÓãdG

 `g1435/5/10 

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

AÉ©HQC’G

`g1435/5/11 

Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

اسم المدرسة الحي
مساحة ا�رض 

المطلوبة
ال تقل عن

حدود الحي المطلوب ا�رض فيه

غربشرقجنوبشمال

¢ùdófC’G

õjõ©dGóÑY øH ôªY / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢T»≤aÉ¨dG øªMôdGóÑY /¢TOÉjR øH ¥QÉW /¢TâHÉK øH ¿É°ùM /¢T

ójR øH ó«©°S / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe»≤aÉ¨dG øªMôdGóÑY /¢T ¿hójR øH /¢T¬àÑ°S /¢TOÉjR øH ¥QÉW /¢T

ÜÉ£ÿG øH ójR / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢TÜÉ£ÿG øH ójR /¢TâHÉK øH ¿É°ùM /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

á°†¡ædG

∞jÉf ÒeC’G / Ω
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH óª ÒeC’G /¢T Oƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

πÑL øH PÉ©e / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S /¢T…ôjô◊G /¢T

¢ùdófC’G

OÉjR øH ¥QÉW / CG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

»≤aÉ¨dG øªMôdGóÑY / Ω
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

ágõædG»©aÉ°ûdG ΩÉeE’G / Ω
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢T»eRQGƒÿG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢T

ájõjõ©dGô°UÉf øH øªMôdGóÑY ÒeC’G /Ω
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ŸG /¢T Oƒ©°S ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY ∂∏ŸG /¢Tájõjõ©dG »M ájÉ¡f /¢T

¢ùdófC’Gô°ûY á©HGôdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

á°†¡ædG

¿ƒKÓãdGh á«fÉãdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe¢ùfCG øH ∂dÉe /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢Tõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢T

ß«Ø– á©HGôdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe¢ùfCG øH ∂dÉe /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°SÒeC’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢Tõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢T

ájõjõ©dG

á©HÉ°ùdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ŸG /¢T Oƒ©°S ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY ∂∏ŸG /¢Tájõjõ©dG »M ájÉ¡f /¢T

á©HGôdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ŸG /¢T Oƒ©°S ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY ∂∏ŸG /¢Tájõjõ©dG »M ájÉ¡f /¢T

á°†¡ædGô°ûY á«fÉãdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH óª ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

á«ØjÉædG( äÉæH ) á«ØjÉædG á«FGóàHG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeIôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) á«ØjÉædG á«FGóàHG á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG á«ØjÉædG »M

ájódÉÿGô°ûY ájOÉ◊G á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe Oƒ©°S ∂∏ŸG /¢TódÉN ∂∏ŸG /¢TódÉN ∂∏ŸG /¢TódÉN ∂∏ŸG /¢T

á°†¡ædG¿hô°û©dGh IóMGƒdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe¢ùfCG øH ∂dÉe /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

¢ùdófC’G

ô°ûY á©HGôdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

ô°ûY á©HGôdG ájƒfÉãdG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G/¢Tájôµ°ù©dG ¢ùHÓŸG ™æ°üe Qƒ°Sõjõ©dGóÑY øH ΩÉ£°S /¢Tá«Hô◊G ™fÉ°üŸG Qƒ°S

√õàæŸG

ËôµdG ¿BGô≤dG ß«Øëàd áãdÉãdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

á°SOÉ°ùdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

ΩÓ°ùdGáæeÉãdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG / ¢Tó¡a ∂∏ŸG / ¢T≥jó°üdG ôµH »HCG / ¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S / ¢T

á°†¡ædGá©°SÉàdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

ájódÉÿGô°ûY á©HGôdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeOƒ©°S ∂∏ŸG / ¢T»HƒjC’G øjódG ìÓ°U / ¢TAÉæ«°S øHG / ¢TˆG ó«ÑY øH áë∏W / ¢T

á°†¡ædG

ô°ûY á°ùeÉÿG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

¿ƒKÓãdGh IóMGƒdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

¿ƒKÓãdGh á°SOÉ°ùdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

√õàæŸG¿ƒKÓãdGh á©°SÉàdG á«FGóàH’G
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

Ö«ZôdG( äÉæH ) Ö«ZôdG á«FGóàHG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeحي الرغيب الذي تقع فيه مدرسة ابتدائية الرغيب ( بنات ) المستأجرة

 ájódÉÿG

 á©°SÉàdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeOƒ©°S ∂∏ŸG / ¢T»HƒjC’G øjódG ìÓ°U / ¢TAÉæ«°S øHG / ¢TˆG ó«ÑY øH áë∏W / ¢T

ô°ûY áãdÉãdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeOƒ©°S ∂∏ŸG / ¢T»HƒjC’G øjódG ìÓ°U / ¢TAÉæ«°S øHG / ¢TˆG ó«ÑY øH áë∏W / ¢T

á°†¡ædGô°ûY á°ùeÉÿG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeõjõ©dGóÑY øH ó¡a ∂∏ŸG /¢Tõjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ÒeC’G /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf /¢T

ájódÉÿGô°ûY á°SOÉ°ùdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeOƒ©°S ∂∏ŸG / ¢T»HƒjC’G øjódG ìÓ°U / ¢TAÉæ«°S øHG / ¢TˆG ó«ÑY øH áë∏W / ¢T

√õàæŸG

¿hô°û©dGh áãdÉãdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

Iô°TÉ©dG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

ËôµdG ¿BGô≤dG ß«Øëàd áãdÉãdG á£°SƒàŸG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe áfÉLO »HCG /¢Tó¡a ∂∏ŸG /¢TOƒ©°S øH óª ΩÉeE’G /¢Tõjõ©dGóÑY øH ô°UÉf ÒeC’G/¢T

 QÉ£≤dG

 ( äÉæH ) QÉ£≤dG »M á£°Sƒàe
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeIôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) QÉ£≤dG á£°Sƒàe á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG QÉ£≤dG »M

 ( äÉæH ) QÉ£≤dG »M ájƒfÉK
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øeIôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) QÉ£≤dG ájƒfÉK á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG QÉ£≤dG »M

AÉÑ¡°ùdG

( äÉæH ) AÉÑ¡°ùdG »M á«FGóàHG
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe IôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) AÉÑ¡°ùdG á«FGóàHG á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG AÉÑ¡°ùdG »M

( äÉæH ) AÉÑ¡°ùdG »M ájƒfÉK
2
Ω 10^000 ¤EG 4000 øe IôLCÉà°ùŸG ( äÉæH ) AÉÑ¡°ùdG ájƒfÉK á°SQóe ¬«a ™≤J …òdG AÉÑ¡°ùdG »M

 ¢VQC’G ∂dÉŸ ¢ù«d h ÉgOÉ©Ñà°SG ºà«°S ¬fEÉa äÉØ°UGƒŸGh  •hô°ûdG á°SGôµd áØdÉ »g h »°VGQC’G Ëó≤J ádÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y . áHƒ∏£ŸG äÉØ°UGƒŸG h •hô°ûdG á°SGôc øe áî°ùf ΩÓà°S’ (ÊÉÑŸG ¿hDƒ°T IQGOEG) º«∏©àdG h á«HÎdG IQGOEG ¤EG Ωó≤àdG AÉ«MC’G √òg ‘ »°VGQCG ¬jód ôaƒàJ øe ≈∏©a

. AGô°ûdG áÑdÉ£Ã á«≤MCG

m¢VGQCG AGô``````°T
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وظـائف شـاغـرة
:á«dÉàdG ∞FÉXƒdG øY áMÉÑdG á≤£æÃ á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG تعلن / 

بيان بأسماء الجوامع  والمساجد الشاغرة بمدينة الباحة

مقدار المكـافأةالمكــانالفـئـةمسمى الوظيفة

™eÉ``````````L ΩÉ```````````eEG( CG )¿ÉëjôdG  ájôb∫ÉjQ4570

™eÉ```````````L ΩÉ````````````eEG( Ü )IôeÉ°û¨dG ájôb∫ÉjQ 3675

™eÉ```````````L ΩÉ````````````eEG( Ü )øjQGódG ájôb∫ÉjQ 3675

™eÉ```````````L ΩÉ````````````eEG( Ü )¿ÉÑMQ ájôb∫ÉjQ 3675

™eÉ```````````L ΩÉ````````````eEG( Ü )ó∏ŸG ájôb∫ÉjQ 3675

™eÉ```````````L ΩÉ````````````eEG( Ü )¿É°û≤©dG ájôb∫ÉjQ 3675

™eÉ```````````L ΩÉ````````````eEG( Ü )ádÉÑ©dG ájôb∫ÉjQ 3675

™eÉ```````````L ΩÉ````````````eEG( Ü )¬µ«∏e ájôb∫ÉjQ 3675

 óé°ùe ΩÉeEG( CG ) áµ«∏Ã  ÉeÓ°S ∫BG∫ÉjQ 2980

óé°ùe ΩÉeEG( CG )ñô°üŸÉH ôµH ƒHCG∫ÉjQ 2980

óé°ùe ΩÉeEG( CG )»∏©dG …OGƒH á∏◊G∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( CG )ÒÑµdG QÉ°S »æH∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) AÓ©∏ÑH ÜÉ£ÿG øH ôªY∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü )¿É°†«ÑH AGôª◊G∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) √ô©÷G∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü )√óM »æH AÉbQõdG∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü )¿ô≤dÉH ‹Éª°ûdG »◊G∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) ÒØ¶dÉH áMÓŸG∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) ˆG óÑY ôØ°S∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) IOQÉ£©dG∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü )¿ÉÑ©°U øH∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) ¿Góª◊G∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) á°VhôdG∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) √ô°†∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü )ójó÷G AGôb∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) AÓ©∏ÑH ¬«dGhódG∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü )AGôY∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü ) QÉ°S »æÑH íØ«£∏dG∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü )¿É£∏°S ¢VƒY∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( Ü )√ô°†ëÃ √Oƒ°ùŸG∫ÉjQ 2385

óé°ùe ΩÉeEG( ê )Öé©ŸG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê ) »YÉeC’G ΩCG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )…OÉæ°ùdG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )AÓ©∏ÑH ÜÉ£ÿG øH ôªY∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )OOôŸG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )πjƒ°T ∫BG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )»YÉaôdG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )¢ùHÉM∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )ájhÉ◊ÉH óª ÒeC’G∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê ) √ÒîH AÉÑb∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )Ohó°ùdG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )¿ƒæëb øH∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )ôé◊G IRƒM∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )AÉYô≤dG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )≈°Sƒe ∫BG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )á«°TÉ¨dG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )ÉØ°ûdG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê ) »°TÉØ◊G∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )¢ùFGô©dG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )™jõØdG ¿ôb∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )ó©°S »æH∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )ájƒ◊G∫ÉjQ1890

مقدار المكـافأةالمكــانالفـئـةمسمى الوظيفة

óé°ùe ΩÉeEG( ê )ôjõZ∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )øªMôdG ∞«°V ídÉ°U∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê )ájOÉ÷ÉH »Hô¨dG∫ÉjQ1890

óé°ùe ΩÉeEG( ê ) ÂÉ¨dG ¢SGhO øH∫ÉjQ1890

™eÉL ¿PDƒe™eÉLáYôØdÉH ¿ô≤dG∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉL¿É°†«ÑH √ôjôg »æH∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉLó∏ŸG∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉLÒØ¶dÉH ¿É£∏°S ÒeC’G∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉLπÑ÷G QGO∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉL ¿É°†«ÑH øjQGódG∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉLQƒ¡°ûe »æH∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉLádÉÑ©dG∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉL¢SÉeO ∫BG∫ÉjQ1790

™eÉL ¿PDƒe™eÉL √ô°†∫ÉjQ1790

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe√Rƒ◊G∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeáMÉÑdG ájhGR∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeá©°UGôŸG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeQƒ¡°ûe »æH∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeõjõ©dG óÑY øH ôªY∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe¬°VhôdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeÖé©ŸG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe á«©ª÷G∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe¿hÉ©àdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeºàjƒÿG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeIOƒ°ùŸG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe¿ÉëjôdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeËó≤dG ôjõ¨dG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe¿ÉëjôdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe á«YÉ°ü≤dG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeójR øH áeÉ°SG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeÖ∏£ŸG óÑY øH IõªM∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeó©°S »æH∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeô°SÉj øH QÉªY∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeIôî°üdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe…OGƒdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeáYÉaôdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe IOQÉ£©dG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe»MÉ°†ŸG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeOGƒ°ùdÉH AÉØ°U’G∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe¿Éªë°S ∫BG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeí∏°üe øH∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe¿É«HôdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe »ÑX ¿ôb∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe¿Ghó°ûdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe√óM »æH AÉbQõdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeIÉë°†ŸG ø°üM∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùeOhó°ùdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe ájhÉ◊ÉH Ö«bôdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe ÂÉ¨dÉH ÚWÓ°ùdG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe√Ó©ŸG∫ÉjQ1395

óé°ùe ¿PDƒeóé°ùe¢ùHÉM∫ÉjQ1395

٢٣إعالنات حكومية UM AL-QURA

»```æ∏`````Y OGõ````e

 ∞jQÉ¶ŸÉH)  `g1435  ΩÉ©d  (93)  ºbQ  IójGõŸG  ìôW  øY  ¢VÉjôdG  á≤£æe  áfÉeCG تعلن   /  

 »gh , áfÉeC’G äÉjQhO äÉ«£Ñ°†d »∏°ùdÉH áfÉeC’G ´Oƒà°ùe ‘ áæFÉµdG äGOƒLƒŸG ™«ÑH á°UÉÿG (áeƒàîŸG

.áYƒæàe äÉ«£Ñ°V øY IQÉÑY

 ,…ƒ÷G Qƒ°üŸG IQƒ°U ≈∏Y √ÉfOCG í°VƒŸG ™bƒŸG IQÉjõH QOÉÑj ¿CG OGõŸG ∫ƒNOh AGô°ûdÉH ÖZôj øe ≈∏©a

 ≥aGƒŸG  `g1435/4/23  óMC’G  Ωƒj  øe  GQÉÑàYG  πªY  ΩÉjCG  (10)  ∫ÓN  ™«ªé∏d  áMÉàe  áæjÉ©ŸG  ¿CG  å«M

 kÉMÉÑ°U  (9^30)  áYÉ°ùdG  øe  Ω2014/3/6  ≥aGƒŸG  `g1435/5/5  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ≈àMh  Ω2014/2/23

 ô≤e á©LGôe Ωõ∏«a  IójGõŸG  ∫ƒNO ‘ ájó÷Gh áÑZôdG  ôaƒJh áæjÉ©ŸG  ∫ÉM ‘h. kGô¡X (1) áYÉ°ùdG  ≈àMh

 á°SGôµdG áª«b) äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G

 ™HQCG ¤EG áª°ù≤e »gh Oó©dÉH á©«ÑŸG äGOƒLƒŸÉH πeÉc ¿É«Hh AGô°ûdG Ö∏W øe êPƒ‰ É¡H ≥aôŸG (∫ÉjQ 200

 êPƒ‰ äÉÑ∏£àeh äÉfÉ«H AÉØ«à°SÉH ΩGõàd’G AGô°ûdG ÖdÉW ≈∏Yh ,á«aGôZƒJƒa Qƒ°üH áë°Vƒeh äÉYƒª›

 óYƒŸG ¿CÉH kÉª∏Y .¬æe Ωó≤ŸG AÉ£©dG ±hô¶e øª°V äGAÉ£©dG Ëó≤àd  OóëŸG âbƒdG ‘ ¬Áó≤Jh AGô°ûdG Ö∏W

 Ω2014/3/9 ≥aGƒŸG `g1435/5/8 óMC’G Ωƒj ‘ ¿ƒµj ±ƒ°S ∞jQÉ¶ŸG íàah äGAÉ£©dG Ëó≤J ∫ƒÑ≤d OóëŸG

 »ëH (O) êôH á«∏≤«©ŸG ≈æÑÃ øFÉµdG QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G ô≤e ‘ kÉMÉÑ°U (10) áYÉ°ùdG ∞jQÉ¶ŸG íàah

 OGõŸG áYÉ≤d ∫ƒNódG Ö«JÎd áYÉ°S ∞°üæH äGAÉ£©dG Ëó≤J óYƒe πÑb Qƒ°†◊G πeCÉfh ∫hC’G QhódG IôjódG

 ≈Lôj á°ùaÉæŸG øY QÉ°ùØà°SÓd .OGõª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàØd kGó«¡“ k nnÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ É¡bÓZEG πÑb

 ™bƒŸG øY QÉ°ùØà°SÓdh .612 ºbQ á∏jƒ– 4140500 : ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G

. 056677332 ºbQ ∫GƒL

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه 
مراجعة ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

m¿É`````Ñe QÉ````éÄà°SG

 IóéH ∫ÉØWC’Gh IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùŸ ´Oƒà°ùe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG  تعلن /  

:á«dÉàdG áHƒ∏£ŸG •hô°ûdGh äÉØ°UGƒŸÉH

 .ÌcCG hCG Îe (600) OhóM ‘ áÑ°SÉæe áMÉ°ùÃ ´Oƒà°ùŸG áMÉ°ùe ¿ƒµJ ¿CG -1

 .ôaƒàŸG Ö°ùM hCG ≈Ø°ûà°ùŸG øe Öjôb ´Oƒà°ùŸG ¿ƒµj ¿CG -2

.ÊóŸG ´ÉaódGh ájó∏ÑdG •hô°ûd ‘ƒà°ùe ¿ƒµj ¿CG -3 

.áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ™«ªL ¬H ôaƒàJ ¿CG -4

.IQÉeEÓd ™HÉàdG Ö«MQ õcôe ‘ ≈æÑe QÉéÄà°S’ É¡àLÉM øY ∑ƒÑJ á≤£æe IQÉeEG تعلن /
 ±ôX ‘ IôLC’G áª«≤H ¢VôY Ëó≤Jh ( äÉjô`à°ûŸG IQGOEG ) ∑ƒÑJ á≤£æe IQÉeEG á©LGôe √ÒLCÉàH ÖZôjh ≈æÑe ¬jód øe ≈∏©a

 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒ`j ∞jQÉ¶ŸG íàah , `g1435/5/29 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ¢Vhô©dG ΩÓà°S’ óYƒe ôNBG ¿ƒµj ±ƒ°S ¬fCG kÉª∏Y ≥∏¨e

. `g1435/5/30

:QÉ≤©dG ‘ äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG

.áë∏°ùŸG áfÉ°SôÿG øe »æÑe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  ~ 1

.√É«ŸG äGQhód áaÉ°VE’ÉH (4) øY ≈æÑŸG ‘ ±ô¨dG OóY π≤J’ –2

 .»°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y QÉ≤©dG ™bƒe ¿ƒµj ¿CG –3

  .≈æÑŸG πNGO AÉæa OƒLh -4

.äÉeóÿG ™«ªL QÉ≤©dG ‘ ôaƒàJ ¿CG –5

 ‘  É¡àÑZQ  øY  »æWƒdG ¢Sô◊ÉH IQGRƒH á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG á©HÉàdG IóéH á«Ñ£dG õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG áæjóe تعلن   /
.»æWƒdG ¢Sô◊G IQGRƒH á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdÉH IóéH á«Ñ£dG õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG áæjóe »Hƒ°ùæe ¿Éµ°SE’ »æµ°S QÉ≤Y QÉéÄà°SG

. `g1435/Æ/4/´ ¢U ¢T :á°ùaÉæŸG ºbQ

.∫ÉjQ250  :á°SGôµdG áª«bh

k.Gô°üY áãdÉãdG áYÉ°ùdG, Ω2014/03/ 12≥aGƒŸG, `g1435/05/11AÉ©HQC’G äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y

.kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ,Ω2014/03/13 ≥aGƒŸG ,`g1435/05/12 ¢ù«ªÿG :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

á°ùaÉæe ≈ª°ùe πjó©J

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ≈ª°ùe πjó©J øY Ò°ùY á≤£æÃ √É«ª∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

اسم المنافسة

 π«¨°ûJ á«∏ªY á°ùaÉæe ¤EG áHôeh áMóæJh áeƒæJ õcGôÃ »ë°üdG ±ô°üdG áµÑ°Th á£ áfÉ«°Uh π«¨°ûJ á«∏ªY á°ùaÉæe 

 áeƒæJ õcôÃ »ë°üdG ±ô°üdG áµÑ°Th á£ áfÉ«°Uh

2382رقم  المنافسه

äÉ°ùaÉæŸGh äÉjÎ°ûŸG  IQGOEGجهة بيع المواصفات

  1000قيمة  المواصفات

 g1435/05/8`آخر موعد لتقديم العطاءات

 موعد فتح المظاريف الساعة
العاشرة صباحًا

`g1435/05/9

á°ùaÉæe AÉ¨dEG
 :Úà«dÉàdG ÚJójGõŸG øY ¿ÓYE’G AÉ¨dEG øY ΩÉeódG áfÉeCG  تعلن /

0`g1435/6/15 ¤EG `g1435/4/15 øe IÎØdG ∫ÓN áàbDƒe á«¡«aôJ äÉWÉ°ûf áeÉbE’ ™bGƒe ÒLCÉJ -1

0`g1435/11/1 ¤EG `g1435/8/1 øe IÎØdG ∫ÓN á«ª°Sƒe äÉfÉLô¡eh äÉ«dÉ©a áeÉbE’ ™bGƒe ÒLCÉJ -2

 ÜÓ£dG π≤f á«∏ªY) ≈ª°ùÃ 35/3 ºbQ á°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG  تعلن /
. (á°UÉÿG á«HÎdG äÉÑdÉ£dGh

تنويه من وزارة المالية
 ∑ÓeC’ IóFÉ©dG ¢VQC’G ≈∏Y ΩÉµëà°SG áéM êGôîà°SG ¬Ñ∏W øY á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«dÉŸG IQGRh ´ôa يعلن / 

: »∏j Éªc É¡àMÉ°ùeh É¡dGƒWCGh ÉgOhóM  í°VƒŸG Ö°ùM áØ«æe ¥ôØe ≈∏Y »éØÿG / ájQóMƒHCG ≥jôW ≈∏Y á©bGƒdG ádhódG

Ω100 ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG : شماًال
Ω100 ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG : جنوبًا
Ω100 ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG : شرقًا

Ω100 ∫ƒ£H »éØÿG / ájQóMƒHCG ≥jôW ΩôM : غربًا
.™Hôe Îe ±’BG Iô°ûY ( 2Ω 10^000 ) á«dÉªLE’G É¡àMÉ°ùe ´ƒª›h

.¿ÓYE’G Qhó°U ïjQÉJ øe kÉeƒj ¿ƒà°S Ióe ∫ÓN »éØÿG áªµ ¤EG Ωó≤àdG ¬«∏Y á°VQÉ©e ¬d øeh

 áYƒæàe äGQÉ«``°S (8) á«fÉªK OóY ™«H  øY  áYGQõ````dG IQGRƒd ™HÉàdG  IóéH á«µª``°ùdG IhÌdG çÉëHCG õcôe يعلن /
 áYÉ°ùdG óæY) Ω4102/2/81 ≥aGƒŸG  `g1435/4/18  AÉKÓãdG  Ωƒj  ∂dPh »æ∏`©dG OGõ```ŸG ≥jôW øY äÉcQÉŸGh ΩÉ```éMC’G

 ójõŸh  ,  IóéH ¢VQÉ©ŸG  ï«°T  Qƒ°†ëHh  ,  QóæH  ΩCG  óé°ùe ∫Éª°T  / á«dÉª```°ûdG  ôëHCG  ‘ õcôŸG  ™bƒÃ (kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

 ∞XƒŸG ∫GƒLh 0122342283 ¢ùcÉa / 0122342082 õcôŸG IQGOEG ∞JÉg  OGõŸG  ™bƒeh äGQÉ«°S ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG øe

.0555654208 ¢üàîŸG

.IóéH πeC’G ≈Ø°ûà°ùe ™«LQ ™«H IójGõe ìôW øY á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe تعلن /
. `g1435/5/9 :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,`g1435/5/8 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y , % 2 :¿Éª°†dG áª«b

. á«fÉª«∏°ùdG »ëH IóL áë°üH »Ñ£dG øjƒªàdG IQGOEG :IójGõŸG ¿Éµe

. äÉjÎ°ûŸG IQGOEG – IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG  - ájôjóŸG ¿GƒæY

mohj2012@gmail.com  ÊhÎµdE’G ójÈdG     . 21176 IóL 12493 Ü ¢U
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»```æ∏`````Y OGõ````e

 ∞jQÉ¶ŸÉH)  `g1435  ΩÉ©d  (93)  ºbQ  IójGõŸG  ìôW  øY  ¢VÉjôdG  á≤£æe  áfÉeCG تعلن   /  

 »gh , áfÉeC’G äÉjQhO äÉ«£Ñ°†d »∏°ùdÉH áfÉeC’G ´Oƒà°ùe ‘ áæFÉµdG äGOƒLƒŸG ™«ÑH á°UÉÿG (áeƒàîŸG

.áYƒæàe äÉ«£Ñ°V øY IQÉÑY

 ,…ƒ÷G Qƒ°üŸG IQƒ°U ≈∏Y √ÉfOCG í°VƒŸG ™bƒŸG IQÉjõH QOÉÑj ¿CG OGõŸG ∫ƒNOh AGô°ûdÉH ÖZôj øe ≈∏©a

 ≥aGƒŸG  `g1435/4/23  óMC’G  Ωƒj  øe  GQÉÑàYG  πªY  ΩÉjCG  (10)  ∫ÓN  ™«ªé∏d  áMÉàe  áæjÉ©ŸG  ¿CG  å«M

 kÉMÉÑ°U  (9^30)  áYÉ°ùdG  øe  Ω2014/3/6  ≥aGƒŸG  `g1435/5/5  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ≈àMh  Ω2014/2/23

 ô≤e á©LGôe Ωõ∏«a  IójGõŸG  ∫ƒNO ‘ ájó÷Gh áÑZôdG  ôaƒJh áæjÉ©ŸG  ∫ÉM ‘h. kGô¡X (1) áYÉ°ùdG  ≈àMh

 á°SGôµdG áª«b) äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G

 ™HQCG ¤EG áª°ù≤e »gh Oó©dÉH á©«ÑŸG äGOƒLƒŸÉH πeÉc ¿É«Hh AGô°ûdG Ö∏W øe êPƒ‰ É¡H ≥aôŸG (∫ÉjQ 200

 êPƒ‰ äÉÑ∏£àeh äÉfÉ«H AÉØ«à°SÉH ΩGõàd’G AGô°ûdG ÖdÉW ≈∏Yh ,á«aGôZƒJƒa Qƒ°üH áë°Vƒeh äÉYƒª›

 óYƒŸG ¿CÉH kÉª∏Y .¬æe Ωó≤ŸG AÉ£©dG ±hô¶e øª°V äGAÉ£©dG Ëó≤àd  OóëŸG âbƒdG ‘ ¬Áó≤Jh AGô°ûdG Ö∏W

 Ω2014/3/9 ≥aGƒŸG `g1435/5/8 óMC’G Ωƒj ‘ ¿ƒµj ±ƒ°S ∞jQÉ¶ŸG íàah äGAÉ£©dG Ëó≤J ∫ƒÑ≤d OóëŸG

 »ëH (O) êôH á«∏≤«©ŸG ≈æÑÃ øFÉµdG QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G ô≤e ‘ kÉMÉÑ°U (10) áYÉ°ùdG ∞jQÉ¶ŸG íàah

 OGõŸG áYÉ≤d ∫ƒNódG Ö«JÎd áYÉ°S ∞°üæH äGAÉ£©dG Ëó≤J óYƒe πÑb Qƒ°†◊G πeCÉfh ∫hC’G QhódG IôjódG

 ≈Lôj á°ùaÉæŸG øY QÉ°ùØà°SÓd .OGõª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàØd kGó«¡“ k nnÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ É¡bÓZEG πÑb

 ™bƒŸG øY QÉ°ùØà°SÓdh .612 ºbQ á∏jƒ– 4140500 : ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG IQGOE’G ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G

. 056677332 ºbQ ∫GƒL

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه 
مراجعة ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

m¿É`````Ñe QÉ````éÄà°SG

 IóéH ∫ÉØWC’Gh IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùŸ ´Oƒà°ùe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG  تعلن /  

:á«dÉàdG áHƒ∏£ŸG •hô°ûdGh äÉØ°UGƒŸÉH

 .ÌcCG hCG Îe (600) OhóM ‘ áÑ°SÉæe áMÉ°ùÃ ´Oƒà°ùŸG áMÉ°ùe ¿ƒµJ ¿CG -1

 .ôaƒàŸG Ö°ùM hCG ≈Ø°ûà°ùŸG øe Öjôb ´Oƒà°ùŸG ¿ƒµj ¿CG -2

.ÊóŸG ´ÉaódGh ájó∏ÑdG •hô°ûd ‘ƒà°ùe ¿ƒµj ¿CG -3 

.áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ™«ªL ¬H ôaƒàJ ¿CG -4

.IQÉeEÓd ™HÉàdG Ö«MQ õcôe ‘ ≈æÑe QÉéÄà°S’ É¡àLÉM øY ∑ƒÑJ á≤£æe IQÉeEG تعلن /
 ±ôX ‘ IôLC’G áª«≤H ¢VôY Ëó≤Jh ( äÉjô`à°ûŸG IQGOEG ) ∑ƒÑJ á≤£æe IQÉeEG á©LGôe √ÒLCÉàH ÖZôjh ≈æÑe ¬jód øe ≈∏©a

 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒ`j ∞jQÉ¶ŸG íàah , `g1435/5/29 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ¢Vhô©dG ΩÓà°S’ óYƒe ôNBG ¿ƒµj ±ƒ°S ¬fCG kÉª∏Y ≥∏¨e

. `g1435/5/30

:QÉ≤©dG ‘ äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG

.áë∏°ùŸG áfÉ°SôÿG øe »æÑe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  ~ 1

.√É«ŸG äGQhód áaÉ°VE’ÉH (4) øY ≈æÑŸG ‘ ±ô¨dG OóY π≤J’ –2

 .»°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y QÉ≤©dG ™bƒe ¿ƒµj ¿CG –3

  .≈æÑŸG πNGO AÉæa OƒLh -4

.äÉeóÿG ™«ªL QÉ≤©dG ‘ ôaƒàJ ¿CG –5

 ‘  É¡àÑZQ  øY  »æWƒdG ¢Sô◊ÉH IQGRƒH á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG á©HÉàdG IóéH á«Ñ£dG õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG áæjóe تعلن   /
.»æWƒdG ¢Sô◊G IQGRƒH á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdÉH IóéH á«Ñ£dG õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG áæjóe »Hƒ°ùæe ¿Éµ°SE’ »æµ°S QÉ≤Y QÉéÄà°SG

. `g1435/Æ/4/´ ¢U ¢T :á°ùaÉæŸG ºbQ

.∫ÉjQ250  :á°SGôµdG áª«bh

k.Gô°üY áãdÉãdG áYÉ°ùdG, Ω2014/03/ 12≥aGƒŸG, `g1435/05/11AÉ©HQC’G äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y

.kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ,Ω2014/03/13 ≥aGƒŸG ,`g1435/05/12 ¢ù«ªÿG :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

á°ùaÉæe ≈ª°ùe πjó©J

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ≈ª°ùe πjó©J øY Ò°ùY á≤£æÃ √É«ª∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

اسم المنافسة

 π«¨°ûJ á«∏ªY á°ùaÉæe ¤EG áHôeh áMóæJh áeƒæJ õcGôÃ »ë°üdG ±ô°üdG áµÑ°Th á£ áfÉ«°Uh π«¨°ûJ á«∏ªY á°ùaÉæe 

 áeƒæJ õcôÃ »ë°üdG ±ô°üdG áµÑ°Th á£ áfÉ«°Uh

2382رقم  المنافسه

äÉ°ùaÉæŸGh äÉjÎ°ûŸG  IQGOEGجهة بيع المواصفات

  1000قيمة  المواصفات

 g1435/05/8`آخر موعد لتقديم العطاءات

 موعد فتح المظاريف الساعة
العاشرة صباحًا

`g1435/05/9

á°ùaÉæe AÉ¨dEG
 :Úà«dÉàdG ÚJójGõŸG øY ¿ÓYE’G AÉ¨dEG øY ΩÉeódG áfÉeCG  تعلن /

0`g1435/6/15 ¤EG `g1435/4/15 øe IÎØdG ∫ÓN áàbDƒe á«¡«aôJ äÉWÉ°ûf áeÉbE’ ™bGƒe ÒLCÉJ -1

0`g1435/11/1 ¤EG `g1435/8/1 øe IÎØdG ∫ÓN á«ª°Sƒe äÉfÉLô¡eh äÉ«dÉ©a áeÉbE’ ™bGƒe ÒLCÉJ -2

 ÜÓ£dG π≤f á«∏ªY) ≈ª°ùÃ 35/3 ºbQ á°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG  تعلن /
. (á°UÉÿG á«HÎdG äÉÑdÉ£dGh

تنويه من وزارة المالية
 ∑ÓeC’ IóFÉ©dG ¢VQC’G ≈∏Y ΩÉµëà°SG áéM êGôîà°SG ¬Ñ∏W øY á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«dÉŸG IQGRh ´ôa يعلن / 

: »∏j Éªc É¡àMÉ°ùeh É¡dGƒWCGh ÉgOhóM  í°VƒŸG Ö°ùM áØ«æe ¥ôØe ≈∏Y »éØÿG / ájQóMƒHCG ≥jôW ≈∏Y á©bGƒdG ádhódG

Ω100 ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG : شماًال
Ω100 ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG : جنوبًا
Ω100 ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG : شرقًا

Ω100 ∫ƒ£H »éØÿG / ájQóMƒHCG ≥jôW ΩôM : غربًا
.™Hôe Îe ±’BG Iô°ûY ( 2Ω 10^000 ) á«dÉªLE’G É¡àMÉ°ùe ´ƒª›h

.¿ÓYE’G Qhó°U ïjQÉJ øe kÉeƒj ¿ƒà°S Ióe ∫ÓN »éØÿG áªµ ¤EG Ωó≤àdG ¬«∏Y á°VQÉ©e ¬d øeh

 áYƒæàe äGQÉ«``°S (8) á«fÉªK OóY ™«H  øY  áYGQõ````dG IQGRƒd ™HÉàdG  IóéH á«µª``°ùdG IhÌdG çÉëHCG õcôe يعلن /
 áYÉ°ùdG óæY) Ω4102/2/81 ≥aGƒŸG  `g1435/4/18  AÉKÓãdG  Ωƒj  ∂dPh »æ∏`©dG OGõ```ŸG ≥jôW øY äÉcQÉŸGh ΩÉ```éMC’G

 ójõŸh  ,  IóéH ¢VQÉ©ŸG  ï«°T  Qƒ°†ëHh  ,  QóæH  ΩCG  óé°ùe ∫Éª°T  / á«dÉª```°ûdG  ôëHCG  ‘ õcôŸG  ™bƒÃ (kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

 ∞XƒŸG ∫GƒLh 0122342283 ¢ùcÉa / 0122342082 õcôŸG IQGOEG ∞JÉg  OGõŸG  ™bƒeh äGQÉ«°S ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸG øe

.0555654208 ¢üàîŸG

.IóéH πeC’G ≈Ø°ûà°ùe ™«LQ ™«H IójGõe ìôW øY á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe تعلن /
. `g1435/5/9 :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,`g1435/5/8 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y , % 2 :¿Éª°†dG áª«b

. á«fÉª«∏°ùdG »ëH IóL áë°üH »Ñ£dG øjƒªàdG IQGOEG :IójGõŸG ¿Éµe

. äÉjÎ°ûŸG IQGOEG – IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG  - ájôjóŸG ¿GƒæY

mohj2012@gmail.com  ÊhÎµdE’G ójÈdG     . 21176 IóL 12493 Ü ¢U
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/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤
Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ود

سع
 ال

ية
ك

مل
 ال

ية
حر

لب
ت ا

وا
لق

ا

١- توريد مصدات هيدورليكية 

للمعهد 
٥٠٠ ١

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ

٢٠٠ ٢٢- توريد مواد سباكة متنوعة

٣- توريد مواد كهربائية 

متنوعة
٢٠٠ ٣

٤- توريد قطع غيار تكييف 

وتبريد 
٢٠٠ ٤

٢٠٠ ٥٥- توريد مواد جنارة متنوعة

٦- توريد أجهزة كهربائية 

منزلية 
٣٠٠ ٦

٢٠٠ ٧٧- توريد مواد بناء متنوعة

٢٠٠ ٨٨- توريد مواد وأدوات زراعية

١٤٣٥/٠٥/١٠هـ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ
٢٠٠ ٩٩- توريد مواد وأدوات زراعية

١٠- ترميم مدرسة التحفيظ 

النسائية
١١٠٠٠

١١- توريد كساوي وجتهيزات 

عسكرية

ق – ب – 

٥ – م ع 

٤٣٥/١٧–

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٠٠٠

قيادة سالح 
المهندسين

١- شباك متويه
 ٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ

٢- تأمني جتهيزات عسكرية
 ٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٥٠٠

قوات الدفاع 
الجوي 

الملكي 
السعودي  

ا�دارة 
الهندسية 
وا�سكان

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ٣٣/٥/٧٣٠٠٠حفر بئر مياه برأس مشعاب

قاعدة الملك 
عبدالعزيز 

البحرية 
بالجبيل 

مركز 
التشغيل 
والصيانة

١- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب وإصالح وحـــدات 

مناولة الهـــواء ومواسير 

التكييف املركزي في مطار 

القوات البحرية

ق ب-ع  

٣٥/٠٩
١٤٣٥/٠٥/٠١هـ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ٥٠٠  

٢- إعادة طرح توريد وتركيب 

واستبدال وإصالح وحـــدات 

مناولة الهواء بعدة مواقع 

بالقاعدة

ق ب-ع 

٣٥/٠٠٥
١٤٣٥/٠٥/١٥هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ ٥٠٠ 

٣- توريد وتركيب أعمدة إنارة 

ملناطق مختلفة بالقاعـــدة

ق ب-ع 

٣٥/٠٢٨
١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ٥٠٠ 

٤- ترميم وتأهيل مبنى إدارة 

األسطـــول الشــــــرقــي

ق ب-ع 

٣٥/٠٢٩
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ٥٠٠ 

قاعدة الملك 
فيصل 
البحرية

١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  ٣٥/٠٧٥٠٠إنشاء مصدات أمنية

إدارة مدينة 
الملك 

عبدالعزيز
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بتبوك

١- توريد وتركيب وتشغيل 

مقسم هاتـف جديد مع كافة 

مستلزماته مبوقع الضيافة 

املمتازة مبدينة امللك عبدالعزيز 

العسكرية بتبوك

٥٠٠ ٣٥٩٩

١٤٣٥/٠٥/١٧هـ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ

٢- تنفيذ أعمال كهربائية 

وتشمل ( أعمال حفر وتوريد 

ومتديد كابالت وتوريد وتركيب 

موزعات حلقية ومستلزماتها) 

لزوم أعمال إحالل شبكة 

الكهرباء مبعسكري اليرموك 

والبدر ( مرحلة أولى ) مبدينة امللك 

عبدالعزيز العسكرية بتبوك

٥٠٠ ٣٥٠٩

إدارة مدينة 
الملك خالد 
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة

صيانة وإعادة تأهيل وتوسعة 

طريق ميادين الرماية
١٤٣٥/٠٥/٠٩ هـ١٤٣٥/٠٥/٠٩ هـ٤٠٠٠ ٤٣٥/٥٦/١١

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اع
دف

 ال
رة

وزا
ة ب

يان
ص

وال
ء 

شا
�ن

ة ا
دار

١- استبدال جنيلة ملعب إ

إلى جنيلة صناعية بالطائف 

والسليل 

٣٠ /١٤٣٥/٠٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ٥٠٠ ٣٥/١٧

٢- صيانة وإصالح أرضيات 

مالعب سداسية بنجيلة 

صناعية باحلريق ورنية

١٤٣٥/٠٦/٠١هـ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ ٥٠٠ ٣٥/١٩

٣- توريد كابالت كهربائية 

برنية
١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ٥٠٠ ٣٥/٢٠

٤- صيانة وإصالح وتأهيل 

الورشة باملوقع اإلداري بالسليل
١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ٥٠٠ ٣٥/١٤

إدارة 
التشغيل 
والصيانة 

با�دارة 
العامة 

للخدمات 
الطبية 
للقوات 
المسلحة

مشروع استكمال إنشاء 

مبنى وحدات تطهير للحرب 

الكيماوية ومستودع مواد 

الوقاية مبستشفى القوات 

املسلحة بخميس مشيط

/٢٣

ب/١٤٣٤/١٧
١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ١٠٠٠

ا�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 

المسلحة 

١- توريد املواد الغذائية 

ملستشفى األمير سلمان 

للقوات املسلحة بالشمالية 

الغربية

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٥٠٠٠ ٣٥/١٦

٢- تأجيل فتح مظاريف 

منافسة توريد وتركيب 

وتشغيل أجهزة ومعدات 

(أمنية) لسرايا الشرطة 

العسكرية لإلدارة العامة 

للخدمات الطبية للقوات 

املسلحة 

١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٠٠٠ ٣٤٢٠٠٠١١

هيئة 
ا�مدادات 
والتموين

١- تأمني وتوريد أجهزة وقطع 

غيار أنظمة اتصاالت
١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ٣٥/١٣١٠٠٠

٢- تأمني وتوريد شباك متويه 

منوعة
١٤٣٥/٥/٢٦هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ٣٥/١٤١٠٠٠

هيئة 
ا�مدادات 
والتموين 

بقوات 
الدفاع الجوي

تأمني تراخيص ودعم ومساندة 

أجهزة ومعدات وبرامج 

نظام الصيانة واإلمداد اآللي 

(ماكسيمو )

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٣٥/١٤٣٠٠٠

 مجمع 
الملك فهد 

الطبي 
العسكري 
بالظهران

١- توريد أجهزة حاسب آلي مع 

مستلزماتها

 ١٦/٣١

١٤٣٥/
١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- توريد وتركيب أجهزة 

رياضية للنادي باجملمع

 ١٧/٣١

١٤٣٥/
٥٠٠

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

١- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة طبية للعناية 

املركزة لألطفال اخلدج

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٤/٣٦١٠٠٠

٢- توريد وتركيب ثالجات 

للمستودعات اجلديدة
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٦١٠٠٠

@ÚÓ„Ü»Ωa@ÒÎär€aÎ@fiÎ6j€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة البترول 
والثروة 

المعدنية

مشروع تغيير الربالت التالفة 

بالقبب الزجاجية
١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـمجانا١٤٣٥/٦٨ً

@ b�������œÜ��������€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م٢

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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G 
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ª
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É©
dG

 á
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e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- تأمني احملروقات ومشتقاتها 

للجهات التابعة لألمن العام 

بشرطة املنطقة الشرقية  

 ١٠٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هــ ٢- تأمني لوازم عسكرية 

للقوات املشاركة مبهمة حج 

١٤٣٥هـ  

 ١٠٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٣- تأمني لوازم عسكرية 

للجهات التابعة لألمن العام  

 ١١٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٤- صيانة ونظافة مباني املرور 

بالعاصمة املقدسة  

 ١١١

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هــ

٥- إضافات وحتسينات مبدينة 

تدريب األمن العام مبكة 

املكرمة  

 ١١٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٦- تأمني أجهزة رياضية للقوات 

اخلاصة ألمن احلج والعمرة  

 ١١٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

٧- صيانة ونظافة املباني 

اجلديدة لشرطة منطقة 

الرياض  

 ١١٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

٨- صيانة ونظافة مباني 

قوة الطوارئ اخلاصة مبنطقة 

املدينة املنورة 

 ١١٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ١٤٣٥/٠٥/٢٩هــ ٩- صيانة ونظافة مباني مرور 

منطقة القصيم 

 ١١٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

١٠- صيانة ونظافة مباني 

شرطة منطقة املدينة املنورة 

 ١١٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

١١- مزايدة تأجير وتشغيل 

بوفية داخل مقر شرطة 

منطقة حائل  

 ٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هــ٥٠٠ 

١٢- متديد موعد منافسة 

تأمني وتوريد آليات لألمن العام 

لدعم أعمال احلج 

 ٧٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ١٤٣٥/٠٤/٢٥هــ

١٣- متديد موعد منافسة 

تأمني آليات لألمن العام 

 ٧٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٣٠٠٠

ا�دارة العامة 
للشؤون 
ا�دارية 

والمالية 
إدارة 

المنافسات 
والعقود

مقايسة ترميم مبنى مركز 

املعلومات الوطني – جازان
١٤٣٥/٥/١١هــ١٤٣٥/٥/١١هــ١٢/٣٥/٥٣/١٥٠٠

صة
خا

 ال
ن

�م
ت ا

وا
ق

١- تأمني إطارات وبطاريات
 ٩ /١/٤

/١٤٣٥/١٠هـ
١٤٣٥/٥/٢٣هـ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٠٠٠

٢- ترميم مبنى االتصاالت 

السلكية والالسلكية

 ٩ /١/٤

/١٤٣٥/١١هـ
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٥٠٠

٣- إنشاء مستودع لألسلحة 

والذخيرة مبجمع األمير نايف 

مليادين الرماية

 ٩ /١/٤

/١٤٣٥/١٢هـ
١٤٣٥/٥/٣٠هـ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ٢٠٠٠

٤- إعادة تأهيل املستودعات 

املركزية إنشائياً مبعسكري 

القوات بأم احلمام ومدينة 

األمير نايف األمنية

 ٩ /١/٤

/١٤٣٥/١٣هـ
١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/١هـ٢٠٠٠

ي
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ع ا
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١- أعمال تطوير مستودع 

اآلليات واملعدات مبحافظة 

القنفذة مبنطقة مكة املكرمة

٣٥/٤٩١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ ٢- أعمال تطوير وإضافة مظلة 

لآلليات بإدارة الدفاع املدني 

بالقريات وإدارة الدفاع املدني 

بسكاكا مبنطقة اجلوف

٣٥/٥٠١٠٠٠

٣- تأمني مكيفات اسبليت 

للمديرية العامة للدفاع املدني 
٣٥/٥١١٠٠٠

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ ٤- تأمني وتوريد ورق ومواد خام 

ومستلزمات طباعة لزوم إدارة 

مطابع الدفاع املدني 

٣٥/٥٢٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
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١- توريد وتركيب مباني جاهزة ا

(برتبالت) لنقطة جبل العديد 

بقطاع سلوى باملنطقة 

الشرقية 

٢٣/٤٣٥/٦٣١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ
٢- تأمني عدد (٥) شاحنات نقل 

وإمداد شاسية (رؤوس تريال 

 (٦×٤

٣٦/٤٣٥/٦٤١٠٠٠

٣- ترميم عدد (٣٨) فيال 

بإسكان حرس احلدود بجديدة 

عرعر 

٢٣/٤٣٥/٦٥٣٠٠٠

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

قة
ط

من
ة 

مار
١- صيانة وتشغيل املصاعد إ

بديوان اإلمارة مبكة املكرمة 

ملدة (٣٦ شهر)

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

٢- تطوير األنظمة التطبيقية 

لدى إمارة منطقة مكة 

املكرمة بإستخدام نظام إدارة 

(CRM) العالقة مع العميل

٣٠٠٠

٣- صيانة ونظافة مباني 

محافظات اخلرمة وتربة ورنية 

ومراكزها ملدة (٣٦ شهر)

١٠٠٠

كلية الملك 
فهد ا�منية

منافسة صيانة وتشغيل مركز 

محمد بن نايف الطبي بكلية 

امللك فهد األمنية

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٢٠٠٠ ١٤٣٥/١هـ

ا�دارة العامة 
للمجاهدين

تأمني محروقات لسيارات 

منطقة الرياض
١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٥٠٠ 

@Ú�������������zñ€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صحة 
المدينة 
المنورة

الصيانة والنظافة والتشغيل 

الغير طبي لعدد خمس 

مستشفيات داخل املدينة املنورة

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٣٠٠٠ ٣٥٠٤٨١٠٣٠٠٠٥
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ص

١- خدمات التغذية ملستشفى 

الوالدة واألطفال بالدمام  
١٤٣٥/٢/٤٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ
٢- إنشاء مستودع مبستشفى 

عنك العام 
١٤٣٥/٤/٤٥٠٠

٣- خدمات التغذية جملمع األمل 

للصحة النفسية بالدمام 

اجلديد

١٤٣٥/٢/٥٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٤- إنشاء مختبر مبستشفى 

عنك العام 
١٤٣٥/٤/٥٥٠٠

٥- خدمات التغذية جملمع 

الدمام الطبي 
١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٢/٦٧٠٠٠

٦- إنشاء مراكز الرعاية 

الصحية األولية املرحلة 

اخلامسة (اجملموعة األولى) 

اخلاصة بعدد (٩) مراكز موزعة 

بني الدمام – اخلبر – القطيف 

١٤٣٥/٦/٨هـ١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٤/٦٧٠٠٠

٧- إنشاء مراكز الرعاية 

الصحية األولية املرحلة 

اخلامسة  (اجملموعة الثانية) 

اخلاصة بعدد (٦) مراكز موزعة 

بني النعيرية – الصرار– الرفيعة 

– قريا العليا - اخلفجي

١٤٣٥/٦/١٥هـ١٤٣٥/٦/١٤هـ١٤٣٥/٤/٧٥٠٠٠

صحة حفر 
الباطن

١- التغذية املطهية 

ملستشفى السعيرة
١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ١٤٣٥/٧١٠٠٠

٢- التغذية املطهية 

ملستشفى الوالدة واألطفال
١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦هـ١٤٣٥/٨١٠٠٠

حة
با

 ال
حة

ص

١- منافسة توريد وتركيب 

تكسية من األملنيوم والزجاج 

(كليديج) لزوم واجهات الطوارى 

مبستشفى امللك فهد بالباحة

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ ٣٥٠٧٧١٠٠٠٠٠٣١٠٠٠

٢- منافسة توريد وتركيب 

وتشغيل كاميرات مراقبة 

أمنية مبستشفى الصحة 

النفسية ببلجرشي

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٣٥٠٧٧١٠٠٠٠٠٤٥٠٠

@Ú������Ó‹ÅaÜ��€a@ÒâaãÎ@
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م٢

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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G 
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ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
عق

وال
ت  
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شت
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ة ا
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/ إ

م 
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ن
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١- تأمني احملروقات ومشتقاتها 

للجهات التابعة لألمن العام 

بشرطة املنطقة الشرقية  

 ١٠٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هــ ٢- تأمني لوازم عسكرية 

للقوات املشاركة مبهمة حج 

١٤٣٥هـ  

 ١٠٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٣- تأمني لوازم عسكرية 

للجهات التابعة لألمن العام  

 ١١٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٤- صيانة ونظافة مباني املرور 

بالعاصمة املقدسة  

 ١١١

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هــ

٥- إضافات وحتسينات مبدينة 

تدريب األمن العام مبكة 

املكرمة  

 ١١٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٦- تأمني أجهزة رياضية للقوات 

اخلاصة ألمن احلج والعمرة  

 ١١٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

٧- صيانة ونظافة املباني 

اجلديدة لشرطة منطقة 

الرياض  

 ١١٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

٨- صيانة ونظافة مباني 

قوة الطوارئ اخلاصة مبنطقة 

املدينة املنورة 

 ١١٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ١٤٣٥/٠٥/٢٩هــ ٩- صيانة ونظافة مباني مرور 

منطقة القصيم 

 ١١٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

١٠- صيانة ونظافة مباني 

شرطة منطقة املدينة املنورة 

 ١١٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠

١١- مزايدة تأجير وتشغيل 

بوفية داخل مقر شرطة 

منطقة حائل  

 ٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هــ٥٠٠ 

١٢- متديد موعد منافسة 

تأمني وتوريد آليات لألمن العام 

لدعم أعمال احلج 

 ٧٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ١٤٣٥/٠٤/٢٥هــ

١٣- متديد موعد منافسة 

تأمني آليات لألمن العام 

 ٧٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٣٠٠٠

ا�دارة العامة 
للشؤون 
ا�دارية 

والمالية 
إدارة 

المنافسات 
والعقود

مقايسة ترميم مبنى مركز 

املعلومات الوطني – جازان
١٤٣٥/٥/١١هــ١٤٣٥/٥/١١هــ١٢/٣٥/٥٣/١٥٠٠

صة
خا

 ال
ن

�م
ت ا

وا
ق

١- تأمني إطارات وبطاريات
 ٩ /١/٤

/١٤٣٥/١٠هـ
١٤٣٥/٥/٢٣هـ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٠٠٠

٢- ترميم مبنى االتصاالت 

السلكية والالسلكية

 ٩ /١/٤

/١٤٣٥/١١هـ
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٥٠٠

٣- إنشاء مستودع لألسلحة 

والذخيرة مبجمع األمير نايف 

مليادين الرماية

 ٩ /١/٤

/١٤٣٥/١٢هـ
١٤٣٥/٥/٣٠هـ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ٢٠٠٠

٤- إعادة تأهيل املستودعات 

املركزية إنشائياً مبعسكري 

القوات بأم احلمام ومدينة 

األمير نايف األمنية

 ٩ /١/٤

/١٤٣٥/١٣هـ
١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/١هـ٢٠٠٠

ي
دن

لم
ع ا

فا
لد

ة ل
ام

لع
ة ا

ري
دي

لم
ا

١- أعمال تطوير مستودع 

اآلليات واملعدات مبحافظة 

القنفذة مبنطقة مكة املكرمة

٣٥/٤٩١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ ٢- أعمال تطوير وإضافة مظلة 

لآلليات بإدارة الدفاع املدني 

بالقريات وإدارة الدفاع املدني 

بسكاكا مبنطقة اجلوف

٣٥/٥٠١٠٠٠

٣- تأمني مكيفات اسبليت 

للمديرية العامة للدفاع املدني 
٣٥/٥١١٠٠٠

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ ٤- تأمني وتوريد ورق ومواد خام 

ومستلزمات طباعة لزوم إدارة 

مطابع الدفاع املدني 

٣٥/٥٢٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
حد

 ال
س

حر
ة ل

ام
لع

ة ا
ري

دي
لم

١- توريد وتركيب مباني جاهزة ا

(برتبالت) لنقطة جبل العديد 

بقطاع سلوى باملنطقة 

الشرقية 

٢٣/٤٣٥/٦٣١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ
٢- تأمني عدد (٥) شاحنات نقل 

وإمداد شاسية (رؤوس تريال 

 (٦×٤

٣٦/٤٣٥/٦٤١٠٠٠

٣- ترميم عدد (٣٨) فيال 

بإسكان حرس احلدود بجديدة 

عرعر 

٢٣/٤٣٥/٦٥٣٠٠٠

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

قة
ط

من
ة 

مار
١- صيانة وتشغيل املصاعد إ

بديوان اإلمارة مبكة املكرمة 

ملدة (٣٦ شهر)

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

٢- تطوير األنظمة التطبيقية 

لدى إمارة منطقة مكة 

املكرمة بإستخدام نظام إدارة 

(CRM) العالقة مع العميل

٣٠٠٠

٣- صيانة ونظافة مباني 

محافظات اخلرمة وتربة ورنية 

ومراكزها ملدة (٣٦ شهر)

١٠٠٠

كلية الملك 
فهد ا�منية

منافسة صيانة وتشغيل مركز 

محمد بن نايف الطبي بكلية 

امللك فهد األمنية

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٢٠٠٠ ١٤٣٥/١هـ

ا�دارة العامة 
للمجاهدين

تأمني محروقات لسيارات 

منطقة الرياض
١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٥٠٠ 

@Ú�������������zñ€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صحة 
المدينة 
المنورة

الصيانة والنظافة والتشغيل 

الغير طبي لعدد خمس 

مستشفيات داخل املدينة املنورة

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٣٠٠٠ ٣٥٠٤٨١٠٣٠٠٠٥

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

حة
ص

١- خدمات التغذية ملستشفى 

الوالدة واألطفال بالدمام  
١٤٣٥/٢/٤٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ
٢- إنشاء مستودع مبستشفى 

عنك العام 
١٤٣٥/٤/٤٥٠٠

٣- خدمات التغذية جملمع األمل 

للصحة النفسية بالدمام 

اجلديد

١٤٣٥/٢/٥٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٤- إنشاء مختبر مبستشفى 

عنك العام 
١٤٣٥/٤/٥٥٠٠

٥- خدمات التغذية جملمع 

الدمام الطبي 
١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٢/٦٧٠٠٠

٦- إنشاء مراكز الرعاية 

الصحية األولية املرحلة 

اخلامسة (اجملموعة األولى) 

اخلاصة بعدد (٩) مراكز موزعة 

بني الدمام – اخلبر – القطيف 

١٤٣٥/٦/٨هـ١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٤/٦٧٠٠٠

٧- إنشاء مراكز الرعاية 

الصحية األولية املرحلة 

اخلامسة  (اجملموعة الثانية) 

اخلاصة بعدد (٦) مراكز موزعة 

بني النعيرية – الصرار– الرفيعة 

– قريا العليا - اخلفجي

١٤٣٥/٦/١٥هـ١٤٣٥/٦/١٤هـ١٤٣٥/٤/٧٥٠٠٠

صحة حفر 
الباطن

١- التغذية املطهية 

ملستشفى السعيرة
١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ١٤٣٥/٧١٠٠٠

٢- التغذية املطهية 

ملستشفى الوالدة واألطفال
١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦هـ١٤٣٥/٨١٠٠٠

حة
با

 ال
حة

ص

١- منافسة توريد وتركيب 

تكسية من األملنيوم والزجاج 

(كليديج) لزوم واجهات الطوارى 

مبستشفى امللك فهد بالباحة

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ ٣٥٠٧٧١٠٠٠٠٠٣١٠٠٠

٢- منافسة توريد وتركيب 

وتشغيل كاميرات مراقبة 

أمنية مبستشفى الصحة 

النفسية ببلجرشي

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٣٥٠٧٧١٠٠٠٠٠٤٥٠٠

@Ú������Ó‹ÅaÜ��€a@ÒâaãÎ@
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اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م
          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١- تأجيل موعد منافسة 
النظام اإللكتروني للتعليم 

(LMS) والتدريب
١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٥٠٠١١٠٤٠٠٠٥٥٠٠٠

٢- تقدمي خدمات التغذية 
ملستشفيات منطقة جازان 
(جازان العام , صبيا العام , 
أبو عريش العام , الصحة 

النفسية , العارضة العام, 
األمراض الصدرية, بني مالك 

العام, بيش العام)

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥٠٠١١٠٢٠٠١٧١٠٫٠٠٠

ض
ريا

 ال
حة

ص

١- إنشاء مبنى لقسم 
النفايات الطبية ومبنى مؤقت 
للسجالت الطبية مبستشفى 

األمير سلمان بن عبدالعزيز 
بالرياض

١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٣٠٠٠ ٣٥٠١٤١٠٤٠٠٠٩

٢- إحالل بعض األنظمة 
ملستشفى حوطة سدير

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ٣٠٠٠ ٣٥٠١٤١٠٤٠٠١١

٣- تأمني لوازم مكتبية 
وقرطاسية للمديرية العامة 

للشؤون الصحية مبنطقة 
الرياض

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ٢٠٠٠ ٣٥٠١٤١٠٤٠٠١٠

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

١- إعادة عزل سطح 
مجمع الطوارئ باملعيصم 
ومستشفى جبل الرحمة 

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٣٥٠٢٥١٠٤٠٠١٥١٠٠٠

٢- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

ملستشفى شرق عرفات 
باملشاعر املقدسة 

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ٣٥٠٢٥١٠٣٠٠٠٩٣٠٠٠

٣- تأمني سيارات خدمات عامة 
ملنطقة مكة املكرمة لعام 

١٤٣٥هـ 
٣٥٠٢٥١٠٢٠٠٠٣٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٩هـ
٤- تأمني سيارات خدمات 

عامة للمشاعر املقدسة لعام 
١٤٣٥هـ 

٣٥٠٢٥١٠٢٠٠٠٤٥٠٠

٥- تأمني احتياجات التأهيل 
الطبي بصحة مكة املكرمة 

١٤٣٥/٥/٢٩هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ٣٥٠٢٥١٠٢٠٠٠٥١٠٠٠

٦- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

ملستشفى منى الطوارئ ومنى 
اجلسر باملشاعر املقدسة 

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ٣٥٠٢٥١٠٣٠٠١٠٣٠٠٠

دة
 ج

حة
ص

١- ترميم وتطوير السكن 
الداخلي للمباني الداخلية 
والشقق السكنية باجملمع 
السكني مبستشفى امللك 

فهد بجدة 

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/١٨٢٠٠٠

٢- إعادة طرح منافسة 
إنشاء عدد (٨) مراكز صحية 

مبحافظة جدة وتوابعها 
(املرحلة الرابعة ) 

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/١٩٢٠٠٠٠

٣- استبدال لوحة الكهرباء 
العمومية وما يلزمها من توريد 

ومتديد كابالت لتغذية مباني 
مستشفى الصحة النفسية

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٢٠٥٠٠

صحة 
الطائف

تأجيل موعد منافسة إنشاء 
عدد (٨) مراكز صحية (املرحلة 

الرابعة) بصحة محافظة 
الطائف

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ٥٠٠٠ ١٤٣٢/١٩هـ

ير
س

 ع
حة

ص

١- تأمني وتوريد سيارات بكب 
غمارتني 

١٤٣٥/٥/١٥هـ ١٤٣٥/٥/١٥هـمجانا١٤٣٥/٨٥٥ً

٢- تأمني وتوريد سيارات دفع 
رباعي خمسة أبواب 

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـمجانا١٤٣٥/٨٥٦ً

٣- تأمني وتوريد سيارات 
خدمية لصحة عسير

١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٤٣٥/٥/١٧هـمجانا١٤٣٥/٨٥٧ً

٤- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

للمستشفيات (سراة عبيدة-
النماص-بللسمر –اجملاردة- 

القحمة)

١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٨٥٩١٠٫٠٠٠

٥- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي ملبنى 

املديرية والتموين الطبي 
واملستودعات واملرافق الصحية 
األخرى مبستشفى أبها واملراكز 
التخصصية والورشة املركزية 

١٤٣٥/٦/٢هـ ١٤٣٥/٦/٢هـ    ٧٠٠٠ ١٤٣٥/٨٦٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
ازا

 ج
حة

ص

١- مشروع إنشاء مركز طب 
األسنان التخصصي بجيزان 

سعة ٥٠ عيادة
١٤٣٥/٥/١٦هـ  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  ٣٥/٣٣٥٠٠٠

٢- تأمني سيارات إسعاف دفع 
رباعي للمناطق اجلبلية بقطاع 

العارضة  
١٤٣٥/٥/١٧هـ  ١٤٣٥/٥/١٦هـ  ٣٥/٣٤١٠٠٠

٣- احتياجات قسم األشعة 
من املالزم الطبية ملستشفى 

امللك فهد
٣٥/٣٥٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ  ١٤٣٥/٥/١٧هـ  
٤- احتياجات قسم العيون 

من املالزم الطبية ملستشفى 
امللك فهد

٣٥/٣٦٥٠٠

٥- احتياجات قسم التمريض 
من املالزم الطبية مبستشفى 

الصحة النفسية 
٣٥/٣٧٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ  ١٤٣٥/٥/١٨هـ  
٦- احتياج األقسام الداخلية 
والصيدلة من املالزم الطبية 

مبستشفى الصحة النفسية 
٣٥/٣٨٥٠٠

٧- احتياجات إدارة التدريب 
واالبتعاث من الدورات اإلدارية 

والفنية لعام ١٤٣٥هـ/١٤٣٦هـ
١٤٣٥/٥/٢٣هـ  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ  ٣٥/٣٩١٠٠٠

٨- تطوير أجهزة التنفس 
االصطناعي بقسمي عناية 

القلب والعناية املتوسطة 
ملستشفى امللك فهد بجازان

١٤٣٥/٥/٢٤هـ  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ  ٣٥/٤٠١٠٠٠

٩- إحالل أجهزة األشعة 
ملستشفى امللك فهد 

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ  ٣٥/٤١١٠٠٠

ن
جرا

ة ن
صح

١- البرامج التدريبية اإلدارية 
املساعدة للمديرية العامة 
للشؤون الصحية مبنطقة 

جنران 

 ١/٠١/٠٠٠١
٣٥/٠٧٥/

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٠٠٠ 

٢- البرامج التدريبية واملؤمترات 
الطبية والطبية املساعدة 
للمديرية العامة  للشؤون 

الصحية مبنطقة جنران

 
 ١/٠١/٠٠٠٢

٣٥/٠٧٥/
١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٤٣٥/٥/١٧هـ  ١٠٠٠ 

صحة الجوف
تأثيث مبنى الضيافة 

مبستشفى امللك عبدالعزيز 
التخصصي باجلوف  

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٠٠٠ 

اء
س

�ح
ة ا

صح

١- التمديد للمرة الثانية 
لعملية تطوير مركز صحي 

ً رئيسياً  الصاحلية ليصبح مقرا
لبرنامج الدراسات العليا لطب 

األسرة مبحافظة األحساء

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٤/٢٩٥٠٠

٢- التمديد للمرة الثانية 
لعملية إنشاء مركز الغسيل 

الكلوي سعة (٤٠) كرسي 
مبستشفى العيون مبحافظة 

األحساء

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٤/٣١٥٠٠

٣- التمديد للمرة األولى 
لعملية إنشاء عدد (٢٠) 

مستودع مع التجهيز 
مبحافظة األحساء

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٢١٥٫٠٠٠

٤- التمديد للمرة األولى 
عملية إنشاء مبنى إدارة 

التموين الطبي مع إنشاء 
مبنى املستودعات املركزية مع 

التجهيز حملافظة األحساء

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٣٥٠٠٠

مدينة الملك 
عبدا� 
الطبية 

بالعاصمة 
المقدسة

١- توريد وتركيب وتشغيل 
أجهزة ال UPS مبدينة امللك  

عبداهللا الطبية

 ٠٢
٢٠١٤/٩٣/

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ١٠٠٠

٢- تأمني (جراحة العظام – 
والوجه والفكني ) مبدينة امللك 

عبداهللا الطبية

 ٠٣
٢٠١٤/٩٤/

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٣٠٠٠

٣- تأمني مستلزمات (قسطرة 
القلب – جراحة القلب – 

األشعة التداخلية – األشعة 
العامة ) مبدينة امللك عبداهللا 

الطبية

 ٠٤
٢٠١٤/٩٥/

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ٣٠٠٠

٤- تأمني اللوحات اإلرشادية 
والتعريفية مبدينة امللك 

عبداهللا الطبية

 ٠٥
٢٠١٤/٩٦/

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٥٠٠

@Ú�������������zñ€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م٤

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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e
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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ج

١- أعمال خدمات صيانة 

وتشغيل والزراعة للجامعة 

واملركز الطبي باجلامعة 

بجــدة

١٤٣٥/٥/١٢هـ ١٤٣٥/٥/١٢هـ ٢٠٠٠ ٨١٤٠٢٠

٢- استئجار عربات جولف 

لنقل الطالبات داخل شطر 

الطالبات باملقر الرئيسي وفرع 

اجلامعة بالفيصلية بعمادة 

شؤون الطالب

١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٨٢٦٣٣٠٠٠/د

٣- تأمني أجهزة ملعامل قسم 

الكيمياء – مجموعة السطوع 

واحلفز بكلية العلوم

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٥٢٨٩٣٠٠٠/د

جامعة 
الملك 
فيصل

منافسة تأهيل املستشفى 

البيطري التعليمي مبحطة 

التدريب واألبحاث الزراعية 

والبيطرية

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ٢٠١٤٠٠٠٩٣٠٠٠

جامعة 
الملك فهد 

للبترول 
والمعادن

١- توريد مواد كيميائية
 ١١

        ١٣١٠٣١٦١/
 ٥٠٠

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ

٢- توريد أخشاب ومواد جنارة
 ١٢

        ١٣١٠١٦٠٢/
 ٥٠٠

يز
عز

دال
عب

ن 
ن ب

ما
سل

ة 
مع

١- مشروع تشغيل وصيانة جا

ونظافة املدينة اجلامعية 

مبحافظة اخلرج

١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ٥٠٠٠ ٣٥/١٧

٢- مشروع إنشاء بوابات جديدة 

للمدينة اجلامعية باخلرج 
٥٠٠٠ ٣٥/١٨

١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٥/١٨هـ ٣- مشروع نقل طالبات 

اجلامعة باخلرج  وجميع 

احملافظات واملراكز  التابعة لها 

٥٠٠٠ ٣٥/١٩

الجامعة 
ا�سالمية 
بالمدينة 

المنورة

١- صيانة نظام سيمفوني 

اإللكتروني اخلاص باملكتبات 
٠٩/ ٠٥/ ٤٣٥هـ ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ ٨٥٠٠

٢- تغذية طالب اجلامعة 

اإلسالمية
١٠/ ٠٥/ ٤٣٥هـ ١٠/ ١٤٣٥/٠٥هـ ٩٢٠٫٠٠٠

٣- تأثيث غرف سكن الطالب 

القدمي باجلامعة
١٧/ ٤٣٥/٠٥هـ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ ١٠٨٠٠٠

بة
طي

ة 
مع

جا

١- تأمني احتياج كلية طب 

األسنان طالب وطالبات من 

األجهزة واملواد الكيميائية 

والزجاجية

١٤٣٥/٥/٨هـ   ١٤٣٥/٥/٨هـ ٣٠٠٠ ٣٥/٧

٢- توريد وتركيب معامل 

وأجهزة حاسب آلي وملحقاتها 

للجامعة وفروعها

١٤٣٥/٥/١٥هـ   ١٤٣٥/٥/١٥هـ ٥٠٠٠ ٣٥/٨

٣- متديد مشروع كلية 

الهندسة  
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ ٢٠٫٠٠٠ ٤/ ش/٣٥

حة
با

 ال
عة

ام
ج

١- منافسة تأمني أحبار 

للمستلزمات التعليمية
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ ٣٥/٤٩٥٠٠

٢- منافسة تأمني أحبار 

للجامعة
١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ ٣٥/٥٠٥٠٠

٣- منافسة تأمني مطبوعات 

للمستلزمات التعليمية
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/٥١٢٠٠

ن
جرا

ة ن
مع

١- تشغيل برنامج السنة جا

التحضيرية
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٠٫٠٠٠ ١٤٣٥/١٧

٢- إعادة طرح للمرة الثالثة 

تطوير وتعزيز البنية التحتية 

األمنية

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٢٠٠٠ ١٤٣٥/١٨

١٤٣٥/٠٥/١٨هـ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ١٠٠٠  ٢٦٨تأمني قرطاسية للجامعةجامعة جازان

ل
حائ

ة 
مع

جا

١- مشروع إنشاء مجمع 

الطالبات في محافظة بقعاء
١٥٫٠٠٠ ١٤/٠٠٢٣

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ

٢- مشروع إنشاء مجمع 

الطالبات في محافظة احلائط
١٥٫٠٠٠ ١٤/٠٠٢٤

٣- مشروع إنشاء مجمع 

الطالبات في محافظة 

الشملي

١٥٫٠٠٠ ١٤/٠٠٢٥

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
ما

لد
ة ا

مع
جا

١- مشروع الربط بني الكليات 

واإلدارة باملدينة اجلامعية 
١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٣٥/١٦٣٠٫٠٠٠

٢- جتهيز وتأثيث غرف العناية 

املركزة مبستشفى امللك فهد 

اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ٣٥/١٧١٠٫٠٠٠

٣- جتهيز وتأثيث قسم املناظير 

مبستشفى امللك فهد اجلامعي 

باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/١٩هـ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ٣٥/١٨١٠٫٠٠٠

٤- البنية التحتية ملركز 

احلاسب اآللي مبستشفى امللك 

فهد اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ٣٥/١٩٨٠٠٠

٥- توريد وتركيب جهاز الرنني 

املغناطيسي مبستشفى امللك 

فهد اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ٣٥/٢٠١٠٫٠٠٠

٦- تقدمي خدمات النظافة 

العامة مبستشفى امللك فهد 

اجلامعي باخلبر وملحقاتها 

١٤٣٥/٠٥/١٨هـ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ٣٥/٢١١٠٫٠٠٠

٧- توريد وتركيب شبكة 

السلكية مبستشفى امللك 

فهد اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/١٧هـ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ٣٥/٢٢١٠٫٠٠٠

٨- توريد وتركيب وجتهيز وحدة 

قسطرة قلبية مبستشفى 

امللك فهد اجلامعي باخلبر

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ٣٥/٢٣١٠٫٠٠٠

٩- إعادة طرح منافسة خدمات 

تشغيل املغسلة مبستشفى 

امللك فهد اجلامعي باخلبر

١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ٣٥/٢٤٤٠٠٠

١٠- تشغيل خدمات اإلمالء 

الطبي مبستشفى امللك فهد 

اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٣٥/٢٥٤٠٠٠

@›��������‘‰€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ١٩٥٤٠٠٠- طرح تأمني معدات وآالت

٢- إعادة طرح صيانة مبنى 

إدارة الطرق والنقل بالرياض
 ١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ٢١٦٤٠٠٠

٣- تصحيح قيمة مشروع 

اجملموعة العاشرة ملنطقة 

القصيم

١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ٣٥١٠٠٫٠٠٠

٤- طرح مشروع صيانة آالت 

التصوير والفاكس واخلرائط 

واألرشفة اإللكترونية وإتالف 

الورق بجميع أنواعها املوجودة 

بوزارة النقل ومكتب معالي 

الوزير بجدة

٩٦٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ

٥- متديد الطرق الزراعية 

مبنطقة احلدود الشمالية 

(اجملموعة السادسة)

١٠٠١٠٫٠٠٠

@Ú������«aâå€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف
طائ

 ال
رع

ف

١- نقل أثاث فرع الزراعة مبركز 

األملح / رنية من املبنى القدمي 

إلى املبنى اجلديد . املسافة من 

املبنى القدمي إلى املبنى اجلديد 

(١٫٥ كم ) تقريباً    
١٤٣٥/٤/١٩هـ                 ١٤٣٥/٤/١٨هـ                 

٢- نقل أثاث فرع الزراعة 

مبحافظة تربة من املبنى القدمي 

إلى املبنى اجلديد .  املسافة من 

املبنى القدمي إلى املبنى اجلديد 

(٤ كم ) تقريباً    

@Ô������€b»€a@·�����Ó‹�»n€a@ÒâaãÎ@
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م٤

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

يز
عز

دال
عب

ك 
مل

 ال
عة

ام
ج

١- أعمال خدمات صيانة 

وتشغيل والزراعة للجامعة 

واملركز الطبي باجلامعة 

بجــدة

١٤٣٥/٥/١٢هـ ١٤٣٥/٥/١٢هـ ٢٠٠٠ ٨١٤٠٢٠

٢- استئجار عربات جولف 

لنقل الطالبات داخل شطر 

الطالبات باملقر الرئيسي وفرع 

اجلامعة بالفيصلية بعمادة 

شؤون الطالب

١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٨٢٦٣٣٠٠٠/د

٣- تأمني أجهزة ملعامل قسم 

الكيمياء – مجموعة السطوع 

واحلفز بكلية العلوم

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٥٢٨٩٣٠٠٠/د

جامعة 
الملك 
فيصل

منافسة تأهيل املستشفى 

البيطري التعليمي مبحطة 

التدريب واألبحاث الزراعية 

والبيطرية

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ٢٠١٤٠٠٠٩٣٠٠٠

جامعة 
الملك فهد 

للبترول 
والمعادن

١- توريد مواد كيميائية
 ١١

        ١٣١٠٣١٦١/
 ٥٠٠

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ

٢- توريد أخشاب ومواد جنارة
 ١٢

        ١٣١٠١٦٠٢/
 ٥٠٠

يز
عز

دال
عب

ن 
ن ب

ما
سل

ة 
مع

١- مشروع تشغيل وصيانة جا

ونظافة املدينة اجلامعية 

مبحافظة اخلرج

١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ٥٠٠٠ ٣٥/١٧

٢- مشروع إنشاء بوابات جديدة 

للمدينة اجلامعية باخلرج 
٥٠٠٠ ٣٥/١٨

١٤٣٥/٥/١٩هـ ١٤٣٥/٥/١٨هـ ٣- مشروع نقل طالبات 

اجلامعة باخلرج  وجميع 

احملافظات واملراكز  التابعة لها 

٥٠٠٠ ٣٥/١٩

الجامعة 
ا�سالمية 
بالمدينة 

المنورة

١- صيانة نظام سيمفوني 

اإللكتروني اخلاص باملكتبات 
٠٩/ ٠٥/ ٤٣٥هـ ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ ٨٥٠٠

٢- تغذية طالب اجلامعة 

اإلسالمية
١٠/ ٠٥/ ٤٣٥هـ ١٠/ ١٤٣٥/٠٥هـ ٩٢٠٫٠٠٠

٣- تأثيث غرف سكن الطالب 

القدمي باجلامعة
١٧/ ٤٣٥/٠٥هـ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ ١٠٨٠٠٠

بة
طي

ة 
مع

جا

١- تأمني احتياج كلية طب 

األسنان طالب وطالبات من 

األجهزة واملواد الكيميائية 

والزجاجية

١٤٣٥/٥/٨هـ   ١٤٣٥/٥/٨هـ ٣٠٠٠ ٣٥/٧

٢- توريد وتركيب معامل 

وأجهزة حاسب آلي وملحقاتها 

للجامعة وفروعها

١٤٣٥/٥/١٥هـ   ١٤٣٥/٥/١٥هـ ٥٠٠٠ ٣٥/٨

٣- متديد مشروع كلية 

الهندسة  
١٤٣٥/٠٥/١٧هـ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ ٢٠٫٠٠٠ ٤/ ش/٣٥

حة
با

 ال
عة

ام
ج

١- منافسة تأمني أحبار 

للمستلزمات التعليمية
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ ٣٥/٤٩٥٠٠

٢- منافسة تأمني أحبار 

للجامعة
١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ ٣٥/٥٠٥٠٠

٣- منافسة تأمني مطبوعات 

للمستلزمات التعليمية
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٥/٥١٢٠٠

ن
جرا

ة ن
مع

١- تشغيل برنامج السنة جا

التحضيرية
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ٣٠٫٠٠٠ ١٤٣٥/١٧

٢- إعادة طرح للمرة الثالثة 

تطوير وتعزيز البنية التحتية 

األمنية

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٢٠٠٠ ١٤٣٥/١٨

١٤٣٥/٠٥/١٨هـ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ١٠٠٠  ٢٦٨تأمني قرطاسية للجامعةجامعة جازان

ل
حائ

ة 
مع

جا

١- مشروع إنشاء مجمع 

الطالبات في محافظة بقعاء
١٥٫٠٠٠ ١٤/٠٠٢٣

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ

٢- مشروع إنشاء مجمع 

الطالبات في محافظة احلائط
١٥٫٠٠٠ ١٤/٠٠٢٤

٣- مشروع إنشاء مجمع 

الطالبات في محافظة 

الشملي

١٥٫٠٠٠ ١٤/٠٠٢٥

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
ما

لد
ة ا

مع
جا

١- مشروع الربط بني الكليات 

واإلدارة باملدينة اجلامعية 
١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٣٥/١٦٣٠٫٠٠٠

٢- جتهيز وتأثيث غرف العناية 

املركزة مبستشفى امللك فهد 

اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ٣٥/١٧١٠٫٠٠٠

٣- جتهيز وتأثيث قسم املناظير 

مبستشفى امللك فهد اجلامعي 

باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/١٩هـ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ٣٥/١٨١٠٫٠٠٠

٤- البنية التحتية ملركز 

احلاسب اآللي مبستشفى امللك 

فهد اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ٣٥/١٩٨٠٠٠

٥- توريد وتركيب جهاز الرنني 

املغناطيسي مبستشفى امللك 

فهد اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ٣٥/٢٠١٠٫٠٠٠

٦- تقدمي خدمات النظافة 

العامة مبستشفى امللك فهد 

اجلامعي باخلبر وملحقاتها 

١٤٣٥/٠٥/١٨هـ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ٣٥/٢١١٠٫٠٠٠

٧- توريد وتركيب شبكة 

السلكية مبستشفى امللك 

فهد اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/١٧هـ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ٣٥/٢٢١٠٫٠٠٠

٨- توريد وتركيب وجتهيز وحدة 

قسطرة قلبية مبستشفى 

امللك فهد اجلامعي باخلبر

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ٣٥/٢٣١٠٫٠٠٠

٩- إعادة طرح منافسة خدمات 

تشغيل املغسلة مبستشفى 

امللك فهد اجلامعي باخلبر

١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ٣٥/٢٤٤٠٠٠

١٠- تشغيل خدمات اإلمالء 

الطبي مبستشفى امللك فهد 

اجلامعي باخلبر 

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٣٥/٢٥٤٠٠٠

@›��������‘‰€a@ÒâaãÎ@
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�

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ١٩٥٤٠٠٠- طرح تأمني معدات وآالت

٢- إعادة طرح صيانة مبنى 

إدارة الطرق والنقل بالرياض
 ١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ٢١٦٤٠٠٠

٣- تصحيح قيمة مشروع 

اجملموعة العاشرة ملنطقة 

القصيم

١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ٣٥١٠٠٫٠٠٠

٤- طرح مشروع صيانة آالت 

التصوير والفاكس واخلرائط 

واألرشفة اإللكترونية وإتالف 

الورق بجميع أنواعها املوجودة 

بوزارة النقل ومكتب معالي 

الوزير بجدة

٩٦٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٦هـ

٥- متديد الطرق الزراعية 

مبنطقة احلدود الشمالية 

(اجملموعة السادسة)

١٠٠١٠٫٠٠٠

@Ú������«aâå€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف
طائ

 ال
رع

ف

١- نقل أثاث فرع الزراعة مبركز 

األملح / رنية من املبنى القدمي 

إلى املبنى اجلديد . املسافة من 

املبنى القدمي إلى املبنى اجلديد 

(١٫٥ كم ) تقريباً    
١٤٣٥/٤/١٩هـ                 ١٤٣٥/٤/١٨هـ                 

٢- نقل أثاث فرع الزراعة 

مبحافظة تربة من املبنى القدمي 

إلى املبنى اجلديد .  املسافة من 

املبنى القدمي إلى املبنى اجلديد 

(٤ كم ) تقريباً    

@Ô������€b»€a@·�����Ó‹�»n€a@ÒâaãÎ@
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          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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G 
á
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°U

É©
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 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ت
ريا

شت
لم

ة ل
ام

لع
ة ا

دار
ا�

١- عملية ترميم املقر املؤقت 
للمركز اإلقليمي للجودة 
الشاملة بحي السفارات 

بالرياض

١٠٠٠  ٣٥/٢٦

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ
٢- عملية تأمني احتياج معاهد 

وبرامج التربية اخلاصة ( بنني ) 
من معينات وأجهزة سمعية 

للعوق السمعي

١٠٠٠ ٣٥/٢٧

٣- عملية توريد أثاث غرف 
املعلمات ملدارس التعليم العام

٢٠٠ ٣٥/٢٨

٤- عملية التخلص من املواد 
الكيميائية التالفة واملنتهية 

الصالحية
١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/١هـ١٠٠٠ ٣٥/٢٩

ك
بو

م ت
لي

تع

١- تأهيل وتنفيذ ملعب 
عشبي صناعي لعدد من 
األبنية التعليمية بتبوك

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ٦٧٠٢٠٠٠

٢- استكمال مشروع إنشاء 
مدرسة العصيلة منوذج ١٢ 

فصل قرى وهجر  
٦٧١٣٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
٣- استكمال مشروع إنشاء 

مدرسة اخلريبة منوذج ١٢ فصل 
قرى وهجر  

٦٧٢٣٠٠

٤- ترميم عدد من األبنية 
التعليمية وتشمل :

١/ ثانوية تبوك ( بنني ) مبدينة 
تبوك .

٢/ ثانوية البدع .
٣/ متوسطة حتفيظ القران 

الكرمي بالبدع 

٦٧٣٣٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٥- استكمال إنشاء مشروع 
مدرسة قيال منوذج (٩ ) فصول 

مقاوم للزالزل
٦٧٤٣٠٠

ذة
نف

لق
م ا

لي
تع

١- عملية نقل وترحيل أثاث 
مكتبي وكتب دراسية جلميع 

قطاعات القنفذة
٥٠٠ ٣٥/٨

١٤٣٥/٥/٣٠هـ ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٢- إزالة مدرسة ابتدائية 
الشعب القدمية ( بنني ) 

٥٠٠ ٣٥/٨

٣- إزالة مدرسة الصاحلي 
القدمية ( بنني )

٥٠٠ ٣٥/٨

٤- تأهيل مبنى املستودعات 
املركزية 

٥٠٠ ٣٥/٨

٥- تأهيل مبنى مدرسة 
عبداهللا بن مسعود ( بنني ) 

٥٠٠ ٣٥/٨

٦- تأهيل مدرسة أبو هريرة 
االبتدائية ( بنني ) 

٥٠٠ ٣٥/٨

٧- إضافة وتنفيذ أسوار   
(بقطاع حلي) 

٥٠٠ ٣٥/٨

٨- إضافة وتنفيذ أسوار بقطاع 
( القوز ــ وحلي ) ٢

٥٠٠ ٣٥/٨

٩- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة األولى ( بنني ـ بنات) 
٥٠٠ ٣٥/٩

١٤٣٥/٦/٧هـ ١٤٣٥/٦/٦هـ

١٠- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة الثانية ( بنني ــ بنات ) 
٥٠٠ ٣٥/٩

١١- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة الثالثة ( بنني ـ بنات ) 
٥٠٠ ٣٥/٩

١٢- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة الرابعة ( بنني بنات )  
٥٠٠ ٣٥/٩

١٣- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة اخلامسة (بنني ـ بنات) 
٥٠٠ ٣٥/٩

١٤- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة السادسة ( بنني ) 
٥٠٠ ٣٥/٩

١٥- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة السابعة ( بنات )  
٥٠٠ ٣٥/٩

١٦- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة الثامنة ( بنني )  
٥٠٠ ٣٥/٩

١٧- نظافة املباني املدرسية 
بإدارة التربية والتعليم 

اجملموعة التاسعة ( بنات ) 
٥٠٠ ٣٥/٩

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

م
لي

تع

١- نظافة املباني املدرسية 
اجملموعة األولى باجلبيل (بنني 

وبنات) ملدة ثالث سنوات 
ميالدية

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٤٤

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ
٢- نظافة املباني املدرسية 

اجملموعة الثانية باخلبر (بنني 
وبنات) ملدة ثالث سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٤٥

٣- نظافة املباني املدرسية 
اجملموعة الثالثة باخلفجي 

(بنني وبنات) ملدة ثالث سنوات 
ميالدية

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٤٦

٤- نظافة املباني املدرسية 
اجملموعة الرابعة بالقرية العليا 

(بنني وبنات) ملدة ثالث سنوات 
ميالدية

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٤٧

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ

٥- نظافة املباني املدرسية 
اجملموعة اخلامسة بالقطيف 
(بنني وبنات) ملدة ثالث سنوات 

ميالدية

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٤٨

٦- نظافة املباني املدرسية 
اجملموعة السادسة بالنعيرية 
(بنني وبنات) ملدة ثالث سنوات 

ميالدية

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٤٩

٧- نظافة املباني املدرسية 
اجملموعة السابعة ببقيق (بنني 

وبنات) ملدة ثالث سنوات ميالدية
٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

٨- نظافة املباني املدرسية اجملموعة 
الثامنة بشرق الدمام (بنني وبنات) 

ملدة ثالث سنوات ميالدية
٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥١

٩- نظافة املباني املدرسية 
اجملموعة التاسعة بغرب 

الدمام (بنني وبنات) ملدة ثالث 
سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٢

١٠- نظافة املباني املدرسية 
اجملموعة العاشرة برأس تنورة (بنني 

وبنات) ملدة ثالث سنوات ميالدية
٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٣

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ
١١- مشروع تأهيل املدرسة 

السادسة االبتدائية واملدرسة 
الثالثة الثانوية بالثقبة

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٤

١٢- مشروع تأهيل مجمع 
عقبة بن عامر التعليمي 

بالدمام
٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٥

١٣- مشروع تأهيل مدرسة 
األندلس االبتدائية بسيهات

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٦

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
١٤- مشروع تأهيل مدرسة 

أم الساهك االبتدائية لتحفيظ 
القرآن الكرمي بأم الساهك

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٧

١٥- مشروع تأهيل مدرسة 
اخلزامى الثانوية باخلبر

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٨

١٦- مشروع تأهيل مدرسة 
محمد بن عبدالوهاب 

االبتدائية بالدمام
٢٠٠ ٣٥/٢٤/٥٩

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ
١٧- مشروع تأهيل أسيد بن 

حضير االبتدائية باجلبيل
٢٠٠ ٣٥/٢٤/٦٠

١٨- مشروع إنشاء جملمع  سور 
املدرسة األولى الثانوية واملدرسة 

السادسة املتوسطة باخلفجي
٢٠٠ ٣٥/٢٤/٦١

١٩- تأهيل مصاعد مباني 
اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

باملنطقة الشرقية
٢٠٠ ٣٥/٢٤/٦٢

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٢٠- مشروع تشغيل وصيانة 
وإصالح املباني التعليمية اجملموعة 

الرابعة (قطاع البنات) بالقطيف 
ملدة ثالث سنوات ميالدية

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٦٣

٢١- مشروع تشغيل وصيانة 
وإصالح املباني التعليمية 
اجملموعة اخلامسة (قطاع 

البنات) بالقطيف ملدة ثالث 
سنوات ميالدية 

٢٠٠ ٣٥/٢٤/٦٤

تنفيذ مدرسة منوذج صغير تعليم الغاط
باخملطط ( ١١٢٤ ) مبليح  

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦ هـ  ٣٥/٢١٠٠٠

تعليم 
الحدود 

الشمالية

١- متديد موعد منافسة نظافة 
مبنى اإلدارة العامة للتربية 

والتعليم
١٤٣٥/٤/١٩هـ ١٤٣٥/٤/١٨هـ١٠٠٠ ٣٥/٦

٢- تأهيل  مصاعد مبنى اإلدارة 
العامة للتربية والتعليم

١٤٣٥/٥/١١هـ ١٤٣٥/٥/١٠هـ١٠٠٠ ٣٥/٨

@·�����Ó‹»n€aÎ@Ú����Ói6€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م٦

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
اع

تم
الج

ن ا
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية ومؤسسة 

رعاية األطفال املشلولني 

بالرياض للفترة من ٢٠١٤/٩/١م 

حتى ٢٠١٧/٨/٣١م للمجموعة 

األولى وتشمل منطقة 

(الرياض)

١٠,٠٠٠ ٣٥/٥

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ

٢- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة الثانية وتشمل 

(املنطقة الشرقية)

١٠,٠٠٠ ٣٥/٦

٣- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة الثالثة وتشمل 

منطقة (مكة املكرمة) 

١٠,٠٠٠ ٣٥/٧

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ ٤- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة الرابعة وتشمل 

منطقة (عسير – جازان – جنران 

– الباحة)

١٠,٠٠٠ ٣٥/٨

٥- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة اخلامسة وتشمل 

منطقة (القصيم – حائل – 

اجلوف – احلدود الشمالية)

١٠,٠٠٠ ٣٥/٩

١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ

٦- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة السادسة وتشمل 

منطقة (املدينة املنورة – تبوك)

١٠,٠٠٠ ٣٥/١٠

٧- مشروع إنشاء مبنى دار 

التربية االجتماعية للبنات 

بعنيزة

١٤٣٥/٦/١٥هـ١٤٣٥/٦/١٤هـ٥٠٠٠ ٣٥/١٣

@›������‡»€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العمل
مشروع حراسة مبنى وفروع 

ومكاتب وهيئات وزارة العمل 

باململكة

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٠٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
با

 ال
رع

ف

١- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة الثانية 

املدمجة بالباحة وبلجرشي 
والقرى

١٤٣٥/١١٠٠٠

١٩/ ١٤٣٥/٥هـ١٨/ ١٤٣٥/٥هـ

٢- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملوعة الثالثة بالباحة

١٤٣٥/٢١٠٠٠

٣- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة الرابعة 

ببلجرشي
١٤٣٥/٣١٠٠٠

٤- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة اخلامسة 

بقلوة
١٤٣٥/٤١٠٠٠

٥- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة السادسة 

باملندق
١٤٣٥/٥١٠٠٠

٦- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة السابعة 

باخملواة
١٤٣٥/٦١٠٠٠

٧- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة الثامنة 

بالقرى
١٤٣٥/٧١٠٠٠

٨- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة التاسعة 

بالعقيق
١٤٣٥/٨١٠٠٠

٩- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة الثالثة عشر 

بقلوة واخملواة
١٤٣٥/٩١٠٠٠

@Ô�‰�üÏ��€a@êä�����ßa@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
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رة
وزا
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١- توريد و تركيب جهاز 
الكشف لالختبارات اجلزئية 

(ET) ومستلزماتها من احملاليل 
والكواشف الختبار السل 

وبكتيريا الكالميديا- حسب 
الطلب- ملدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 
للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش ص 
/١٤٣٥/٣٣هـ

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ ٢٣/ ١٤٣٥/٠٥هـ٢٠٠٠ 

٢- توريد شاحنة إطفاء 
(مسطحة املقدمة ،رباعية 

الدفع وبقمرتني ) مع معداتها 
ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 
الصحية باحلرس الوطني

 م ش ص 
/١٤٣٥/٣٤هـ

١٤٣٥/٠٥/١٩هـ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ١٠٠٠ 

٣- توريد وتركيب جهاز نظام 
التصوير الشعاعي للقلب 

واألوعية الدموية ملركز القلب 
مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 
الصحية بوزارة احلرس الوطني

 م ش ص 
/١٤٣٥/٣٥هـ

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٢٠٠٠ 

@fiÜ��������»€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

١- تأمني محروقات للسيارات 

التابعة لفروع وزارة العدل 

مبناطق(الباحة-جازان-جنران-

عسير) واجلهات التابعة لها  

١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ٢٠١٤/١٨٢٠٠٠

٢- توريد وتركيب مطابخ مببنى 

مشروع امللك عبداهللا لتطوير 

مرفق القضاء

١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ٢٠١٤/١٩٥٠٠

@Ú����Ó«b‡nu¸a@ÊÎ˚����í€a@ÒâaãÎ@@Öbëâ�aÎ@ÒÏ«Ü€aÎ@“b”Î˛aÎ@ÚÓfl˝ç�a@ÊÎ˚í€a@ÒâaãÎ@
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م٦

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية ومؤسسة 

رعاية األطفال املشلولني 

بالرياض للفترة من ٢٠١٤/٩/١م 

حتى ٢٠١٧/٨/٣١م للمجموعة 

األولى وتشمل منطقة 

(الرياض)

١٠,٠٠٠ ٣٥/٥

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ

٢- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة الثانية وتشمل 

(املنطقة الشرقية)

١٠,٠٠٠ ٣٥/٦

٣- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة الثالثة وتشمل 

منطقة (مكة املكرمة) 

١٠,٠٠٠ ٣٥/٧

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ ٤- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة الرابعة وتشمل 

منطقة (عسير – جازان – جنران 

– الباحة)

١٠,٠٠٠ ٣٥/٨

٥- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة اخلامسة وتشمل 

منطقة (القصيم – حائل – 

اجلوف – احلدود الشمالية)

١٠,٠٠٠ ٣٥/٩

١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ

٦- تأجيل عملية العناية 

الشخصية والنظافة العامة 

والصيانة ملراكز التأهيل 

الشامل ودور الرعاية ومراكز 

الرعاية النهارية للفترة من 

٢٠١٤/٩/١م حتى ٢٠١٧/٨/٣١م 

للمجموعة السادسة وتشمل 

منطقة (املدينة املنورة – تبوك)

١٠,٠٠٠ ٣٥/١٠

٧- مشروع إنشاء مبنى دار 

التربية االجتماعية للبنات 

بعنيزة

١٤٣٥/٦/١٥هـ١٤٣٥/٦/١٤هـ٥٠٠٠ ٣٥/١٣

@›������‡»€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العمل
مشروع حراسة مبنى وفروع 

ومكاتب وهيئات وزارة العمل 

باململكة

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٠٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
با

 ال
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ف

١- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة الثانية 

املدمجة بالباحة وبلجرشي 
والقرى

١٤٣٥/١١٠٠٠

١٩/ ١٤٣٥/٥هـ١٨/ ١٤٣٥/٥هـ

٢- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملوعة الثالثة بالباحة

١٤٣٥/٢١٠٠٠

٣- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة الرابعة 

ببلجرشي
١٤٣٥/٣١٠٠٠

٤- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة اخلامسة 

بقلوة
١٤٣٥/٤١٠٠٠

٥- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة السادسة 

باملندق
١٤٣٥/٥١٠٠٠

٦- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة السابعة 

باخملواة
١٤٣٥/٦١٠٠٠

٧- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة الثامنة 

بالقرى
١٤٣٥/٧١٠٠٠

٨- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة التاسعة 

بالعقيق
١٤٣٥/٨١٠٠٠

٩- إعادة طرح منافسة صيانة 
ونظافة اجملموعة الثالثة عشر 

بقلوة واخملواة
١٤٣٥/٩١٠٠٠

@Ô�‰�üÏ��€a@êä�����ßa@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- توريد و تركيب جهاز 
الكشف لالختبارات اجلزئية 

(ET) ومستلزماتها من احملاليل 
والكواشف الختبار السل 

وبكتيريا الكالميديا- حسب 
الطلب- ملدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 
للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش ص 
/١٤٣٥/٣٣هـ

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ ٢٣/ ١٤٣٥/٠٥هـ٢٠٠٠ 

٢- توريد شاحنة إطفاء 
(مسطحة املقدمة ،رباعية 

الدفع وبقمرتني ) مع معداتها 
ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 
الصحية باحلرس الوطني

 م ش ص 
/١٤٣٥/٣٤هـ

١٤٣٥/٠٥/١٩هـ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ١٠٠٠ 

٣- توريد وتركيب جهاز نظام 
التصوير الشعاعي للقلب 

واألوعية الدموية ملركز القلب 
مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 
الصحية بوزارة احلرس الوطني

 م ش ص 
/١٤٣٥/٣٥هـ

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٢٠٠٠ 

@fiÜ��������»€a@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

١- تأمني محروقات للسيارات 

التابعة لفروع وزارة العدل 

مبناطق(الباحة-جازان-جنران-

عسير) واجلهات التابعة لها  

١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ٢٠١٤/١٨٢٠٠٠

٢- توريد وتركيب مطابخ مببنى 

مشروع امللك عبداهللا لتطوير 

مرفق القضاء

١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ٢٠١٤/١٩٥٠٠

@Ú����Ó«b‡nu¸a@ÊÎ˚����í€a@ÒâaãÎ@@Öbëâ�aÎ@ÒÏ«Ü€aÎ@“b”Î˛aÎ@ÚÓfl˝ç�a@ÊÎ˚í€a@ÒâaãÎ@
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اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م
          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
رب

كه
وال

ه 
يا

لم
ة ا

زار
و

١-  مشروع تنفيذ محطة 

معاجلة مياه الصرف الصحي 

ملدينة العقيق ( املرحلة األولى )

١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ٧٢١١٥٠٠

٢-  استكمال إنشاء خطوط 

ناقلة واستبدال اخلطوط 

القدمية لبعض قرى منطقة 

اجلوف مبنطقة اجلوف (قارا , 

الطوير)

١٤٣٥/٠٥/١٨هـ ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ٤٥١٥٠٠

٣- حفر ثمانية آبار أنبوبية 

تدعيمية وبئرين مراقبة في 

حقل اخملرم مبنطقة القصيم 

حفر ثمانية آبار أنبوبية 

تدعيمية وبئرين مراقبة في 

حقل اخملرم مبنطقة القصيم

١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ٤٦١٠٠٠

٤-  مشروع استكمال مواقع 

محطات الضخ من خزانات 

التحلية إلى خزانات وشبكات 

املياه مبنطقة جازان

١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ٤٧١٠٠٠

٥-  تشغيل وصيانة مشاريع 

املياه اجلديدة باملناطق اجلبلية 

مبنطقة جازان

١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ٤٩٢٠٠٠

٦-  مشروع تسوير وإنشاء غرف 

حراسة ملشاريع املياه مبنطقة 

حائل ( عقد ٢)

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ٥١١٥٠٠

٧- تشغيل وصيانة ونظافة 

معرض املياه والكهرباء بحي 

النزهة

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٥٧١٠٠٠

ض
ريا

 ال
اه

مي

١- سقيا محافظات منطقة 

الرياض (اجملموعة الثانية)

 /٦

١٤٣٦/١٤٣٥
١٤٣٥/٥/١٠هـ        ١٤٣٥/٥/٩هـ١٠٠٠ 

٢- تشغيل وصيانة شبكة 

الصرف الصحي ومحطة 

املعاجلة الثانية مبدينة السيح 

 /٧

١٤٣٦/١٤٣٥
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٢٠٠٠ 

٣- استكمال تنفيذ شبكات 

الرويضة مبحافظة القويعية 

(املرحلة الثانية) 

 /٨

١٤٣٦/١٤٣٥
١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ٢٠٠٠ 

٤- تشغيل وصيانة محطة 

التنقية باملزاحمية وضرماء

 /٩

١٤٣٦/١٤٣٥
١٤٣٥/٥/٢٣هـ         ١٤٣٥/٥/٢٢هـ٢٠٠٠ 

٥- ترحيل خط الصرف الصحي 

املتعارض مع إزدواج طريق 

الدوادمي –شقراء (اجملموعة 

احلادية والعشرون)

 /١٠

١٤٣٦/١٤٣٥
١٤٣٥/٥/٢٤هـ        ١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٠٠٠ 

٦- نظافة مباني املديرية في 

منطقة الرياض –الرياض-رماح-

الدرعية

 /١١

١٤٣٦/١٤٣٥
١٤٣٥/٥/٢٥هـ        ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٠٠٠ 

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

اه
مي

١- مشروع إنشاء مستودعات 

لتخزين املواد الكيميائية 

مبحافظة اخلبر والقطيف 

والهفوف وتطوير مستودعات 

ومراقبة اخملزون مبدينة الدمام 

 /٩٩

١٤٣٤/٣٠٠٦٣
١٤٣٥/٠٥/١٨هـ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ١٠٠٠

٢- مشروع حفر عدد (٢١) 

بئر تدعيمية مبدن املنطقة 

الشرقية ( الدمام – اخلبر – 

القطيف ) 

 /٥٨٠

١٤٣٥/٣٠٠٠٨
١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ١٠٠٠

٣- مشروع املبنى املركزي لفرع 

املياه مبحافظة األحساء مبوقع 

محطة املياه املركزية بجبل 

أبو غنيمة 

 /٨٠٨

١٤٣٤/٣٠٠٠٨
١٤٣٥/٠٥/٢٦هـ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ٢٠٠٠

٤- مشروع خزانات عالية لهجر 

محافظة األحساء وبقيق 

 /٨٣٩٩

١٤٣٣/١
١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
س

 ع
اه

مي

١- مشروع إنشاء محطة 

تنقية املياه على سد وادي 

تندحة

 ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ ١٠٫٠٠٠ ٢٣٨٣

٢- متديد موعد فتح مظاريف 

مشروع شبكات الصرف 

الصحي ألحياء متفرقة جنوب 

محافظة خميس مشيط 

–املرحلة الثالثة  

٣٠٠٠ ٢٣٨٠

 ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ

٣- متديد موعد فتح مظاريف 

عملية معاجلة الطفح رقم (١) 

حلي (جميع) مبحافظة بيشة  

٥٠٠ ٢٣٧٦

م
صي

لق
ه ا

يا
م

١- تشغيل وصيانة مختبرات 

املياه والصرف الصحي مبنطقة 

القصيم

١٤٣٥/٠٥/١٩هـ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ٣٦/٣٥/٤٢٥٠٠

٢- سفلتة احلفريات الناجتة عن  

صيانة شبكات املياه الطارئة 

مبحافظة عنيزة

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ٣٦/٣٥/٥٥٠٠

مياه تبوك

مشروع إنشاء مباني 

مختبرات البدع والقليبة وبئر 

بن هرماس واخلريبة وأشواق 

املرحلة الثانية

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٤٥٠٨٦/٢٧٦٢٠٠٠

@Ú�������Ó€bΩa@ÒâaãÎ@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

لم
ة ا

زار
و

١- توريد رافعات كهربائية 

مبنصة ملصلحة مطابع 

احلكومة

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ١٦٢٠١٠٠٠

٢- مشروع أعمال إنشاء مالحق 

أرضية ودورتي مياه منفصلة 

وخزان أرضي وخزان علوي ملبنى 

األمن باملستودع بجوار محطة 

القطار بالرياض

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ١٦٢١١٠٠٠

٣- توريد وتركيب أثاث مبنى 

احملافظ وفرش املسجد مبنفذ 

الطوال وتوريد وتركيب أثاث 

وأجهزة كهربائية مبجموعة 

مباني مبنفذ احلديثة ومنفذ 

البطحاء

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ١٦٢٢١٠٠٠

مصلحة 
الزكاة 
والدخل

مشروع تشغيل وصيانة 

األنظمة التشغيلية 

املساندة والبوابة اإللكترونية 

للتوظيف

١٤٣٥/٥/٢٥هـ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٧٢٠٠٠

@@äÿ‰Ωa@Â«@ÔË‰€aÎ@“Îä»Ωbi@äfl˛a@Ú˜Ó:@Úflb»€a@Úçbˆä€a@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة ا�مر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

١- نظافة هيئات ومراكز 

الهيئة بفرع الرئاسة العامة 

مبنطقة الرياض 

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ ١٥٠٠ ٣٥/٣

٢- نظافة هيئات ومراكز 

الهيئة بفرعي الرئاسة العامة 

مبنطقتي عسير والباحة

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ ١٥٠٠ ٣٥/٤

@ıb����iäËÿ€aÎ@Íb������ÓΩa@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م٨

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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e
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة تطوير 
المدينة 
المنورة

مشروع صيانة وتشغيل 

عبارات اخلدمات في املنطقة 

املركزية

١٤٣٥/٥/٢٣هـ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/١١٠٫٠٠٠

ل
بي

لج
 با

ية
ك

مل
 ال

ئة
هي

ال

١- توريد وتركيب محطات 

عمل ملدارس البنات باجلبيل 

الصناعية

ب٣-٤٠-٥٢-

٣-٣م
١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ١٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة 

تصميم وتوريد وتنفيذ رفع 

خطوط الطاقة الكهربائية 

وحتسينات محطة الكهرباء 

مبيناء امللك فهد الصناعي

١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ٠٧١٢٤٫٠٠٠-ع١٦م

الهيئة 
الملكية 

بينبع

إنشاء املركز الترفيهي في حي 

العيون -٣

العقد رقم 

: بي آي سي 

إف - ٨١٣٣

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٠٠٠

الهيئة 
العامة 
للغذاء 
والدواء

تقدمي خدمة االتصال احملدود 

الالسلكي
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ١٤٣٥/٩٢٠٠٠هـ

ار 
�ث

وا
ة 

اح
سي

لل
ة 

ام
لع

ة ا
يئ

له
ا

١- تنفيذ سياج معدني 

ملوقع مدينة سوق عكاظ  - 

محافظة الطائف 

١٤٣٥/٤٢٠٠هـ

١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ 

٢- إنشاء بوابات ملداخل جادة 

سوق عكاظ – محافظة 

الطائف 

٥٢٠٠//١٤٣٥هـ

٣- تنفيذ مخيمات بيئية في 

محمية عروق بني معارض – 

منطقة جنران

١٤٣٥/٦٥٠٠هـ

٤- جتهيز وتهيئة الشبكة 

املركزية ملركز احلاسب اآللي في 

املتحف الوطني 

١٤٣٥/٧٣٠٠

ي
هن

لم
وا

ي 
قن

لت
ب ا

دري
لت

ة ل
ام

لع
ة ا

س
س

مؤ
ال

١- متديد موعد منافسة نظافة 

مجالس التدريب التقني 

واملهني مبنطقة الرياض 

والوحدات التدريبية التابعة 

لها بعدد (١٥) وحدة تدريبية

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ١٠٦٢٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة 

نظافة مجالس التدريب 

التقني واملهني مبناطق 

مكة املكرمة،اجلوف،احلدو 

الشمالية،املدينة املنورة بعدد 

(١٤) وحدة تدريبية

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ١٠٨٢٠٠٠

٣- نظافة املعهد الصناعي 

الثانوي بحوطة بني متيم
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٣٥٠٠

٤- استبدال مباني الكلية 

التقنية للبنني بالدمام
١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٤٢٠٠٠

٥- إنشاء إسكان للمدربني 

واملتدربني للمعهد العالي 

للصناعات املطاطية بينبع

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٥٥٠٠٠

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

اتفاقية ضمان الدعم الفني 

 (Servers) ألجهزة اخلوادم

التي تستضيف نظام احلجز 

والتذاكر اإللكتروني

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٥٠٠ ٢٠١٤٢٠١٢٤

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ال

لم
ه ا

يا
لم

ة ا
لي

تح
ة ل

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

ال

١- متديد موعد منافسة 

تصنيع وتوريد أنابيب خطوط 

التغذية اجلديدة ملدينة الرياض

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ١٠٠٫٠٠٠ 

٢- متديد موعد منافسة 

إعادة تأهيل الطبقة احلامية 

اخلارجية خلطوط األنابيب 

(أ،ب) مبنطقة تصريف املدينة 

الصناعية الثانية بالدمام

RW/R/

P/511
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٥٠٠ 

٣- متديد موعد منافسة إعادة 

إعمار وتأهيل واختبار محطة 

٣٨٠ كيلو فولت باملرحلة األولى 

محطات حتلية ينبع املدينة 

املنورة

Y/E/

G/0080
١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ٥٠٠ 

٤- مشروع التخلص من الرماد 

الكربوني بكل من محطات 

حتلية (جدة ، ينبع)

١٤٣٥/٥/٢٩هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ٥٠٠ 

٥- القيام بتأهيل وإعمار عدد 

(٣٠) فلة شاغرة بسكن جدة ٣ 

مبحطات التحلية جدة 

JD/RG/953 ١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ٥٠٠

ي
ود

سع
 ال

يد
بر

 ال
سة

س
مؤ

١- مشروع بناء وحتديث خرائط 

األساس اخلاصة مبؤسسة 

البريد السعودي

( ١ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٥٠٠٠

٢- مشروع صيانة السيور 

الناقلة للطرود البريدية في 

كلٍ من الرياض وجدة والدمام

( ٢ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ٥٠٠٠

٣- مشروع استبدال أجهزة 

اخلدمة الذاتية بأجهزة 

محطات طرود وبعائث آلية 

وصيانتها

( ٣ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/٢هـ٥٠٠٠

٤- مشروع صيانة وتشغيل 

ونظافة مرافق مؤسسة البريد 

السعودي ببعض مناطق 

اململكة

( ٤ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٦/١٤هـ١٤٣٥/٦/١٤هـ١٠٫٠٠٠

ميناء جدة 
ا�سالمي

إصالح تلفيات الرصيف رقم 

(٢٩) مبيناء جدة اإلسالمي
١٤٣٥/٦/٨هـ١٤٣٥/٦/٨هـ٤٠٠٠ 

@@ÊÏÓ»‹€@ÔññÇn€a@Ü€bÅ@Ÿ‹Ωa@Û–ínéfl@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

تأمني عدسات الصقة 

ومساعدات بصرية
١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٢٠١٤/٣/٢٤٢١٠٠٠

@@ÚÓ‡‰n‹€@ÖÏ»é€a@÷ÎÜ‰ñ€a@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الصندوق 
السعودي 

للتنمية

تقدمي خدمات التشغيل 

والصيانة والنظافة والتشجير 

والري ملبنى الصندوق السعودي 

للتنمية في واجملمع السكني 

التابع له بأم احلمام

١٤٣٥/٦/١٤هـ ١٤٣٥/٦/١٣هـ ٥٠٠٠ 

@pb����éç˚���ΩaÎ@pb����˜Ó:a@
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م٨
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اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة تطوير 
المدينة 
المنورة

مشروع صيانة وتشغيل 

عبارات اخلدمات في املنطقة 

املركزية

١٤٣٥/٥/٢٣هـ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/١١٠٫٠٠٠

ل
بي

لج
 با

ية
ك

مل
 ال

ئة
هي

ال

١- توريد وتركيب محطات 

عمل ملدارس البنات باجلبيل 

الصناعية

ب٣-٤٠-٥٢-

٣-٣م
١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ١٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة 

تصميم وتوريد وتنفيذ رفع 

خطوط الطاقة الكهربائية 

وحتسينات محطة الكهرباء 

مبيناء امللك فهد الصناعي

١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ٠٧١٢٤٫٠٠٠-ع١٦م

الهيئة 
الملكية 

بينبع

إنشاء املركز الترفيهي في حي 

العيون -٣

العقد رقم 

: بي آي سي 

إف - ٨١٣٣

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٠٠٠

الهيئة 
العامة 
للغذاء 
والدواء

تقدمي خدمة االتصال احملدود 

الالسلكي
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ١٤٣٥/٩٢٠٠٠هـ

ار 
�ث

وا
ة 

اح
سي

لل
ة 

ام
لع

ة ا
يئ

له
ا

١- تنفيذ سياج معدني 

ملوقع مدينة سوق عكاظ  - 

محافظة الطائف 

١٤٣٥/٤٢٠٠هـ

١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ 

٢- إنشاء بوابات ملداخل جادة 

سوق عكاظ – محافظة 

الطائف 

٥٢٠٠//١٤٣٥هـ

٣- تنفيذ مخيمات بيئية في 

محمية عروق بني معارض – 

منطقة جنران

١٤٣٥/٦٥٠٠هـ

٤- جتهيز وتهيئة الشبكة 

املركزية ملركز احلاسب اآللي في 

املتحف الوطني 

١٤٣٥/٧٣٠٠

ي
هن

لم
وا

ي 
قن

لت
ب ا

دري
لت

ة ل
ام

لع
ة ا

س
س

مؤ
ال

١- متديد موعد منافسة نظافة 

مجالس التدريب التقني 

واملهني مبنطقة الرياض 

والوحدات التدريبية التابعة 

لها بعدد (١٥) وحدة تدريبية

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ١٠٦٢٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة 

نظافة مجالس التدريب 

التقني واملهني مبناطق 

مكة املكرمة،اجلوف،احلدو 

الشمالية،املدينة املنورة بعدد 

(١٤) وحدة تدريبية

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٤هـ١٠٨٢٠٠٠

٣- نظافة املعهد الصناعي 

الثانوي بحوطة بني متيم
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٣٣٥٠٠

٤- استبدال مباني الكلية 

التقنية للبنني بالدمام
١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٤٢٠٠٠

٥- إنشاء إسكان للمدربني 

واملتدربني للمعهد العالي 

للصناعات املطاطية بينبع

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١١هـ٣٥٥٠٠٠

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

اتفاقية ضمان الدعم الفني 

 (Servers) ألجهزة اخلوادم

التي تستضيف نظام احلجز 

والتذاكر اإللكتروني

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٥٠٠ ٢٠١٤٢٠١٢٤

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ال

لم
ه ا

يا
لم

ة ا
لي

تح
ة ل

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

ال

١- متديد موعد منافسة 

تصنيع وتوريد أنابيب خطوط 

التغذية اجلديدة ملدينة الرياض

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ١٠٠٫٠٠٠ 

٢- متديد موعد منافسة 

إعادة تأهيل الطبقة احلامية 

اخلارجية خلطوط األنابيب 

(أ،ب) مبنطقة تصريف املدينة 

الصناعية الثانية بالدمام

RW/R/

P/511
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٥٠٠ 

٣- متديد موعد منافسة إعادة 

إعمار وتأهيل واختبار محطة 

٣٨٠ كيلو فولت باملرحلة األولى 

محطات حتلية ينبع املدينة 

املنورة

Y/E/

G/0080
١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ٥٠٠ 

٤- مشروع التخلص من الرماد 

الكربوني بكل من محطات 

حتلية (جدة ، ينبع)

١٤٣٥/٥/٢٩هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ٥٠٠ 

٥- القيام بتأهيل وإعمار عدد 

(٣٠) فلة شاغرة بسكن جدة ٣ 

مبحطات التحلية جدة 

JD/RG/953 ١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ٥٠٠

ي
ود

سع
 ال

يد
بر

 ال
سة

س
مؤ

١- مشروع بناء وحتديث خرائط 

األساس اخلاصة مبؤسسة 

البريد السعودي

( ١ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٥٠٠٠

٢- مشروع صيانة السيور 

الناقلة للطرود البريدية في 

كلٍ من الرياض وجدة والدمام

( ٢ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ٥٠٠٠

٣- مشروع استبدال أجهزة 

اخلدمة الذاتية بأجهزة 

محطات طرود وبعائث آلية 

وصيانتها

( ٣ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/٢هـ٥٠٠٠

٤- مشروع صيانة وتشغيل 

ونظافة مرافق مؤسسة البريد 

السعودي ببعض مناطق 

اململكة

( ٤ ) لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٦/١٤هـ١٤٣٥/٦/١٤هـ١٠٫٠٠٠

ميناء جدة 
ا�سالمي

إصالح تلفيات الرصيف رقم 

(٢٩) مبيناء جدة اإلسالمي
١٤٣٥/٦/٨هـ١٤٣٥/٦/٨هـ٤٠٠٠ 

@@ÊÏÓ»‹€@ÔññÇn€a@Ü€bÅ@Ÿ‹Ωa@Û–ínéfl@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

تأمني عدسات الصقة 

ومساعدات بصرية
١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ٢٠١٤/٣/٢٤٢١٠٠٠

@@ÚÓ‡‰n‹€@ÖÏ»é€a@÷ÎÜ‰ñ€a@
اسم الجهة 

قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الصندوق 
السعودي 

للتنمية

تقدمي خدمات التشغيل 

والصيانة والنظافة والتشجير 

والري ملبنى الصندوق السعودي 

للتنمية في واجملمع السكني 

التابع له بأم احلمام

١٤٣٥/٦/١٤هـ ١٤٣٥/٦/١٣هـ ٥٠٠٠ 

@pb����éç˚���ΩaÎ@pb����˜Ó:a@
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: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
البلدية 

والقروية

تطوير الشبكة احمللية بديوان 
الوزارة 

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ٣٠٫٠٠٠ ٣

ض
ريا

 ال
نة

ما
أ

١- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ شبكات تصريف مياه 

السيول واألمطار بأحياء شرق 
الرياض (املرحلة األولى)

١٤٣٥/٤/١٦هـ١٤٣٥/٤/١٦هـ١١٥٠,٠٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة تنفيذ 
شبكة تصريف السيول واألمطار 

بأحياء (النخيل ـ احملمدية ـ 
الرحمانية  ـ الرائد ـ املعذر)

١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ٢١٠٠,٠٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ مشروع درء أخطار 

السيول بأحياء (املصانع ـ 
الشفا ـ املروة ـ بدر ـ منار ـ 

احلزم ـ عكاظ)

١٤٣٥/٤/١٦هـ١٤٣٥/٤/١٦هـ٣١٠٠,٠٠٠

٤- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ شبكة تصريف السيول 

واألمطار بأحياء (شبرا ـ 
الدريهميه ـ ظهرة البديعة ـ 

سلطانة ـ السويدي)

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ٤٥٠,٠٠٠

٥- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ مشروع درء أخطار 

السيول بحي امللك عبداهللا
١٤٣٥/٤/١٧هـ١٤٣٥/٤/١٧هـ٥٤٠,٠٠٠

٦- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ وإعادة تأهيل شبكات 

تصريف مياه السيول واألمطار 
بأحياء الرياض القدمية 

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ٦٤٠,٠٠٠

٧- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ قنوات وشبكات تصريف 

مياه األمطار والسيول وفتح 
وتهذيب مجرى وادي السلي 

(املرحلة الثالثة)

٧٣٠٠,٠٠٠

١٤٣٥/٤/١٨هـ١٤٣٥/٤/١٨هـ

٨- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ شبكة تصريف السيول 

واألمطار بأحياء (االزدهار ـ 
التعاون ) مبدينة الرياض

٨٣٠,٠٠٠

٩- تأجيل موعد منافسة 
سفلتة مخططات منح جنوب 

وغرب مدينة الرياض لعام 
١٤٣٦/١٤٣٥هـ

١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٦هـ٩٢٥,٠٠٠

١٠- تأجيل موعد منافسة 
سفلتة مخططات منح 

شمال وشرق الرياض لعام 
١٤٣٦/١٤٣٥هـ

١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٥/٤/١٩هـ١٠٢٥,٠٠٠

١١- تأجيل موعد منافسة 
سفلتة شوارع شمال الرياض  

للسنة ١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٦هـ١١٣٠,٠٠٠

١٢- تأجيل موعد منافسة 
سفلتة شوارع جنوب الرياض  

للسنة ١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٢٣٠,٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٧هـ١٤٣٥/٤/٢٧هـ
١٣- تأجيل موعد منافسة 

سفلتة شوارع شرق الرياض 
للسنة ١٤٣٦/١٤٣٥هـ

١٣٣٠,٠٠٠

١٤- تأجيل موعد منافسة 
سفلتة شوارع غرب الرياض 

للسنة ١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٠,٠٠٠

١٥- تشغيل وصيانة ونظافة 
أسواق النفع العام واألسواق 
املشاعة امللكية (اجلزء الثاني)

٦١٦٠٠٠

١٤٣٥/٥/١هـ١٤٣٥/٥/١هـ ١٦- صيانة وترميم األسواق 
املركزية 

٦٢٥٠٠٠

١٧- مشروع إعادة إنشاء سوق 
الربوة للخضار والفاكهة

٦٣١٠,٠٠٠

١٨- مشروع تطوير سوق اإلبل 
اجلديد (املرحلة الثانية)

٦٤٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢هـ١٤٣٥/٥/٢هـ ١٩٦٥٣٠٠٠- إعادة تأهيل األسواق العامة

٢٠٦٦٣٠٠٠- إنشاء حدائق متفرقة 

٢١٦٧٣٠٠٠- تسوير احلدائق العامة

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٣هـ
٢٢٦٨٥٠٠٠- تشجير شوارع متفرقة 

٢٣- تنفيذ منتزهات وحدائق 
على مساحة (٢٠) مليون م٢

٦٩٥٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا
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نة
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أ

٢٤٧٠٥٠٠٠- إنشاء ساحات بلدية لألحياء 

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٤هـ
٢٥- إنشاء حدائق لألحياء 
السكنية ومالعب أطفال

٧١٣٠٠٠

٢٦٧٢٣٠٠٠- تشجير الطرق الرئيسية 

٢٧- توريد وتركيب ألعاب 
أطفال

٧٣٥٠٠,
١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٥هـ

٢٨- إنشاء ممرات املشاة حول 
احلدائق

٧٤٣٠٠٠

٢٩- توريد وزراعة مائة ألف 
شجرة بشوارع الرياض

١٤٣٥/٥/٥هـ١٤٣٥/٥/٥هـ٧٥١٥٠٠

٣٠- إنشاء نوافير متفرقة 
مبدينة الرياض

٧٦١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٨هـ١٤٣٥/٥/٨هـ
٣١- إنشاء واحات األمير 

سلمان للعلوم
٧٧٧٠٠٠

٣٢- جتهيز وتشجير الطريق 
الدائري الغربي

٧٨٥٠٠٠

٣٣٧٩٥٠٠٠- تأهيل منتزه أبو مخروق

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ
٣٤- تأهيل منتزه عروق بنبان 

والرثمه البري
٨٠٥٠٠٠

٣٥- تشغيل وصيانة واستثمار 
منتزه امللك عبداهللا بامللز

٨١١٠,٠٠٠

٣٦- صيانة الساحات البلدية 
(اجلزء الثالث)

٨٢٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ
٣٧- إعادة تأهيل امليادين العامة 

(اجلزء الثاني)
٨٣٥٠٠٠

٣٨- صيانة واستبدال شبكات 
الري م(١٣)

٨٤٥٠٠٠

٣٩- برنامج تنفيذ دور الوقاية 
للمزروعات

٨٥٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١١هـ
٤٠- صيانة وتشغيل وتطوير 

مشاتل األمانة
٨٦٥٠٠٠

٤١- تشغيل وصيانة املواقع 
املطورة للحدائق 

٨٧١٥,٠٠٠

٤٢٨٨٥٠٠٠- تأهيل وتطوير احلدائق العامة

١٤٣٥/٥/١٢هـ١٤٣٥/٥/١٢هـ

٤٣- صيانة وتشغيل احلدائق 
مبواقع التشملها برامج 

الصيانة
٨٩٥٠٠٠

٤٤- تشغيل وصيانة نظام 
التحكم املركزي لشبكات الري

٩٠٣٠٠٠

٤٥- صيانة وإعادة تأهيل حدائق 
متفرقة 

٩١٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ ٤٦٩٢٣٠٠٠- حفر آبار إرتوازية 

٤٧- صيانة الشوارع وشبكة 
الطرق (املرحلة الثانية)

٩٣٧٥,٠٠٠

٤٨- تنفيذ التعديالت املرورية 
بشوارع  مدينة الرياض

٩٤٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ
٤٩- صيانة وتأهيل الطرق 

للمناسبات الرسمية والطوارئ
٩٥٢٠٠٠

٥٠- صيانة وتشغيل نظام 
املراقبة والتحكم في اإلنارة 

عن بعد
٩٦١٥٠٠

٥١- استئجار أعالم مع التوريد 
والفك

٢٥٠٠ ٩٧

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ
٥٢- أعمال زينة االحتفاالت 

بعيد الفطر املبارك
٩٨٦٠٠٠

٥٣- صيانة أجهزة التكييف 
والتبريد التابعة لألمانة

٩٩١٥٠٠

٥٤- تشغيل ومباشرة مواقع 
بالغات طوارئ األمانة

١٠٠٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ
٥٥- تشغيل وتطوير وحدة 

طوارئ بأمانة منطقة الرياض
١٠١٢٥٠٠

٥٦- توريد مواد وقطع غيار 
إلنارة الشوارع

١٠٢٢٥٠٠

٥٧- صيانة وتشغيل شبكتي 
السيول واملياه اجلوفية جنوب 

الرياض (اجلزء األول)
١٠٣٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٩هـ
٥٨- صيانة وتشغيل شبكتي 
السيول واملياه اجلوفية جنوب 

الرياض (اجلزء الثاني)
١٠٤٤٠٠٠

٥٩- صيانة وتشغيل شبكتي 
السيول واملياه اجلوفية وسط 

الرياض (اجلزء األول) 
١٠٥٢٥٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٠

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
نة

ما
أ

٦٠- صيانة وتشغيل شبكتي 

السيول واملياه اجلوفية وسط 

الرياض (اجلزء الثاني) 

١٠٦٢٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

٦١- صيانة أرصفة الشوارع 

الرئيسية شرق الرياض (اجلزء 

األول)

١٠٧٤٠٠٠

٦٢- صيانة أرصفة الشوارع 

الرئيسية شرق الرياض (اجلزء 

الثاني)

١٠٨٤٠٠٠

٦٣- صيانة وتشغيل قنوات 

التصريف
١٠٩٢٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ
٦٤- صيانة شوارع وميادين 

شرق الرياض (اجلزء األول)
١١٠٥٥٠٠

٦٥- صيانة شوارع وميادين 

شرق الرياض (اجلزء الثاني)
١١١٥٥٠٠

٦٦- تأهيل وصيانة احلوائط 

االستنادية واحلواجز املعدنية 

في مواقع متفرقة 

١١٢١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ ٦٧- توريد وتشغيل خلطات 

إسفلتية  شرق الرياض
١١٣٤٠٠٠

٦٨- صيانة شوارع أحياء 

جديدة جنوب الرياض
١١٤٨٠٠٠

٦٩- توحيد رخص أنظمة 

برامج التطبيقات
١٢٠٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ

٧٠- مركز خدمة العمالء 

(تواصل) وتوحيد رسائل 

االتصال

١٢١٨٠٠٠

٧١- إنشاء مكتب أئمنة 

إجراءات العمل وإنشاء مسار 

موحد للخدمات اإللكترونية 

باألمانة

١٢٢١٤,٠٠٠

٧٢- ربط بلديات احملافظات مع 

احلاسب اآللي باألمانة
١٢٣١٦٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٦هـ١٤٣٥/٥/٢٦هـ ٧٣١٢٤٤٠٠٠- إدارة الكوارث املعلوماتية

٧٤١٢٥٤٠٠٠- نظام أمن املعلومات

٧٥- تطوير وحتديث احلاسب 

اآللي
١٢٦١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٩هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ
٧٦- حتديث شبكة االتصاالت 

لنظام احلاسب اآللي 
١٢٧١٠,٠٠٠

٧٧- توريد أجهزة وبرامج 

حاسب آلي
١٢٨٢٠٠٠

٧٨- البلدية اإللكترونية ـ 

تطوير وتشغيل مكتب إدارة 

البرامج واملشاريع

١٢٩٦٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ
٧٩- إنشاء مواقع الستقبال 

النفايات ذات احلجم الكبير 

داخل األحياء

١٣٠٤٠٠٠

٨٠- تأهيل مدفن النفايات 

بحي النور
١٣١٨٠٠٠

٨١- إزالة نواجت الرمي 

العشوائي (املرحة الثانية)
١٣٢١٠,٠٠٠

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٦/١هـ
٨٢- إنشاء مدفن هندسي 

جديد للنفايات 
١٣٣١٠,٠٠٠

٨٣- إنشاء مبنى ومكاتب 

خدمية ملركز اإلصالح البيئي
١٣٤٣٠٠٠

٨٤- توريد وتركيب أجهزة 

مراقبة وكامرات ووسائل 

السالمة ملباني ومرافق األمانة

١٣٥٥٠٠٠

١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/٢هـ ٨٥- إنشاء نقاط بيع للباعة 

اجلائلني في منطقة الرياض
١٣٦٣٠٠٠

٨٦- تشغيل وصيانة وتطوير 

مختبر التراخيص
١٣٧٣٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
نة

ما
أ

٨٧- املكافحة احلشرية 

والوقاية الصحية 
١٣٨٥٠٠٠

١٤٣٥/٦/٣هـ١٤٣٥/٦/٣هـ

٨٨- الرقابة الصحية على 

املنشآت الغذائية ذات العالقة 

بالصحة العامة

١٣٩٥٠٠٠

٨٩- توريد وتركيب لوحات 

أسماء الشوارع وأرقام املنازل
١٤٠٢٠٠٠

٩٠- توريد وتركيب لوحات 

توجيهية في تقاطعات 

متفرقة مبدينة الرياض  (احلزء 

التاسع عشر)

١٤١٢٠٠٠

١٤٣٥/٦/٦هـ١٤٣٥/٦/٦هـ
٩١- صيانة إنارة أحياء جديدة 

(اجلزء الثاني)
١٤٢٤٠٠٠

٩٢- ترقيم ورفع إحداثيات 

عناصر شبكة اإلنارة 
١٤٣٢٠٠٠

٩٣- صيانة وترميم مرافق 

بلدية عامة مبدينة الرياض 

(اجلزء الثاني)

١٤٤٦٠٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٧هـ

٩٤- إنشاء سوق األغنام شرق 

الرياض
١٤٥١٠,٠٠٠

٩٥- توريد وتنفيذ األلعاب 

النارية لعيد الفطر املبارك 

واليوم الوطني ملواقع (شمال 

وشرق الرياض) لعام ١٤٣٥

١٤٣٥/٥/٨هـ١٤٣٥/٥/٨هـ١٧٣٢٠٠٠

٩٦- توريد وتنفيذ األلعاب 

النارية لعيد الفطر املبارك 

واليوم الوطني ملواقع  (غرب 

وجنوب الرياض واحلائر) لعام 

١٤٣٥

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ١٧٤٢٠٠٠

٩٧- مشروع إنشاء وبناء وحدة 

مكافحة األوبئة مبدينة الرياض
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ١٧٥٢٠٠٠

٩٨- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ بوابة مداخل مدينة 

الرياض الشمالية 

٢٥١٥,٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ
٩٩- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ بوابة مداخل مدينة 

الرياض الشرقية

٢٦٢٥,٠٠٠

١٠٠- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ بوابة مداخل مدينة 

الرياض اجلنوبية

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٢٧٣٥,٠٠٠

١٠١- تأجيل موعد منافسة 

سفلتة شوارع وساحات 

متفرقة داخل األحياء القدمية

١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٥٤٠٠٠

١٠٢- تأجيل موعد منافسة 

تنظيم اجلزر الوسطية 

بالشوارع الرئيسية مبدينة 

الرياض ( اجلزء الثاني ) للسنة 

املالية ١٤٣٦/١٤٣٥هـ

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٧٦٠٠٠

١٠٣- تأجيل موعد منافسة 

إنارة شوارع بالطاقة 

الشمسية مبدينة الرياض

١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ٢١١٠,٠٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
نة

ما
١- صيانة وتشغيل شبكات أ

اإلنارة في نطاق بلدية 

الصويدره باملدينة املنورة

 ١٤٣١٨

/١٤٣٤هـ
٢٥٠٠

١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ
٢- توريد وتركيب لوحات 

توعوية للمواقع األثرية 

والتراثية مبنطقة املدينة املنورة

 ١٤٣٥٧

/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٣- توريد وتركيب إنارة وزينة 

املناسبات باملدينة املنورة

 ١٤٣٦٢

/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ٧٠٠٠

أمانة 
ا�حساء

مشروع استكمال الطرق 

واألعمال املرتبطة مبشروع 

تقاطع طريق امللك فهد مع 

طريق الديوان

١٤٣٥/٠٥/١١هـ١٤٣٥/٠٥/١٠ هـ٤٥٣٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٠

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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G 
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ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
نة

ما
أ

٦٠- صيانة وتشغيل شبكتي 

السيول واملياه اجلوفية وسط 

الرياض (اجلزء الثاني) 

١٠٦٢٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ

٦١- صيانة أرصفة الشوارع 

الرئيسية شرق الرياض (اجلزء 

األول)

١٠٧٤٠٠٠

٦٢- صيانة أرصفة الشوارع 

الرئيسية شرق الرياض (اجلزء 

الثاني)

١٠٨٤٠٠٠

٦٣- صيانة وتشغيل قنوات 

التصريف
١٠٩٢٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ
٦٤- صيانة شوارع وميادين 

شرق الرياض (اجلزء األول)
١١٠٥٥٠٠

٦٥- صيانة شوارع وميادين 

شرق الرياض (اجلزء الثاني)
١١١٥٥٠٠

٦٦- تأهيل وصيانة احلوائط 

االستنادية واحلواجز املعدنية 

في مواقع متفرقة 

١١٢١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ ٦٧- توريد وتشغيل خلطات 

إسفلتية  شرق الرياض
١١٣٤٠٠٠

٦٨- صيانة شوارع أحياء 

جديدة جنوب الرياض
١١٤٨٠٠٠

٦٩- توحيد رخص أنظمة 

برامج التطبيقات
١٢٠٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٥هـ

٧٠- مركز خدمة العمالء 

(تواصل) وتوحيد رسائل 

االتصال

١٢١٨٠٠٠

٧١- إنشاء مكتب أئمنة 

إجراءات العمل وإنشاء مسار 

موحد للخدمات اإللكترونية 

باألمانة

١٢٢١٤,٠٠٠

٧٢- ربط بلديات احملافظات مع 

احلاسب اآللي باألمانة
١٢٣١٦٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٦هـ١٤٣٥/٥/٢٦هـ ٧٣١٢٤٤٠٠٠- إدارة الكوارث املعلوماتية

٧٤١٢٥٤٠٠٠- نظام أمن املعلومات

٧٥- تطوير وحتديث احلاسب 

اآللي
١٢٦١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٩هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ
٧٦- حتديث شبكة االتصاالت 

لنظام احلاسب اآللي 
١٢٧١٠,٠٠٠

٧٧- توريد أجهزة وبرامج 

حاسب آلي
١٢٨٢٠٠٠

٧٨- البلدية اإللكترونية ـ 

تطوير وتشغيل مكتب إدارة 

البرامج واملشاريع

١٢٩٦٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ
٧٩- إنشاء مواقع الستقبال 

النفايات ذات احلجم الكبير 

داخل األحياء

١٣٠٤٠٠٠

٨٠- تأهيل مدفن النفايات 

بحي النور
١٣١٨٠٠٠

٨١- إزالة نواجت الرمي 

العشوائي (املرحة الثانية)
١٣٢١٠,٠٠٠

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٦/١هـ
٨٢- إنشاء مدفن هندسي 

جديد للنفايات 
١٣٣١٠,٠٠٠

٨٣- إنشاء مبنى ومكاتب 

خدمية ملركز اإلصالح البيئي
١٣٤٣٠٠٠

٨٤- توريد وتركيب أجهزة 

مراقبة وكامرات ووسائل 

السالمة ملباني ومرافق األمانة

١٣٥٥٠٠٠

١٤٣٥/٦/٢هـ١٤٣٥/٦/٢هـ ٨٥- إنشاء نقاط بيع للباعة 

اجلائلني في منطقة الرياض
١٣٦٣٠٠٠

٨٦- تشغيل وصيانة وتطوير 

مختبر التراخيص
١٣٧٣٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
نة

ما
أ

٨٧- املكافحة احلشرية 

والوقاية الصحية 
١٣٨٥٠٠٠

١٤٣٥/٦/٣هـ١٤٣٥/٦/٣هـ

٨٨- الرقابة الصحية على 

املنشآت الغذائية ذات العالقة 

بالصحة العامة

١٣٩٥٠٠٠

٨٩- توريد وتركيب لوحات 

أسماء الشوارع وأرقام املنازل
١٤٠٢٠٠٠

٩٠- توريد وتركيب لوحات 

توجيهية في تقاطعات 

متفرقة مبدينة الرياض  (احلزء 

التاسع عشر)

١٤١٢٠٠٠

١٤٣٥/٦/٦هـ١٤٣٥/٦/٦هـ
٩١- صيانة إنارة أحياء جديدة 

(اجلزء الثاني)
١٤٢٤٠٠٠

٩٢- ترقيم ورفع إحداثيات 

عناصر شبكة اإلنارة 
١٤٣٢٠٠٠

٩٣- صيانة وترميم مرافق 

بلدية عامة مبدينة الرياض 

(اجلزء الثاني)

١٤٤٦٠٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٧هـ

٩٤- إنشاء سوق األغنام شرق 

الرياض
١٤٥١٠,٠٠٠

٩٥- توريد وتنفيذ األلعاب 

النارية لعيد الفطر املبارك 

واليوم الوطني ملواقع (شمال 

وشرق الرياض) لعام ١٤٣٥

١٤٣٥/٥/٨هـ١٤٣٥/٥/٨هـ١٧٣٢٠٠٠

٩٦- توريد وتنفيذ األلعاب 

النارية لعيد الفطر املبارك 

واليوم الوطني ملواقع  (غرب 

وجنوب الرياض واحلائر) لعام 

١٤٣٥

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٩هـ١٧٤٢٠٠٠

٩٧- مشروع إنشاء وبناء وحدة 

مكافحة األوبئة مبدينة الرياض
١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ١٧٥٢٠٠٠

٩٨- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ بوابة مداخل مدينة 

الرياض الشمالية 

٢٥١٥,٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ
٩٩- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ بوابة مداخل مدينة 

الرياض الشرقية

٢٦٢٥,٠٠٠

١٠٠- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ بوابة مداخل مدينة 

الرياض اجلنوبية

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٢٧٣٥,٠٠٠

١٠١- تأجيل موعد منافسة 

سفلتة شوارع وساحات 

متفرقة داخل األحياء القدمية

١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ١٥٤٠٠٠

١٠٢- تأجيل موعد منافسة 

تنظيم اجلزر الوسطية 

بالشوارع الرئيسية مبدينة 

الرياض ( اجلزء الثاني ) للسنة 

املالية ١٤٣٦/١٤٣٥هـ

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٧٦٠٠٠

١٠٣- تأجيل موعد منافسة 

إنارة شوارع بالطاقة 

الشمسية مبدينة الرياض

١٤٣٥/٤/٢٥هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ٢١١٠,٠٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
نة

ما
١- صيانة وتشغيل شبكات أ

اإلنارة في نطاق بلدية 

الصويدره باملدينة املنورة

 ١٤٣١٨

/١٤٣٤هـ
٢٥٠٠

١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ
٢- توريد وتركيب لوحات 

توعوية للمواقع األثرية 

والتراثية مبنطقة املدينة املنورة

 ١٤٣٥٧

/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٣- توريد وتركيب إنارة وزينة 

املناسبات باملدينة املنورة

 ١٤٣٦٢

/١٤٣٥هـ
١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ٧٠٠٠

أمانة 
ا�حساء

مشروع استكمال الطرق 

واألعمال املرتبطة مبشروع 

تقاطع طريق امللك فهد مع 

طريق الديوان

١٤٣٥/٠٥/١١هـ١٤٣٥/٠٥/١٠ هـ٤٥٣٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥
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/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

سة
ـد

قـ
لم

ة ا
صم

عا
 ال

نة
ما

أ

١- متديد موعد منافسة تطوير 

أنفاق مكة املكرمة واملشاعر 

املقدسة تطوير مجموعة 

أنفاق طريق امللك عبد العزيز 

مشاة  

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ ١١٥٠٫٠٠٠

٢- دهان األسطح للعناصر  

اخلرسانية واألجزاء املعدنية 

للجسور واألنفاق مبكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة 

١٩/٢/١/٦٠١/٠٥/٠٠/٤

٥٠٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ 

٣- تنفيذ شبكات لتصريف       

مياه األمطار مبخططات     

جنوب مكة املكرمة 

١٩/٢/١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٥١١٠٫٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

معاجلة مردم املعيصم وتنفيذ 

حديقة املشاعر (مرحلة أولى) 

١٩/٢/١/٣٣٤/٠٠/٠٠/٤

٢١٥٠٠٠

١٤٣٥/٦/٧هـ١٤٣٥/٦/٦هـ 

٥- متديد موعد منافسة 

معاجلة مردم املعيصم وتنفيذ 

حديقة املشاعر (مرحلة ثانية) 

١٩/٢/١/٣٣٤/٠٠/٠٠/٤

٢٢٥٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

إنشاء مرمى هندسي بجنوب 

مكة املكرمة (مرحلة أولى) 

١٩/٢/١/٦٢١/٠٠/٠٠/٤

٢٣٥٠٠٠

٧- متديد موعد منافسة 

إنشاء مرمى هندسي بجنوب 

مكة املكرمة (مرحلة ثانية) 

١٩/٢/١/٧٥٤/٠٠/٠٠/٤

٢٤٥٠٠٠

دة
 ج

نة
ما

أ

١- درء أخطار السيول فائض 

إيرادات احملور الشمالي 

٥/٠٠١/٥٠٠٢/٠٦/٠٢/٤

٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٥هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ ٢- إنشاء مجمعات جمالية 

بأضم ١/٧٠١/٠٠٤٧/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠

٣- سفلتة مخططات املنح 

بأضم ١٤٩/٠٠١/٩٩٩٩/٩٩/٩٩/٣
٥٠٠

٤- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات بالعرضية 

الشمالية (توريد معدات) 

٥/٧٠٧/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٩هـ

٥- تصريف مياه األمطار ودرء 

أخطار السيول فائض إيرادات 

احملور الشمالي  رابغ قرية كلية 

٤/٠٠١/٥٠٠٣/٠٢/٠٠/٤

٥٠٠

٦- توريد معدات إلزالة الرمال 

الزاحفة لبلديات الساحل 

( القنفذة ـ الليث ـ القوز 

املظيلف ـ حلي الشواق 

ـ غميقة ـ سبت اجلارة ) 

١/٠٠١/٠٣٦٧/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٧- تسمية وترقيم الشوارع 

بالعرضية الشمالية 

 ١/٧٠٧/٠٠١٢/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

٨- تأجيل موعد منافسة 

تنفيذ عبارة صندوقية بوادي 

مثوب ٦/٠٠١/٥٠٠٣/٠٤/٠٠/٤

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٤هـ٥٠٠

٩- تدقيق وبناء قاعدة 

بيانات جغرافية لرخص 

البناء املرحلة الثانية 

١٤٨/٠٠١/٩٩٩٩/٩٩/٩٩/٣

٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٠- تأجيل موعد منافسة 

تطوير الكورنيش والواجهة 

البحرية ملدينة جدة 

املرحلة الرابعة واخلامسة 

٣/٠٠١/٠٣٤١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

شم
 ال

ود
حد

 ال
نة

ما
أ

١- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة (شارع 
األمير مشاري بن عبدالعزيز) 

(سابق خبرة بنفس اجملال) 
١٩/١٣/٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٤١١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة 

(املرحلة الثانية ) مبدينة 
عرعر (تصنيف طرق) 

١٩/١٣/٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٤٢١٠٫٠٠٠

٣- حتسني وجتميل مداخل 
املدن لألمانة والبلديات 

التابعة مبدينة عرعر 
 ١٩/١٣/٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

(تصنيف حدائق)

٤٣٥٠٠٠

٤- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها بلينة 
(املرحلة األولى) (سابق خبرة)

٤٤١٥٠٠

٥- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها بلينة 
(املرحلة الثانية) (سابق خبرة)

٤٥١٥٠٠

٦- التخلص من النفايات وردم 
املستنقعات بلينة (سابق 

خبرة)
٤٦١٥٠٠

٧- العقد الثاني إلنشاء 
مصدات زحف الرمال بلينة 

(سابق خبرة)
٤٧١٥٠٠

٨- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات التابعة لها 

بلينة (سابق خبرة)
٤٨١٥٠٠

٩- صيانة وتأهيل املسلخ 
البلدي مبدينة عرعر (سابق 

خبرة )
٤٩١٠٠٠

١٠- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها بطلعة التمياط 
(سابق خبرة)

٥٠١٥٠٠

١١- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة بطلعة التمياط (سابق 
خبرة)

٥١١٥٠٠

١٢- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها بطلعة التمياط 
(املرحلة األولى) (سابق خبرة)

٥٢١٥٠٠

١٣- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 
لها بطلعة التمياط (املرحلة 

الثانية) (سابق خبرة)

٥٣١٥٠٠

١٤- حتسني وجتميل مداخل 
املدن لألمانة والبلديات والقرى 
التابعة لها مبدينة عرعر على 

طريق امللك فهد الدولي وطريق 
امللك عبدالعزيز  (تصنيف ) 

٥٤٣٠٠٠

١٥- تطوير البلدية القدمية 
بلينة (سابق خبرة )

٥٥١٥٠٠

١٦- العقد األول لتسمية 
والترقيم األمالك وتبتير وتنزيل 

اخملططات بلينة (سابق خبرة)
٥٦١٥٠٠

١٧- إنشاء حدائق وممرات مشاة 
وساحات بلينة (سابق خبرة)

٥٧١٥٠٠

١٨- حتسني وتأهيل وسط 
القرية واألحياء القدمية (العقد 

الثاني) بلدية أم خنصر 
(سابق خبرة)

٥٨١٥٠٠

١٩- إنشاء حدائق وممرات مشاة 
وساحات بلدية أم خنصر 

(سابق خبرة)
٥٩١٥٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٢

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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س

 ع
نة

ما
أ

١- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ

٢- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٥٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٣) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٤- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٤) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٥- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٥) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٦- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٦) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٧) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٨- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٨) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٩- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٩) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٠- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (١٠) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١١- تطوير املناطق 
السياحية والساحلية (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٠/٠٠/٠٠/٤
 ٧٠٠٠

١٢- تطوير املناطق 
السياحية والساحلية (م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٠/٠٠/٠٠/٤
 ٤٠٠٠ 

١٣- إنشاء وتطوير احلدائق 
واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة وشبكات 
الري ومحطات الضخ (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٢٤١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

١٤- إنشاء وتطوير احلدائق 
واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة وشبكات 
الري ومحطات الضخ (م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٢٤١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

١٥- إنشاء وتطوير احلدائق 
واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة وشبكات 
الري ومحطات الضخ (م٣) 

١٩/٠٧/٠٠١/٢٤١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

١٦- إنشاء وتطوير املباني 
واملراكز واخملتبرات  (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٣٩/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

١٧- إنشاء وتطوير املباني 
واملراكز واخملتبرات  (م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٣٩/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

١٨- إنشاء وتطوير املباني 
واملراكز واخملتبرات  (م٣) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٣٩/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

١٩- تطوير وتوسعة 
الطرق والشوارع 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٣٧/٠٠/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٢٠- إنشاء تقاطعات 
وجسور (م١) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٢٣٨/٠٠/٠٠/٤
 ٣٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
٢١- إنشاء تقاطعات 

وجسور (م٢) 
١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٢٣٨/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

٢٢- إنشاء تقاطعات 
وجسور (م٣) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٢٣٨/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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٢٣- إنشاء تقاطعات 
وجسور (م٤) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٢٣٨/٠٠/٠٠/٤
 ٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
٢٤- سفلتة وأرصفة وإنارة (م١) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
 ٥٠٠٠

٢٥- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لالمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

 ٢٥٠٠

٢٦- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لالمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٢٧- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م٣) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠ 

٢٨- حتسني وجتميل مداخل 
األمانة والبلديات والقرى 

التابعة والقرى (م١) 
١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠ 

٢٩- حتسني وجتميل 
مداخل األمانة والبلديات 

التابعة والقرى (م٢) 
١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٣٠- إنشاء مباني 
بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
 ٧٠٠٠

٣١- تسوير مقابر وإنشاء 
مغاسل موتى (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٢/٠٠/٠٠/٤
 ١٥٠٠ 

٣٢- تسوير مقابر وإنشاء 
مغاسل موتى( م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٢/٠٠/٠٠/٤
 ١٥٠٠

٣٣- توريد وتنفيذ ألعاب نارية 
لعيد الفطر املبارك واليوم 

الوطني لعام ١٤٣٦هـ
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٢٠٠٠ 

م
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أ

١- متديد موعد منافسة صيانة 
الطرق مبدينة بريدة 

 ٨٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ ٢- متديد موعد منافسة تنفيذ 
آبار حقن  لتصريف مياه 

بحيرات السيول مبدينة بريدة
١٥٠٠

٣- توريد وتركيب نظام الرش 
اآللي إلطفاء احلريق مبركز امللك 

خالد احلضاري مبدينة بريدة 
(مرحلة ثانية)

١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ
٤- إنشاء أسواق الفحم 

واحلطب  ببريدة
٧٠٠٠

٥- إنشاء أسواق النفع العام 
مبدينة  بريدة

١٠٫٠٠٠

٦- تنفيذ شبكة ري املزروعات  
مبدينة بريدة

٥٠٠٠

٧- إنشاء مدينة التمور  مبدينة 
بريدة (مرحلة ثالثة)

١٥٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ

٨- إنشاء سوق اخلضار  ببريدة 
(مرحلة ثالثة)

٢٠٠٠٠

٩٥٠٠٠- حتسني مداخل مدينة بريدة

١٠- توريد محروقات ألمانة 
القصيم

٥٠٠

١١- متديد موعد منافسة ردم 
مستنقعات وتطوير مدفن 

النفايات مبدينة بريدة  
١٤٣٥/٤/٢٧هـ١٤٣٥/٤/٢٦هـ٥٠٠٠

١٢- متديد موعد منافسة 
سفلتة أحياء بريدة منطقة 

رقم ٢ ( مرحلة ثانية)
١٥٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٣هـ
١٣- متديد موعد منافسة 

سفلتة أحياء بريدة منطقة 
رقم ٣ (مرحلة ثانية)

١٠٫٠٠٠

١٤- متديد موعد منافسة 
سفلتة أحياء بريدة منطقة 

رقم ٤ ( املرحلة األولى)
٩٠٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٢

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
س

 ع
نة

ما
أ

١- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ

٢- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٥٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٣) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٤- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٤) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٥- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٥) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٦- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٦) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٧) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٨- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٨) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٩- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (٩) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٠- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة (١٠) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١١- تطوير املناطق 
السياحية والساحلية (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٠/٠٠/٠٠/٤
 ٧٠٠٠

١٢- تطوير املناطق 
السياحية والساحلية (م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٠/٠٠/٠٠/٤
 ٤٠٠٠ 

١٣- إنشاء وتطوير احلدائق 
واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة وشبكات 
الري ومحطات الضخ (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٢٤١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ

١٤- إنشاء وتطوير احلدائق 
واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة وشبكات 
الري ومحطات الضخ (م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٢٤١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

١٥- إنشاء وتطوير احلدائق 
واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة وشبكات 
الري ومحطات الضخ (م٣) 

١٩/٠٧/٠٠١/٢٤١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

١٦- إنشاء وتطوير املباني 
واملراكز واخملتبرات  (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٣٩/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

١٧- إنشاء وتطوير املباني 
واملراكز واخملتبرات  (م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٣٩/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

١٨- إنشاء وتطوير املباني 
واملراكز واخملتبرات  (م٣) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٣٩/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

١٩- تطوير وتوسعة 
الطرق والشوارع 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٣٧/٠٠/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

٢٠- إنشاء تقاطعات 
وجسور (م١) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٢٣٨/٠٠/٠٠/٤
 ٣٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
٢١- إنشاء تقاطعات 

وجسور (م٢) 
١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٢٣٨/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

٢٢- إنشاء تقاطعات 
وجسور (م٣) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٢٣٨/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
س

 ع
نة

ما
أ

٢٣- إنشاء تقاطعات 
وجسور (م٤) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٢٣٨/٠٠/٠٠/٤
 ٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٢هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
٢٤- سفلتة وأرصفة وإنارة (م١) 

١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
 ٥٠٠٠

٢٥- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لالمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

 ٢٥٠٠

٢٦- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لالمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٢٧- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م٣) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠ 

٢٨- حتسني وجتميل مداخل 
األمانة والبلديات والقرى 

التابعة والقرى (م١) 
١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠ 

٢٩- حتسني وجتميل 
مداخل األمانة والبلديات 

التابعة والقرى (م٢) 
١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٣٠- إنشاء مباني 
بلدية ومرافق عامة 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
 ٧٠٠٠

٣١- تسوير مقابر وإنشاء 
مغاسل موتى (م١) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٢/٠٠/٠٠/٤
 ١٥٠٠ 

٣٢- تسوير مقابر وإنشاء 
مغاسل موتى( م٢) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٢/٠٠/٠٠/٤
 ١٥٠٠

٣٣- توريد وتنفيذ ألعاب نارية 
لعيد الفطر املبارك واليوم 

الوطني لعام ١٤٣٦هـ
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٢٠٠٠ 

م
صي

لق
ة ا

مان
أ

١- متديد موعد منافسة صيانة 
الطرق مبدينة بريدة 

 ٨٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ ٢- متديد موعد منافسة تنفيذ 
آبار حقن  لتصريف مياه 

بحيرات السيول مبدينة بريدة
١٥٠٠

٣- توريد وتركيب نظام الرش 
اآللي إلطفاء احلريق مبركز امللك 

خالد احلضاري مبدينة بريدة 
(مرحلة ثانية)

١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ
٤- إنشاء أسواق الفحم 

واحلطب  ببريدة
٧٠٠٠

٥- إنشاء أسواق النفع العام 
مبدينة  بريدة

١٠٫٠٠٠

٦- تنفيذ شبكة ري املزروعات  
مبدينة بريدة

٥٠٠٠

٧- إنشاء مدينة التمور  مبدينة 
بريدة (مرحلة ثالثة)

١٥٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ

٨- إنشاء سوق اخلضار  ببريدة 
(مرحلة ثالثة)

٢٠٠٠٠

٩٥٠٠٠- حتسني مداخل مدينة بريدة

١٠- توريد محروقات ألمانة 
القصيم

٥٠٠

١١- متديد موعد منافسة ردم 
مستنقعات وتطوير مدفن 

النفايات مبدينة بريدة  
١٤٣٥/٤/٢٧هـ١٤٣٥/٤/٢٦هـ٥٠٠٠

١٢- متديد موعد منافسة 
سفلتة أحياء بريدة منطقة 

رقم ٢ ( مرحلة ثانية)
١٥٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٣هـ
١٣- متديد موعد منافسة 

سفلتة أحياء بريدة منطقة 
رقم ٣ (مرحلة ثانية)

١٠٫٠٠٠

١٤- متديد موعد منافسة 
سفلتة أحياء بريدة منطقة 

رقم ٤ ( املرحلة األولى)
٩٠٠٠
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/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ة ت
مان

أ

١- تأهيل مؤسسات وشركات 
لنقل اخمللفات التجارية 

ونقل مخلفات البناء والهدم 
والترميم واحلفر والردم بتبوك

١٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ

٢- تطوير املنطقة 
املركزية والتاريخية بتبوك 
١٩/١١/٠٠١/٠١٥٧/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

ع)
بد

(ال
ك 

بو
ة ت

طق
من

ة 
مان

أ

١- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة (البدع) 
١٩/١١/٠٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ

٢- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار (البدع) 

١٩/١١/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
٧٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١١/٠٠١/٠٧/٠٠/٤
١٥٠٠

٤- تطوير وربط اجلزر البحرية 
مع الدراسة واإلشراف 

١٩/١١/٧٠١/٠٠٦٤/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

٥- إنشاء مرفئ للصيد 
١٩/١١/٧٠١/٠٠٦٥/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٦- حتسني الواجهة البحرية 
١٩/١١/٧٠١/٠٠٦٦/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة وإنارة 
١٩/١١/٠٦٠١/٠٠٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

٨- إنشاء ساحات بلدية 
ومركز احتفاالت بالبدع 

١٩/١١/٧٠/٠٠٤٣/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

ه)
وج

(ال
ك 

بو
ة ت

طق
من

ة 
مان

أ

١- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 
والقرى التابعة (الوجه) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٠/٠٠/٤

٨٠٠٠

١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ

٢- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة(الوجه) 
١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

٣- حتسني وجتميل 
املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة (الوجه) 
١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٤- استكمال ربط وسفلتة 
طريق أبو احمليثالت (الوجه) 
 ١٩/١١/٣٠٣/٠١٠١/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٥- تطوير وتأهيل الشوارع 
والطرق واإلنارة (الوجه) 

١٩/١١/٣٠٣/٠١٠٢/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

٦- حتسني وإعادة تأهيل 
وتطوير امليادين والتقاطعات 

الرئيسية(الوجه) 
١٩/١١/٣٠٣/٠٠٨٦/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

ور)
نج

لم
 (ا

ك
بو

ة ت
طق

من
ة 

مان
أ

١- سفلتة وأرصفة 
وإنارة (املنجور) 

١٩/١١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار (املنجور) 

١٩/١١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

٣- حتسني وجتميل 
املداخل لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة(املنجور) 
١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- إنشاء حدائق وممرات 
مشاة وساحات (املنجور) 

١٩/١١/٧٠٥/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

٥- إنشاء أسواق 
ومسالخ (املنجور) 

١٩/١١/٧٠٥/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

٦- إنشاء حدائق وممرات مشاة 
وساحات مرحلة ثانية (املنجور) 

١٩/١١/٧٠٥/٠٠٢٣/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٧- التخلص من النفايات 
وردم املستنقعات (املنجور) 
١٩/١١/٧٠٥/٠٠٠٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ة)
بح

ش
(ال

ك 
بو

ة ت
طق

من
ة 

مان
أ

١- سفلته وأرصفة 

وإنارة بالشبحة 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٥

٤٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالشبحة 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٥

٤٠٠٠

٣- حتسني وتطوير 

املداخل بالشبحة 

  ١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٥

١٠٠٠

٤- تسوير مقابر وإنشاء 

مغسلة موتى بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٥- حدائق وممرات مشاة 

ومساحات  بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

٦- أسواق ومسالخ  بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

٧- التخلص من 

النفايات بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٠١٠/٠١/٠١/٤

١٠٠٠

٨- تأهيل وتطوير الشوارع 

والطرق واإلنارة بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٩- إنشاء جسور لربط 

األحياء بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/١٦/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

١٠- تهذيب وتأهيل 

املنطقة املركزية بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٠١٤/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

١١- مباني بلدية 

ومرافق عامة بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٢- إنشاء حدائق وشبكات 

ري وحفر آبار بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

دا)
 (ب

ك
بو

ة ت
طق

من
ة 

مان
أ

١- سفلتة وأرصفة وإنارة ببدا 

١٩/١١/٦٠١/٠٧/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ

٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار ببدا 

١٩/١١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل ببدأ 

١٩/١١/٦٠٣/٠٧/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٤- حدائق وممرات 

مشاة وساحات ببدا 

١٩/١١/٦٠٥/٩٩/٠٠/٠١/٤

١٠٠٠

٥-  ردم وتسوية اخملططات 

املعتمدة ببدا والقرى التابعة 

لها ١٩/١١/٧٠٧/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٦- إنشاء عبارات ببدا 

والقرى التابعة لها 

١٩/١١/٧٠٧/٠٠٢١/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٧- تطوير األحياء 

بالقرى التابعة (بدا) 

١٩/١١/٧٠٧/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٨- أسواق ومسالخ ببدا 

١٩/١١/٧٠٧/٠٠٢٣/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

٩- تأهيل الطرق 

والشوارع واإلنارة ببدا 

١٩/١١/٧٠٧/٠٠٢٤/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

١٠- إنشاء مبنى مع الكراج 

(بدا) ١٩/١١/٧٠٧/٠٠٠٨/٠٠/٤
٣٠٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٤

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ق)
وا

ش
 (أ

ك
بو

ة ت
طق

من
ة 

مان
أ

١- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة بأشواق 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة 

والبلديات التابعة بأشواق 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- حتسني وتطوير 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة بأشواق 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

٤- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٦/٠١/٠١/٤

١٠٠٠

٥- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات (مرحلة ثانية) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٦- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات (توريد معدات) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٧- إعادة تأهيل 

الشوارع والطرق واإلنارة 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٨- إنشاء نظم املعلومات 

اجلغرافية GIS (مرحلة ثانية) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٩/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٩- تأمني آليات ومعدات 

ملواجهة الكوارث بأشواق 

(توريد وايت وقالب)  

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٠- تأمني آليات ومعدات 

ملواجهة الكوارث 

بأشواق (بلدوزر وشيول 

صغير بحفار خلفي) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١١- تأمني آليات ومعدات 

ملواجهة الكوارث بأشواق (كرين 

حمولة ٥٫٩ طن سله صيانة 

تلسكوبية – مدحلة أسفلت) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٢- صيانة الشوارع 

واألرصفة واإلنارة بأشواق 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٣- نظافة أشواق وقراها 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

١٤- اإلصحاح البيئي 

بأشواق وقراها 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

ء)
با

ض
ك (

بو
ة ت

طق
من

ة 
مان

أ

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (عقد ١) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٥/٠٦/٠١هـ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (عقد ٢) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة ( عقد ١) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

٤- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة ( عقد ٢) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٥- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

واجملمعات القروية والقرى 

التابعة ( عقد ١) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ء)
با

ض
ك (

بو
ة ت

طق
من

ة 
مان

أ

٦- إنشاء حدائق وممرات 

مشاة وساحات بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٠٦/٠١هـ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ

٧- تهذيب املناطق 

اجلبلية بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٩٦/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- مباني ومرافق بلدية-

(إنشاء مبنى البلدية مع 

الكراج ومستودع) ضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

٩- مباني ومرافق بلدية-(إنشاء 

مرسى قوارب الصيد بضباء) 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٠- مباني ومرافق 

بلدية-(إنشاء مكاتب 

خدمات البلدية) بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٥٠٠

١١- تطوير وتأهيل 

الشوارع واإلنارة بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٩٨/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٢- تسوير مقابر 

ومغاسل موتى بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٣- تطوير الواجهة 

البحرية بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٩٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤- إنشاء حديقة عامة بضباء 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٥- مباني بلدية ومرافق 

عامة (مركز حضاري بضباء) 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

ية
رق

ش
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قة
ط

من
 ال

نة
ما

أ

١- تأمني لوازم اإلضاءة لعام 

١٤٣٥هـ ( املرحلة الثانية )
١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ١٥٠٠ 

٢- صيانة الطرق الرابطة بحاضرة 

الدمام – اجملموعة الثالثة
 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٣- صيانة املسطحات اخلضراء 

واألشجار والزهور وشبكات 

الري واآلبار وألعاب األطفال 

بكورنيش محافظة اخلبر 

لألعوام ٢٠١٤-٢٠١٧م

 ٣٠٠٠

٤- مشروع ترميم املبنى القائم 

ملبنى مركز التراث العمرانى
 ٢٠٠٠

٥- تشغيل وصيانة مختبر 

فحص مواد اإلسفلت والتربة 
١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٠٠٠ 

شة
فر

 ال
ية

لد
ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٠٧/٦٠١/٠٠٦/٠٠/٤
٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ

٢- درء أخطار السيول 

١٩/٠٠٧/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤
٦٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

١٩/٠٠٧/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤
٣٠٠٠

٤- إنشاء مبنى البلدية 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

يا
عل

 ال
ية

قر
ة 

دي
بل

١- استكمال تطوير مشروع 

تصريف مياه األمطار بقرية 

العليا

١٠٠٠ 

 ١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ

٢- استكمال إنشاء جتهيز 

مردم صحي بقرية العليا
٣٠٠٠ 

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار مبحافظة قرية 

العليا والقرى التابعة

 ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ ٣٠٠٠

بلدية أحد 
المسارحة

الصيانة التشغيلية للمعدات 

وسيارات بلدية محافظة أحد 

املسارحة ١٩/٠٩/٤٠١/١/٢/٠٠/٣

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ١٠٠٠
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٤

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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أ

١- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة بأشواق 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة 

والبلديات التابعة بأشواق 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- حتسني وتطوير 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة بأشواق 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

٤- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٦/٠١/٠١/٤

١٠٠٠

٥- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات (مرحلة ثانية) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٦- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات (توريد معدات) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٧- إعادة تأهيل 

الشوارع والطرق واإلنارة 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٨- إنشاء نظم املعلومات 

اجلغرافية GIS (مرحلة ثانية) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٩/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٩- تأمني آليات ومعدات 

ملواجهة الكوارث بأشواق 

(توريد وايت وقالب)  

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٠- تأمني آليات ومعدات 

ملواجهة الكوارث 

بأشواق (بلدوزر وشيول 

صغير بحفار خلفي) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١١- تأمني آليات ومعدات 

ملواجهة الكوارث بأشواق (كرين 

حمولة ٥٫٩ طن سله صيانة 

تلسكوبية – مدحلة أسفلت) 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٢- صيانة الشوارع 

واألرصفة واإلنارة بأشواق 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٣- نظافة أشواق وقراها 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
٢٠٠٠

١٤- اإلصحاح البيئي 

بأشواق وقراها 

١٩/١١/٧٠٤/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠
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١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (عقد ١) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٥/٠٦/٠١هـ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (عقد ٢) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة ( عقد ١) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٤٠٠٠

٤- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة ( عقد ٢) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٥- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

واجملمعات القروية والقرى 

التابعة ( عقد ١) (ضباء) 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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٦- إنشاء حدائق وممرات 

مشاة وساحات بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٠٦/٠١هـ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ

٧- تهذيب املناطق 

اجلبلية بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٩٦/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- مباني ومرافق بلدية-

(إنشاء مبنى البلدية مع 

الكراج ومستودع) ضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

٩- مباني ومرافق بلدية-(إنشاء 

مرسى قوارب الصيد بضباء) 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

١٠- مباني ومرافق 

بلدية-(إنشاء مكاتب 

خدمات البلدية) بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٥٠٠

١١- تطوير وتأهيل 

الشوارع واإلنارة بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٩٨/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٢- تسوير مقابر 

ومغاسل موتى بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٣- تطوير الواجهة 

البحرية بضباء 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٩٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤- إنشاء حديقة عامة بضباء 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٥- مباني بلدية ومرافق 

عامة (مركز حضاري بضباء) 

١٩/١١/٣٠٢/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠
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١- تأمني لوازم اإلضاءة لعام 

١٤٣٥هـ ( املرحلة الثانية )
١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ١٥٠٠ 

٢- صيانة الطرق الرابطة بحاضرة 

الدمام – اجملموعة الثالثة
 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٣- صيانة املسطحات اخلضراء 

واألشجار والزهور وشبكات 

الري واآلبار وألعاب األطفال 

بكورنيش محافظة اخلبر 

لألعوام ٢٠١٤-٢٠١٧م

 ٣٠٠٠

٤- مشروع ترميم املبنى القائم 

ملبنى مركز التراث العمرانى
 ٢٠٠٠

٥- تشغيل وصيانة مختبر 

فحص مواد اإلسفلت والتربة 
١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ٣٠٠٠ 

شة
فر

 ال
ية

لد
ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

١٩/٠٠٧/٦٠١/٠٠٦/٠٠/٤
٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ

٢- درء أخطار السيول 

١٩/٠٠٧/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤
٦٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

١٩/٠٠٧/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤
٣٠٠٠

٤- إنشاء مبنى البلدية 

١٩/٠٠٧/٧١١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٤
٤٠٠٠

يا
عل

 ال
ية

قر
ة 

دي
بل

١- استكمال تطوير مشروع 

تصريف مياه األمطار بقرية 

العليا

١٠٠٠ 

 ١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ

٢- استكمال إنشاء جتهيز 

مردم صحي بقرية العليا
٣٠٠٠ 

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار مبحافظة قرية 

العليا والقرى التابعة

 ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ ٣٠٠٠

بلدية أحد 
المسارحة

الصيانة التشغيلية للمعدات 

وسيارات بلدية محافظة أحد 

املسارحة ١٩/٠٩/٤٠١/١/٢/٠٠/٣

١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ١٠٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@
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اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م
          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
مي

ي ت
بن

ة 
ط

حو
ة 

دي
بل

١- حتسني وجتميل املداخل
 ٣٠٢/٤

٤٣٦/٤٣٥/
١٥٠٠

١٤٣٥/٥/١٦ هـ ١٤٣٥/٥/١٦ هـ 
٢- حدائق وممرات مشاة 

وساحات
 ٣٠٢/٥

٤٣٦/٤٣٥/
٣٠٠٠

٣- تطوير مواقع استثمارية
 ٣٠٢/٦

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٥/٦/٧ هـ ١٤٣٥/٦/٧ هـ ١٥٠٠

٤- إنشاء مباني ومرافق بلدية
 ٣٠٢/٧

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٠٠

١٤٣٥/٦/١٤ هـ ١٤٣٥/٦/١٤ هـ 
٥- تطوير طريق امللك فهد

 ٣٠٢/٨
٤٣٦/٤٣٥/

٢٠٠٠

٦- إنشاء أسواق ومسالخ
 ٣٠٢/٩

٤٣٦/٤٣٥/
٢٠٠٠

١٤٣٥/٦/٢٧ هـ ١٤٣٥/٦/٢٧ هـ 
٧- إنشاء مركز حضاري

 ٣٠٢/١٠
٤٣٦/٤٣٥/

٣٠٠٠

مر
لح

بل
ة 

دي
بل

١- فتح وتطوير الشوارع 
والطرق وامليادين 

١٩/٠٠٧/٧١٠/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤
٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٢- إنشاء وتطوير 
احلدائق واملنتزهات 

واملساحات وممرات املشاة 
١٩/٠٠٧/٧١٠/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤

 ٤٥٠٠

٣- إنشاء أسواق ومسالخ 
١٩/٠٠٧/٧١٠/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

 ٥٠٠٠

٤- تسوير مقابر 
وإنشاء مغاسل املوتى 

١٩/٠٠٧/٧١٠/٠٠٠٣/٠٠/٠٠/٤
 ٢٥٠٠

ي
حان

لم
ة ا

دي
بل

١- حدائق وممرات مشاة 
وساحات (م٢) (٣١١١ 

املباني واإلنشاءات) 
٠١٩/٠١٦/٧٠٤/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ
٢- حدائق وممرات مشاة 

وساحات(م٢)(٣١١١ 
املباني واالنشاءات) 

٠١٩/٠١٦/٧٠٤/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

ية
ال

لع
ة ا

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة لها 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤
٧٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ

٢- درء أخطار السيول لألمانة 
وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة لها 
٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- حماية القرى من زحف الرمال 
٠٠١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- تسوير مقابر 
وإنشاء مغاسل موتى 

٠١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠٢١/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٥- تطوير الواجهة البحرية 
٠١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٦- صيانة األرصفة 
والبردورات بالشوارع 

٠٠١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٧٠٠

٧- صيانة احلدائق العامة 
واملسطحات اخلضراء بالعالية 

٠١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠

٨- صيانة دهانات 
البردورات وأعمدة اإلنارة 

٠١٩/٠٠٩/٧١٣/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٥٠٠

يع
بد

 ال
ية

لد
ب

١- متديد موعد منافسة تطوير 
وحتسني األحياء القائمة

 ٢
/١٤٣٦/٤٣٥هـ

١٥٠٠

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٦/١هـ 

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 
أسواق ومسالخ (م ٢) (أسواق 

أعالف ومواشي )

 ٣
/١٤٣٦/٤٣٥هـ

١٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة تسوير 
مقابر ومغاسل موتى

 ٤
/١٤٣٦/٤٣٥هـ

١٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة إنشاء 
مبانى بلدية ومرافق عامة 

(مبنى البلدية )

 ٥
/١٤٣٦/٤٣٥هـ

٣٠٠٠

مر
�ح

ة ا
دي

بل

١- إنشاء حدائق وساحات 
وممرات مشاة باألحمر 

٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

 ١٤
٤٣٦/٤٣٥/

١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
٢- حفر آبار وإنشاء 

خزانات ومتديد شبكة ري 
 ٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٤٣٦/٤٣٥/٢١٥٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ئر
شا

لب
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة إنشاء 
وتطوير احلدائق واملنتزهات 

والساحات وممرات املشاة 
١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٦٣/٠٠/٠٠/٤

٣٥٠٠

١٤٣٥/٠٦/٠٢ هـ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ

٢- متديد موعد منافسة 
تفتيت الصخور وحماية 

الطرق من  اإلنهيارات اجلبلية 
  ١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٦٤/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 
تطوير وحتسني وسائل 

السالمة املرورية 
١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٦٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة صيانة 
الشوارع (طريق أدمة – شواص) 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٠١/٠٦/٠٠/٣
١٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 
صيانة احلدائق واملنتزهات 
١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٠٤/٠١/٠٠/٣

١٥٠٠

٦- متديد موعد منافسة 
صيانة أعمال التكسية 

١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٠٥/٠٢/٠٠/٣
١٠٠٠

٧- متديد موعد منافسة 
صيانة الدوارات والشالالت 
١٩/٠٧/٧٠٤/٠٠٠٦/٠١/٠٠/٤

١٠٠٠

ية
اد

بج
 ال

ية
لد

ب

١- تطوير وسط 
املدينة بالبجادية 

١٩/٠٤/٤٠٥/٠٠٥٦/٠٠/٠٠/٤
٣٦/٣٥/١٢٠٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٢- سفلتة وأرصفة 
وإنارة للقرى 

١٩/٠٤/٤٠٥/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤
٣٦/٣٥/٢٢٠٠٠

٣- تطوير قرى البجادية 
١٩/٠٤/٤٠٥/٠٠٦٢/٠٠/٠٠/٤

٣٦/٣٥/٣٢٠٠٠

٤- أعمال السالمة املرورية 
للطرق والتقاطعات بالقرى 

١٩/٠٤/٤٠٥/٠٠٦١/٠٠/٠٠/٤
٣٦/٣٥/٤٢٠٠٠

بة
ة ق

دي
بل

١- مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة 
٠١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ
٢- مشروع درء أخطار السيول 

٠١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤
 ٣٠٠٠

٣- مشروع حتسني وجتميل 
٠١٩/٠٠٨/٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

 ١٠٠٠

م  
ظل

ة 
دي

بل

١- تأجيل فتح مظاريف 
مشروع استكمال مبنى 

خدمات البلدية بظلم 
٠١٩/٠٢/٧٠١/٠٠٢٧/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٩هـ١٤٣٥/٥/٨هـ

٢- إعادة تأهيل الشوارع واإلنارة 
٠١٩/٠١٦/٧٠٧/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- إنشاء حدائق وممرات مشاة 
وساحات (املرحلة األولى ) 

٠١٩/٠١٦/٧٠٧/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

٤- إزالة مباني اآليلة 
للسقوط ورفع األنقاض 

٠١٩/٠١٦/٧٠٧/٠٠١٥/٠٠/٠٠/٤
١٥٠٠

٥- إنشاء مباني 
بلدية ومرافق عامة 

٠١٩/٠١٦/٧٠٧/٠١٩/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

مة
نو

ة ت
دي

بل

١- إنشاء وتطوير 
األسواق واملسالخ 

١٩/٠٠٧/٣٠٣/٠٠٧٨/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ

٢- مشروع تسوير مقابر 
وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٠٧/٣٠٣/٠٠٧٦/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٣- مشروع إنشاء وتطوير 
احلدائق واملنتزهات 

١٩/٠٠٧/٣٠٣/٠٠٧٩/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

٤- تطوير وحتسني الطرق 
والشوارع وامليادين (م١) 

١٩/٠٠٧/٣٠٣/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

٥- تطوير وحتسني الطرق 
والشوارع وامليادين (م٢) 

١٩/٠٠٧/٣٠٣/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

٦- درء أخطار السيول (م١) 
١٩/٠٠٧/٣٠٣/٦٠٢/٩٩/٠١/٤

٤٠٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٦

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
°S

ó
≤
Ÿ

G 
á

ª
°U

É©
dG

 á
fÉ

e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
سد

ة 
ط

حو
ة 

دي
بل

١- تأهيل وتطوير 

األحياء القدمية 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/٠١٠٠/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/١

١٤٣٦/١٤٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ.١٤٣٥/٥/٢٢هـ.

٢- تأهيل وتطوير 

الشوارع والتقاطعات 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/١٠٣/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
٥٠٠٠

٣- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤/١٠١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
٥٠٠٠

٤- إنشاء مركز حضاري  

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٫٠٠٠

٥- إنشاء سكن عمال 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/٠٠٩٩/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
٥٠٠٠

٦- أسواق ومسالخ 

٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤/٠٠٩٠/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٫٠٠٠

٧- استكمال مبنى البلدية 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/٣٢/٠٢/٠٠/٤

 ٣٠٣/٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٫٠٠٠

٨- املنطقة احمليطة مببنى البلدية 

٠٦٠٣/٩٩/٠١/٤/٠٠٩٥/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٨

١٤٣٥/١٤٣٤/
٥٠٠٠

٩- سفلتة مخططات 

املنح بحوطة سدير 

١٤٣٥/١٤٣٤/٧٧٧/٠٠/٠٠/٤

 ٩

١٤٣٥/١٤٣٤/
٥٠٠٠

ي
فج

لخ
ة ا

دي
بل

١- تصريف مياه األمطار ودرء 

أخطار السيول باخلفجي
١٤٣٥/١٢١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
٢- صيانة وتشغيل شبكات 

تصريف مياه األمطار والسيول 

واملياه اجلوفية مبدينة اخلفجي 

لألعوام ١٤٣٨/١٤٣٥هـ

١٤٣٥/١٣١٠٫٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

للخفجي والقرى التابعة لها 
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/١٤٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧ هـ١٤٣٥/٥/١٦ هـ١٠٠٠ ٤٣٦/٤٣٥/٧تأمني سياراتبلدية الخرج

بلدية قصر 
أبن عقيل

١٧٠٠٠- مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢ هـ
٢٣٠٠٠- مشروع درء أخطار السيول

٣٥٠٠- مشروع حتسني وجتميل

٤٥٠٠- مشروع دراسات وإشراف

اء
فح

ة ر
دي

بل

١- العقد األول مباني 

ومرافق بلدية (اكساء مركز 

احتفاالت أهالي رفحاء) 

١٩/١٣/٣٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

   ١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٢- العقد األول مباني 

بلدية ومرافق عامة 

(مبنى الشؤون الفنية) 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠٧٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠٠

٣- املرحلة األولى مشروع 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

(توريد معدات وآليات) 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠٦٩/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٤- حدائق وممرات مشاة 

وساحات ( إنشاء جسور 

مشاة على الشوارع الرئيسية 

برفحاء) 

٣٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤/*١٩/١٣

٧٠٠٠

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ ٥- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل للموتى 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠١٠/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٦- تأهيل وتطوير 

الشوارع والطرق واإلنارة 

١٩/١٣/٣٠١/٠٧٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٧- العقد الثاني مباني ومرافق 

بلدية ( إنشاء مستودعات ) 

١٩/١٣/٣٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

١٤٣٥/٦/٨هـ١٤٣٥/٦/٧هـ
٨- العقد األول حدائق 

وساحات ممرات مشاة 

 ١٩/١٣/٣٠١/٠٠٨٠/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٩- العقد األول تسوير 

مقابر برفحاء وقراها 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
الشماسية

 إنشاء شبكة حاسب آلي  

ووحدة معلومات
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ ١٥٠٠ 

ية
هان

نب
 ال

ية
لد

ب

١- مشروع إنشاء مبنى البلدية 

ومرافق عامة 
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ
٢- مشروع إنشاء حدائق وممرات 

وساحات
٣٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالنبهانية وقراها
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٤١٠٠٠- مشروع حتسني وجتميل املداخل

٥- مشروع الدراسات واإلشراف 

على املشاريع 
١٠٠٠

١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ
٦- مشروع الطرق الهيكلية 

والرفع املساحي
٢٠٠٠

٧- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات

١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ٢٠٠٠

اة
خو

لم
ة ا

دي
بل

١- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

٤/٠٠/٠١/٦٠٣/٠٠١/١٤/١٩

٢٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار (م٢) 

٤/٠٠/٠٥/٥٠٠٢/٠٠١/١٤/١٩

٥٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

لها ( بلدية اخملواة) 

٤/٠٠/٠٤/٦٠٣/٠٠١/١٤/١٩

٣٠٠٠

٤- إنشاء ساحات 

وحدائق وممرات مشاة 

٤/٠٠/٠٠/٠٠٥٢/٥٠١/١٤/١٩

٣٠٠٠

٥- إنشاء جسور مشاة 

٤/٠٠/٠٠/٠٠٥٣/٥٠١/١٤/١٩
٤٠٠٠

٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة لها (م٢) 

٤/٠٠/٠١/٦٠٢/٠٠١/١٤/١٩

٣٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٧- تصريف مياه األمطار 

ودرء أخطار السيول (م٣) 

٤/٠٠/٠١/٥٠٠٣/٠٠١/١٤/١٩

٣٠٠

٨- سفلته وربط القرى باخملواة 

(م٢) ٤/٠٧/٥٠٠٢/٠٠١/١٤/١٩
٣٠٠

٩- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

(م٢) ٤/٠٠/٠١/٦٠١/١٤/١٩

١٠٠٠

لة
قي

وي
لع

ة ا
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (املرحلة األولى)

٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ

٢- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى التابعة
٣٥٠٠

٣- تاهيل وتطوير الشوارع 

والطرق (املرحلة الثانية)
٣٠٠٠

٤- حدائق وممرات مشاة 

وساحات (املرحلة الثالثة)
٣٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها (بلدية 

محافظة العويقيلة ) 

(املرحلة الثالثة) ورقمه 

١٩/١٣/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٥/٦/٢١هـ١٤٣٥/٦/٢٠هـ

٦- متديد موعد منافسة 

الدراسات واإلشراف على تنفيذ 

مشاريع لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها (بلدية 

محافظة العويقيلة) ورقمه 

١٩/١٣/٠٠١/٠٦٠٤/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

بلدية 
الرفيعة

سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالرفيعة والقرى التابعة لها 
١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٤٠٠٠ 
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٦

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
سد

ة 
ط

حو
ة 

دي
بل

١- تأهيل وتطوير 

األحياء القدمية 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/٠١٠٠/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/١

١٤٣٦/١٤٣٥/
٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ.١٤٣٥/٥/٢٢هـ.

٢- تأهيل وتطوير 

الشوارع والتقاطعات 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/١٠٣/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
٥٠٠٠

٣- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤/١٠١/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
٥٠٠٠

٤- إنشاء مركز حضاري  

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٫٠٠٠

٥- إنشاء سكن عمال 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/٠٠٩٩/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
٥٠٠٠

٦- أسواق ومسالخ 

٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤/٠٠٩٠/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٫٠٠٠

٧- استكمال مبنى البلدية 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/٣٢/٠٢/٠٠/٤

 ٣٠٣/٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٫٠٠٠

٨- املنطقة احمليطة مببنى البلدية 

٠٦٠٣/٩٩/٠١/٤/٠٠٩٥/٠٠/٠٠/٤

 ٣٠٣/٨

١٤٣٥/١٤٣٤/
٥٠٠٠

٩- سفلتة مخططات 

املنح بحوطة سدير 

١٤٣٥/١٤٣٤/٧٧٧/٠٠/٠٠/٤

 ٩

١٤٣٥/١٤٣٤/
٥٠٠٠

ي
فج

لخ
ة ا

دي
بل

١- تصريف مياه األمطار ودرء 

أخطار السيول باخلفجي
١٤٣٥/١٢١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢هـ
٢- صيانة وتشغيل شبكات 

تصريف مياه األمطار والسيول 

واملياه اجلوفية مبدينة اخلفجي 

لألعوام ١٤٣٨/١٤٣٥هـ

١٤٣٥/١٣١٠٫٠٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

للخفجي والقرى التابعة لها 
١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/١٤٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧ هـ١٤٣٥/٥/١٦ هـ١٠٠٠ ٤٣٦/٤٣٥/٧تأمني سياراتبلدية الخرج

بلدية قصر 
أبن عقيل

١٧٠٠٠- مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة

١٤٣٥/٥/٢٣هـ١٤٣٥/٥/٢٢ هـ
٢٣٠٠٠- مشروع درء أخطار السيول

٣٥٠٠- مشروع حتسني وجتميل

٤٥٠٠- مشروع دراسات وإشراف

اء
فح

ة ر
دي

بل

١- العقد األول مباني 

ومرافق بلدية (اكساء مركز 

احتفاالت أهالي رفحاء) 

١٩/١٣/٣٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

   ١٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٢- العقد األول مباني 

بلدية ومرافق عامة 

(مبنى الشؤون الفنية) 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠٧٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠٠

٣- املرحلة األولى مشروع 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

(توريد معدات وآليات) 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠٦٩/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٤- حدائق وممرات مشاة 

وساحات ( إنشاء جسور 

مشاة على الشوارع الرئيسية 

برفحاء) 

٣٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤/*١٩/١٣

٧٠٠٠

١٤٣٥/٦/١هـ١٤٣٥/٥/٣٠هـ ٥- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل للموتى 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠١٠/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٦- تأهيل وتطوير 

الشوارع والطرق واإلنارة 

١٩/١٣/٣٠١/٠٧٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٧- العقد الثاني مباني ومرافق 

بلدية ( إنشاء مستودعات ) 

١٩/١٣/٣٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

١٤٣٥/٦/٨هـ١٤٣٥/٦/٧هـ
٨- العقد األول حدائق 

وساحات ممرات مشاة 

 ١٩/١٣/٣٠١/٠٠٨٠/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

٩- العقد األول تسوير 

مقابر برفحاء وقراها 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
الشماسية

 إنشاء شبكة حاسب آلي  

ووحدة معلومات
١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ ١٥٠٠ 

ية
هان

نب
 ال

ية
لد

ب

١- مشروع إنشاء مبنى البلدية 

ومرافق عامة 
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ١٤٣٥/٥/١٧هـ
٢- مشروع إنشاء حدائق وممرات 

وساحات
٣٠٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالنبهانية وقراها
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٤١٠٠٠- مشروع حتسني وجتميل املداخل

٥- مشروع الدراسات واإلشراف 

على املشاريع 
١٠٠٠

١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ
٦- مشروع الطرق الهيكلية 

والرفع املساحي
٢٠٠٠

٧- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات

١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ٢٠٠٠
اة

خو
لم

ة ا
دي

بل

١- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

٤/٠٠/٠١/٦٠٣/٠٠١/١٤/١٩

٢٥٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار (م٢) 

٤/٠٠/٠٥/٥٠٠٢/٠٠١/١٤/١٩

٥٠٠

٣- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

لها ( بلدية اخملواة) 

٤/٠٠/٠٤/٦٠٣/٠٠١/١٤/١٩

٣٠٠٠

٤- إنشاء ساحات 

وحدائق وممرات مشاة 

٤/٠٠/٠٠/٠٠٥٢/٥٠١/١٤/١٩

٣٠٠٠

٥- إنشاء جسور مشاة 

٤/٠٠/٠٠/٠٠٥٣/٥٠١/١٤/١٩
٤٠٠٠

٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات التابعة لها (م٢) 

٤/٠٠/٠١/٦٠٢/٠٠١/١٤/١٩

٣٠٠

١٤٣٥/٥/٣٠هـ١٤٣٥/٥/٢٩هـ

٧- تصريف مياه األمطار 

ودرء أخطار السيول (م٣) 

٤/٠٠/٠١/٥٠٠٣/٠٠١/١٤/١٩

٣٠٠

٨- سفلته وربط القرى باخملواة 

(م٢) ٤/٠٧/٥٠٠٢/٠٠١/١٤/١٩
٣٠٠

٩- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

(م٢) ٤/٠٠/٠١/٦٠١/١٤/١٩

١٠٠٠

لة
قي

وي
لع

ة ا
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (املرحلة األولى)

٤٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٩هـ١٤٣٥/٥/١٨هـ

٢- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى التابعة
٣٥٠٠

٣- تاهيل وتطوير الشوارع 

والطرق (املرحلة الثانية)
٣٠٠٠

٤- حدائق وممرات مشاة 

وساحات (املرحلة الثالثة)
٣٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها (بلدية 

محافظة العويقيلة ) 

(املرحلة الثالثة) ورقمه 

١٩/١٣/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٥/٦/٢١هـ١٤٣٥/٦/٢٠هـ

٦- متديد موعد منافسة 

الدراسات واإلشراف على تنفيذ 

مشاريع لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها (بلدية 

محافظة العويقيلة) ورقمه 

١٩/١٣/٠٠١/٠٦٠٤/٠٦/٠٠/٤

٢٠٠٠

بلدية 
الرفيعة

سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالرفيعة والقرى التابعة لها 
١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ٤٠٠٠ 

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@
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اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م
          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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e
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
س

 ع
ل

حاي
 م

ية
لد

ب

١- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق املركزية 

وأمام املستشفى واحليلة م١ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٨٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

١٤٣٥/٦/٣هـ١٤٣٥/٦/٢هـ

٢- تطوير األحياء العشوائية 

وسط املدينة واملراكز التابعة 

لها ١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩٢/٠٠/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

٣- تطوير املواقع 

السياحية واالستثمارية 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

٤- إنشاء وتطوير املنتزهات 

واحلدائق والساحات م١ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩١/٠٠/٠٠/٤

١٣٫٠٠٠

٥- إنشاء وتطوير 

األسواق واملسالخ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩٠/٠٠/٠٠/٤

٨٠٠٠

٦- إنشاء وتطوير املباني واملراكز 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩٥/٠٠/٠٠/٤
٨٠٠٠

٧- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

٠٠/٠٠/٤//١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩٦

٤٠٠٠

٨- إنشاء وتطوير الكباري 

والعبارات واجلدران االستنادية 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩٧/٠٠/٠٠/٤

٣٠٫٠٠٠

٩- سفلتة وأرصفة وإنارة 

وحتديث وتطوير الطرق 

واخملططات وإزالة الصخور 

١٩/٠٧/٢٠٤/٦٠١/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

١٠- تنظيم وتطوير 

الواجهات البحرية واملطالت 

واملناطق السياحية وسط 

املدينة ومناطق متعددة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٣٠٦/٩٩/٠١/٤

٨٠٠٠

١١- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين واملناطق املركزية 

وأمام املستشفى واحليلة م٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٨٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٫٠٠٠

١٢- إنشاء وتطوير املنتزهات 

واحلدائق والساحات م٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٩١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٣- إنشاء وتطوير املباني 

واملراكز واخملتبرات م٨ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

١٤- صيانة طريق الشعبني 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٤٠٠٠

١٤٣٥/٦/١٤هـ١٤٣٥/٦/١٣هـ

١٥- صيانة طريق رجال أملع 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
٤٠٠٠

١٦- صيانة حديقة 

طريق القرشوع 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

٤٠٠٠

١٧- صيانة بالط وبلدورات 

مبخطط احليلة الشرقي 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣

٤٠٠٠

١٨- صيانة بالط 

وبلدورات شارع القرشوع 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣

٤٠٠٠

١٩- صيانة مبنى احلرفني 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣
٤٠٠٠

٢٠- صيانة شارع 

األربعني باحليلة الغربي 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣

٤٠٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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ل

حاي
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ب

٢١- صيانة شارع 

الساحة الشعبية 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٣

٤٠٠٠

١٤٣٥/٦/١٤هـ١٤٣٥/٦/١٣هـ

٢٢- صيانة عبارات طريق جدة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠١٠/٠٠/٠٠/٣
٤٠٠٠

٢٣- صيانة طريق املطل باحليلة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠١٠/٠٠/٠٠/٣
٤٠٠٠

٢٤- صيانة طرق 

مخططات الضرس 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٤٠٠٠

٢٥- صيانة حدائق 

مخططات الضرس 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

٤٠٠٠

٢٦- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٣٠٫٠٠٠

١٤٣٥/٦/١٦هـ١٤٣٥/٦/١٥هـ

٢٧- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٢٥٫٠٠٠

٢٨- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٢٩- متديد موعد منافسة 

إنشاء سوق اخلضار والفواكه 

م٢ ١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ

٣٠- متديد موعد منافسة 

نظم املعلومات اجلغرافية م٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٦٠٨/٩٩/٠١/٤

٢٠٠٠

٣١- متديد موعد منافسة 

إنشاء كوبري بحر أبو سكينة 

١٩/٠٧/٢٠٤/٢٠٧/٠١/٠٠/٤

١٨٫٠٠٠

٣٢- متديد موعد منافسة 

ردم مستنقعات م٢ 

١٩/٠٧/٢٠٤/٠٢٣٣/٠١/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣٣- متديد موعد منافسة 

سفلتة مخططي احليلة 

والضرس ١٩/٠١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

١٣٫٠٠٠

ف
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١- مشروع احلراسات األمنية 

ملبنى بلدية محافظة القطيف 

واملباني واملرافق التابعة 

٠١٩/٠٠٦/١٠٣/٠٠١٨/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ١٥٠٠ 

٢- مشروع حتسني الشواطئ 

والواجهات البحرية 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠/٤

 ٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٠هـ١٤٣٥/٥/٩هـ ٣- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة ٦٠١/٩٩/٠١/٤
 ١٠٫٠٠٠

٤- مشروع تأهيل وتطوير الطرق 

الشريانية (مرحلة ثانية )
١٠٫٠٠٠

٥- مشروع إنشاء 

مركز النظم اجلغرافية 

٠١٩/٠٠٦/١٠٣/٠٠٦٣/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١١هـ١٤٣٥/٥/١٠هـ
٦- مشروع تطوير 

املنطقة الصناعية في 

أبو معن (اجلزء الثاني) 

٠١٩/٠٠٦/١٠٣/٠٠١٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٧- مشروع صيانة وسائل 

السالمة املرورية مبدن 

وقرى القطيف لألعوام 

١٤٣٨/١٤٣٥هـ 

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ
٨- مشروع إنشاء 

استراحة للبلدية 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٠٠٨٤/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٩- مشروع صيانة املقابر 

مبدن وقرى القطيف لألعوام 

١٤٣٨/١٤٣٥هـ

١٥٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٨

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
قز

بل
ة 

دي
بل

١- إنشاء تقاطعات 
وكباري وجسور 

١٩/٠٠٧/٤٠١/٠٠٦٩/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٢- إنشاء وتطوير 
احلدائق واملنتزهات 

والساحات وممرات املشاة 
١٩/٠٠٧/٤٠١/٧٢/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- إنشاء وتطوير 
األسواق واملسالخ (م١) 

١٩/٠٠٧/٤٠١/٧١/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٤- إنشاء وتطوير 
األسواق واملسالخ (م٢) 

١٩/٠٠٧/٤٠١/٧١/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٥- إنشاء مباني 
١٩/٠٠٧/٤٠١/٠٠٧٠/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٦- تسوير مقابر 
وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٠٧/٤٠١/٠٠٧٣/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤
١٠٠٠٠

٨- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٩- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤
١٠٠٠

١٠- دراسات وإشراف 
لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٤/٠٦/٠٠/٤
١٠٠٠

ي
ش

جر
بل

ة 
دي

بل

١- إنشاء مركز 
حضري (مرحلة ثانية ) 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٥/٤/١٨هـ

٢- إنشاء حدائق 
وممرات مشاة وساحات 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٢/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٣- تطوير مطالت األشفية 
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٠/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٤- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة (مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠١/٠٠/٤

١٥٠٠

٥- حتسني وجتميل 
املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة (مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٣/٠١/٠٠/٤

١٥٠٠

٦- درء أخطار السيول 
لألمانة والبلديات 

التابعة (مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠١/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ

٧- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 
التابعة ( مرحلة ثانية ) 

١٩/١٤/٠٠١/٦٠١/٠٣/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- درء أخطار السيول لألمانة 
والبلديات التابعة

(مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٦٠٢/٠٢/٠٠/٤

١٠٠٠

٩- سفلتة وأرصفة وإنارة 
مخطط احملمدية رقم ١٢ - 

إيصال اخلدمات إلى اخملططات
٢٠٠٠

١٠- إنشاء حديقة املؤسس 
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٣/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١١- إنشاء وتطوير 
املنطقة املركزية 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨١/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ

١٢- إنشاء وتطوير 
املنطقة الصناعية  

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٦/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

١٣- حدائق وممرات 
مشاة وساحات 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٨/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

١٤- تطوير قرى تراثية 
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رة
حج

 ال
ية

لد
ب

١- إنشاء كباري باحلجرة 
٠١٩/٠١٤/٧٠٣/٠٠١٤/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

١٤٣٥/٠٦/١٧هـ ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ 

٢- إنشاء ساحات 
وحدائق وممرات مشاة 

٠١٩/٠١٤/٧٠٣/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

٣- سفلتة مخططات (ديوان 
الوزارة) مبحافظة احلجرة

٢٠٠٠

٤- حتسني املداخل لألمانة 
والبلديات التابعة

٠١٩/٠١٤/٠٠١/٠٦٠٣/٠١/٠٠/٤
١٠٠٠

نا
ة ق

دي
بل

١- إنشاء مباني بلدية 
ومرافق عامة (مرحلة أولى) 

٠١٩/٠٠٧/٧١٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة 

٦٠١٢٠٠٠

٣- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة
٦٠٢١٥٠٠

٤- تسوير مقابر 
وإنشاء مغاسل موتى 

٠١٩/٠٠٧/٧١٢/٠٠٢٤/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٥- فتح وتطوير طرق 
وتوسعة الطرق والشوارع 

٠١٩/٠٠٧/٧١٢/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٦- إنشاء جدران استنادية 
٠١٩/٠٠٧/٧١٢/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

م
لو

ة ز
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة رقم 

١٩/١٠/٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤
٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- درء أخطار سيول لألمانة 
والبلديات التابعة رقم 
١٩/١٠/٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- حتسني وجتميل مداخل 
لألمانة والبلديات التابعة رقم 

١٩/١٠/٠١/٦٠٣/٠٧/٠٠/٤
٥٠٠٠

٤- وفر تسوية اخملططات 
٠١٩/٠١٠/٧٠٤/٠٠١٧/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٥- وفر سفلتة وأرصفة وإنارة  
رقم ١٩/١٠/٠١/٦٠١/٠٥/٠٠/٤

٥٠٠٠

ط
شي

 م
س

مي
 خ

ية
لد

ب

١- صيانة اإلنارة شارع غرب 
حسام

١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ

٢- صيانة اإلنارة حي طيب 
األسم

١٥٠٠

٣- صيانة اإلنارة مبخطط 
اخليريه

١٥٠٠

٤- صيانة اإلنارة شرق طريق 
امللك خالد

١٥٠٠

٥١٥٠٠- صيانة اإلنارة بالهرير الغربي

٦١٥٠٠- صيانة اإلنارة مبداخل املدينة

٧١٥٠٠- صيانة حديق حسام

٨١٥٠٠- صيانة حديقة الرصراص

٩١٥٠٠- صيانة حديقة أم سرار

١٠- صيانة الشوارع مرحلة 
أولى

١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٣هـ

١١- صيانة الشوارع مرحلة 
ثانية

١٥٠٠

١٢- صيانة الشوارع مرحلة 
ثالثة

١٥٠٠

١٣- صيانة الشوارع مرحلة 
رابعة

١٥٠٠

١٤- صيانة الطرق املستلمة 
من املواصالت مرحلة أولى

١٥٠٠

١٥- صيانة املستلمة من 
املواصالت مرحلة ثانية

١٥٠٠

١٦- صيانة الطرق املستلمة 
من املواصالت مرحلة ثالثة

١٥٠٠

١٧- صيانة الشوارع والطرق 
باألحياء القدمية مرحلة أولى

١٥٠٠

١٨- صيانة الشوارع والطرق 
باألحياء القدمية مرحلة ثانية

١٥٠٠
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية   اجلمعــة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ      ١٤ فبراير ٢٠١٤م١٨

السنة ٩١       العدد ٤٥٠١           ٥٢UM AL-QURA
اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م

          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /

á
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e
CG

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
قز

بل
ة 

دي
بل

١- إنشاء تقاطعات 
وكباري وجسور 

١٩/٠٠٧/٤٠١/٠٠٦٩/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٤هـ١٤٣٥/٥/٢٣هـ

٢- إنشاء وتطوير 
احلدائق واملنتزهات 

والساحات وممرات املشاة 
١٩/٠٠٧/٤٠١/٧٢/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- إنشاء وتطوير 
األسواق واملسالخ (م١) 

١٩/٠٠٧/٤٠١/٧١/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٤- إنشاء وتطوير 
األسواق واملسالخ (م٢) 

١٩/٠٠٧/٤٠١/٧١/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٥- إنشاء مباني 
١٩/٠٠٧/٤٠١/٠٠٧٠/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٦- تسوير مقابر 
وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٠٧/٤٠١/٠٠٧٣/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠١/٠٦/٠٠/٤
١٠٠٠٠

٨- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 
١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٩- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤
١٠٠٠

١٠- دراسات وإشراف 
لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٤/٠٦/٠٠/٤
١٠٠٠

ي
ش

جر
بل

ة 
دي

بل

١- إنشاء مركز 
حضري (مرحلة ثانية ) 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

١٤٣٥/٤/١٩هـ١٤٣٥/٤/١٨هـ

٢- إنشاء حدائق 
وممرات مشاة وساحات 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٢/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٣- تطوير مطالت األشفية 
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٠/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٤- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة (مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠١/٠٠/٤

١٥٠٠

٥- حتسني وجتميل 
املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة (مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٣/٠١/٠٠/٤

١٥٠٠

٦- درء أخطار السيول 
لألمانة والبلديات 

التابعة (مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠١/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٥/٤/٢٤هـ١٤٣٥/٤/٢٣هـ

٧- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 
التابعة ( مرحلة ثانية ) 

١٩/١٤/٠٠١/٦٠١/٠٣/٠٠/٤

١٠٠٠

٨- درء أخطار السيول لألمانة 
والبلديات التابعة

(مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٦٠٢/٠٢/٠٠/٤

١٠٠٠

٩- سفلتة وأرصفة وإنارة 
مخطط احملمدية رقم ١٢ - 

إيصال اخلدمات إلى اخملططات
٢٠٠٠

١٠- إنشاء حديقة املؤسس 
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٣/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

١١- إنشاء وتطوير 
املنطقة املركزية 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨١/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ

١٢- إنشاء وتطوير 
املنطقة الصناعية  

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٦/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

١٣- حدائق وممرات 
مشاة وساحات 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٨/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

١٤- تطوير قرى تراثية 
١٩/١٤/٢٠١/٠٠٨٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رة
حج

 ال
ية

لد
ب

١- إنشاء كباري باحلجرة 
٠١٩/٠١٤/٧٠٣/٠٠١٤/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

١٤٣٥/٠٦/١٧هـ ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ 

٢- إنشاء ساحات 
وحدائق وممرات مشاة 

٠١٩/٠١٤/٧٠٣/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤
٢٥٠٠

٣- سفلتة مخططات (ديوان 
الوزارة) مبحافظة احلجرة

٢٠٠٠

٤- حتسني املداخل لألمانة 
والبلديات التابعة

٠١٩/٠١٤/٠٠١/٠٦٠٣/٠١/٠٠/٤
١٠٠٠

نا
ة ق

دي
بل

١- إنشاء مباني بلدية 
ومرافق عامة (مرحلة أولى) 

٠١٩/٠٠٧/٧١٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة 

٦٠١٢٠٠٠

٣- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة
٦٠٢١٥٠٠

٤- تسوير مقابر 
وإنشاء مغاسل موتى 

٠١٩/٠٠٧/٧١٢/٠٠٢٤/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٥- فتح وتطوير طرق 
وتوسعة الطرق والشوارع 

٠١٩/٠٠٧/٧١٢/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٦- إنشاء جدران استنادية 
٠١٩/٠٠٧/٧١٢/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

م
لو

ة ز
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة رقم 

١٩/١٠/٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤
٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- درء أخطار سيول لألمانة 
والبلديات التابعة رقم 
١٩/١٠/٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- حتسني وجتميل مداخل 
لألمانة والبلديات التابعة رقم 

١٩/١٠/٠١/٦٠٣/٠٧/٠٠/٤
٥٠٠٠

٤- وفر تسوية اخملططات 
٠١٩/٠١٠/٧٠٤/٠٠١٧/٠٠/٠٠/٤

٣٠٠٠

٥- وفر سفلتة وأرصفة وإنارة  
رقم ١٩/١٠/٠١/٦٠١/٠٥/٠٠/٤

٥٠٠٠

ط
شي

 م
س

مي
 خ

ية
لد

ب

١- صيانة اإلنارة شارع غرب 
حسام

١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٣هـ١٤٣٥/٥/٢هـ

٢- صيانة اإلنارة حي طيب 
األسم

١٥٠٠

٣- صيانة اإلنارة مبخطط 
اخليريه

١٥٠٠

٤- صيانة اإلنارة شرق طريق 
امللك خالد

١٥٠٠

٥١٥٠٠- صيانة اإلنارة بالهرير الغربي

٦١٥٠٠- صيانة اإلنارة مبداخل املدينة

٧١٥٠٠- صيانة حديق حسام

٨١٥٠٠- صيانة حديقة الرصراص

٩١٥٠٠- صيانة حديقة أم سرار

١٠- صيانة الشوارع مرحلة 
أولى

١٥٠٠

١٤٣٥/٥/٤هـ١٤٣٥/٥/٣هـ

١١- صيانة الشوارع مرحلة 
ثانية

١٥٠٠

١٢- صيانة الشوارع مرحلة 
ثالثة

١٥٠٠

١٣- صيانة الشوارع مرحلة 
رابعة

١٥٠٠

١٤- صيانة الطرق املستلمة 
من املواصالت مرحلة أولى

١٥٠٠

١٥- صيانة املستلمة من 
املواصالت مرحلة ثانية

١٥٠٠

١٦- صيانة الطرق املستلمة 
من املواصالت مرحلة ثالثة

١٥٠٠

١٧- صيانة الشوارع والطرق 
باألحياء القدمية مرحلة أولى

١٥٠٠

١٨- صيانة الشوارع والطرق 
باألحياء القدمية مرحلة ثانية

١٥٠٠
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اجلمعة ٢٥ رجـب  ١٤٣٣ هـ       ١٥ يونيـــو ٢٠١٢ م
          4414 Oó©dG      90 áæ°ùdG

/ ájQÉ`````````ªãà°SG ™`````````bGƒe /

: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh `g1433 ΩÉ©∏d ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG øe OóY ìôW É¡àÑZQ øY ìÉ«°SC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن  /

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

`g1433/7/19`g1433/7/20

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 QGhO QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áªµëŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 óé°ùe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b Úª«ãY øHG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
 áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ
áeƒæàdÉH ¥/295 ºbQ §£îŸÉH300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

1 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

`g1433/7/26`g1433/7/27

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

2 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

3 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ≈∏°üe QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

4 ºbQ á©£b áÑ«°üîH ó«©dG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

131ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 äGóMh áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG

ájQÉŒ äÓ

 ™aódG QƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

132ºbQ á©£b OhQƒdÉHCG ‘ ÊóŸG
300

 QÉ«°S Üƒ°T ‘Éc ∂°ûc ÒLCÉJ

ójóL

 á≤jóM QGƒéH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 OhQƒdÉHG
300

 IóªYCG ≈∏Y á«fÓYEG äÉMƒd ÒLCÉJ

( â°SƒH Ω’)  IQÉfE’G

 (130)OóY õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

(70)OóY ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW
500

 ( »Hƒe ) áªFÉb á«fÓYEG äÉMƒdáMƒd 50 OóY500

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ
 ≈æÑe πHÉ≤e õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW

 ájó∏ÑdG
500

 ôYÉ°ûŸÉH á«ª°Sƒe äÉMƒd Ö«cÎd ™bGƒe ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG  تعلن  /
       . á°Só≤ŸG

. `g1433/8/27 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG : äGAÉ£©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

. Ωƒ«dG ¢ùØf øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG : ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

.ôHƒdG ºbO – ájõjõ©dG – ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G : IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

. ÒZ’ ∫ÉjQ (1000): IójGõŸG ≥FÉKh áª«b

. ™bƒŸG º«∏°ùJ ïjQÉJ øe CGóÑJ (º°SGƒe çÓK) ó≤©dG Ióe

. âfÎfE’G ≈∏Y áfÉeC’G ™bƒe IQÉjRhCG (158,157) ¬∏jƒ– (5584600) ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJE’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ 

 ÒÑµdG π«°ùdG äÉ≤«Ã ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن /
.∂dòd ó©ŸG »chôµdG Ö°ùM øjôªà©ŸGh êÉé◊G äÉLÉ«àMG Ëó≤àd ∑É°ûcCG áeÉbE’

:  ™bƒŸÉH á°UÉÿG IójGõŸG •hô°T

`g1433 / 7 / 28  ïjQÉJ ÚæKE’G Ωƒj øe  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ( ∞FÉ£dG  ±ÉbhCG IQGOEG ) ô≤Ã ¿ƒµà°S  IójGõŸG

. §≤a óMGh ΩÉY IóŸ ÒLCÉàdG

. kÉÑjô≤J 2Ω12 ¤EG 2Ω9 øe óMGƒdG ∂°ûµdG áMÉ°ùe ìhGÎJ

. ∑É°ûcCÓd áHƒ∏£ŸG äÉeóÿG ™«ªL ∫É°üjEG áØ∏c – ¢UÉÿG ¬HÉ°ùM ≈∏Y – ôªãà°ùŸG πªëàj

. á°üàîŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øe ¬WÉ°ûæd  ±ÉbhC’G º°SÉH áeRÓdG ¢ü«NGÎdG êGôîà°SG ∫Éªµà°SG ôªãà°ùŸG ≈∏Y

: áeÉ©dG IójGõŸG •hô°T

. É¡«∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒe ó©H ’EG áeõ∏e ÒZ OGõŸG áé«àf -1

.á©«Ñ£dG ≈∏Y áægGôdG É¡àdÉM ≈∏Y  ™bGƒª∏d ÒLCÉàdG -2

. ó≤©dG ™«bƒJ óæY á∏eÉc ájƒæ°ùdG IôLC’G ™aO -3

.ÒLCÉàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ∫ÉM ‘ OÉ©Jh , kGQƒa ∫’ó∏d º∏°ùJ  %2^5 áÑ°ùæH ôLCÉà°ùŸG ≈∏Y ád’ódG -4

. ÒLCÉàdG Oƒ≤Y ï°ùfh áeÉ©dG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWÓd ∞FÉ£dG ±ÉbhCÉH QÉªãà°S’G IQGOEG ¤EG Qƒ°†◊G IójGõŸÉH ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏Y -5

 ïjQÉJ øe ΩÉjCG  (5) øY ójõJ Ióe ôNCÉJ GPEGh á«MÓ°üdG ÖMÉ°U á≤aGƒÃ IójGõŸG ¬«∏Y â°SQ øe ÆÓHEG  ïjQÉJ øe ¿ƒµJ ÒLCÉàdG  ó≤Y ájGóH -6

 áë∏°üŸ kÉ≤≤ ¬°VôY ¿ƒc ∫ÉM ‘ – ¬«∏j …òdG ójGõàŸG ≈∏Y á«°SÎdGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºàj ¬æe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ¬ZÓHEG

. Ú©∏d í∏°UC’G ‘ ô¶ædGh ¬æe Ωó≤ŸG ¿ƒHô©dG IQOÉ°üe ºà«a kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdG ¢ùaÉæàŸG á©LGôe ΩóY ∫ÉM ‘h -±ÉbhC’G

. §≤a IóMGh IôŸ ∂dPh ájƒæ°ùdG IôLC’G øe (%10) ¬àÑ°ùfÉe ∫OÉ©j kÉæ«eCÉJ ó≤©dG ™«bƒJ óæY IójGõŸG ¬«∏Y ƒ°SôJ øe ™aój -7

 ®ÉØàM’G ºàjh ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch º°SÉH ∫ÉjQ (300^000 )√Qóbh ≠∏ÑÃ ‘ô°üe ∂«°T Ëó≤J IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZGôdG Ωõà∏j -8

 ⁄ øŸ IójGõŸÉH íª°ùj ’h OGõŸG á«°SôJ ≈∏Y á«MÓ°üdG ÖMÉ°U øe á≤aGƒŸG ºàJ ≈àM kGô©°S ≈∏YC’G ÊÉãdGh ∫hC’G øjójGõàŸG øe Úeó≤ŸG Úµ«°ûdÉH

. ájó≤ædG ≠dÉÑŸG πÑ≤J ’h QƒcòŸG ∂«°ûdG Ωó≤j

(219 ¬∏jƒ–7374977 , 7374953 ) ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ ¬ªgÉØª∏d

-: ‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y `g1433 ΩÉ©dG Gòg èM º°Sƒe ájÉ¡f ≈àM ™bƒŸG ΩÓà°SEG ïjQÉJ øe áàbDƒe IÎØd á«FGòZh ájQÉŒ äÓ π«¨°ûJh AÉ°ûfE’ ΩGô◊G óé°ùŸG ∫ƒM ájõcôŸG á≤£æŸÉH ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH áeÉ©dG IójGõŸÉH ábôØàe ™bGƒe IóY ìôW óYƒe øY á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن  /
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ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG1

™bƒe πµd ∫ÉjQ 1000

`g1433/8/25`g1433/8/25

…õcôŸG ójÈdG ΩÉeCG Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG2

ΩÉ©dG π≤ædG ∞bGƒe ∞∏N Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG3

…õcôŸG ójÈdG QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG4

kÉ≤HÉ°S áÁó≤dG á≤∏◊G QGƒéH Iõ¨dG á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG5

`g1433/8/27`g1433/8/27

ÊÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG ´QÉ°T ™e áÑ©µdG πÑL ™WÉ≤J á«dÉª°ûdG áMÉ°ùdG6

OÉ«LG ¥óæa ΩÉeCG ΩÉ©dG OÉ«LG ´QÉ°T7

kÉ≤HÉ°S Ióª©dG ô≤e ∞∏N π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T8

 ≥Ñ°S »àdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒª∏d ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh äÉÑ∏£dG Ëó≤J óYƒe ójó“ øY á«ªMGõŸG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡æY ¿ÓYE’G

 á©bGƒdG ájQÉŒ äÓ ™bƒe

ä’É°üJ’G ≈æÑe QGƒéH
24612Ω2390

`g1433/9/11 `g1433/9/12

 ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe

 πHÉ≤e Ω30 ¢VôY ´QÉ°T

k’Éª°T ™jô°ùdG ≥jô£dG

394-2Ω3233

 ≈∏Y ™bGƒdG ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉHôZ π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW
114-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

lÉbô°T π°ü«a ∂∏ŸG
114-Ω8

 ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kájó∏ÑdG ÜôZ ÉHƒæL õjõ©dGóÑY
74-Ω8

 ≥jôW ≈∏Y ‹BG ±Gô°U ™bƒe

kÉbô°T ódÉN ∂∏ŸG
114-Ω8

 ºFÉb á«æ≤à∏d ä’É°üJ’G ≈æÑe

ájó∏ÑdG ≈æÑe ∫Éª°T ™bGƒdG
--Ω250

   اجلمعة ١٤ ربيـع اآلخر ١٤٣٥ هـ    ١٤ فبرايـر ٢٠١٤م

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 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ق
قي

ش
 ال

ية
لد

ب

١- تطوير الواجهة البحرية 

٠١٩/٠٠٩/٧٠٧/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤
٣٠٠٠

١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ

٢- حماية القرى 

من زحف الرمال 

٠١٩/٠٠٩/٧٠٧/٠٠١١/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٣- إنشاء احلدائق 

والساحات وممرات املشاة 

٠١٩/٠٠٩/٧٠٧/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

٤- أسواق ومسالخ 

٠١٩/٠٠٩/٧٠٧/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

٥- إنشاء املرافق 

العامة وتسوير املقابر 

٠١٩/٠٠٩/٧٠٧/٠٠٣٣/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٦- صيانة كراج البلدية 

٠١٩/٠٩/٧٠٧/٠٠٠١/٠٠/٣
٥٠٠

٧- صيانة البتر اخلراسانية 

للمواقع االستثمارية 

التابعة للبلدية 

٠١٩/٠٩/٧٠٧/٠٠٠١/٠٠/٣

ب )
رو
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١- صيانة السفلتة 

واألرصفة للشوارع الداخلية 

ألحياء هروب وبعض القرى 

١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ١٠٠٠

١٤٣٥/٥/٢٥هـ١٤٣٥/٥/٢٤هـ

٢- إنشاء حدائق 

وممرات مشاة وساحات 

١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٣- إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عامة ١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٢٧/٠٠/٤
٢٠٠٠

٤- إنشاء املقابر ومغاسل 

املوتى واملرفق البلدية 

١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٠٢٩/٠٠/٠٠/٤

 ٥٠٠

٥- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات م٢ 

١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٠٠٣/٠٠/٠٠/٤

 ١٠٠٠

٦- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات  

١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٠٣١/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٧- حماية املنازل من االنهيارات 

١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٠٢٨/٠٠/٠٠/٤
 ٢٠٠٠

٨- التسمية والترقيم 

١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٠٣٢/٠٠/٠٠/٤
 ١٥٠٠

٩- حماية الطرق 

وتثبيت الصخور م٢ 

١٩/٠٠٠٩/٧٠٩/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤

 ١٥٠٠

١٠- موقع استثماري ( إنشاء 

مباني شقق ومركز جتاري 

بالوجد بجوار احلديقة )

 ١٥٠٠

١١- موقع استثماري ( كافي 

شوب باحلديقة العامة بهروب ) 
٥٠٠

١٢- موقع استثماري ( صراف 

آلي بجوار دوار هروب ) 

١٣- موقع استثماري ( إنشاء 

مباني شقق مفروشة ومركز 

جتاري مقابل حديقة الدخلة )

١٥٠٠

اسم الجهة 
المعلنة

قيمتهارقمهاالمنافسة
آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

يه
 رن

ية
لد

ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٦٠١/٩٩/٠١/٤
٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ ١٤٣٥/٥/١٥هـ 

٢- إعادة تأهيل الشوارع 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٠٧٤/٠١/٠١/٤
١٠٫٠٠٠

٣- أسواق ومسالخ (وفورات) 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٥٠٠٠

٤- إعادة تأهيل الشوارع واإلنارة 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٠٧٧/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

٥- ربط بني القرى 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٠٧٨/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

٦- حتسني وتنظيم التقاطعات 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٠٧٢/٠٠/٠٠/٤
٥٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٨هـ ١٤٣٥/٥/١٧هـ 

٧- تسميه وترقيم (وفورات) 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٠٤٦/٠٠/٠٠/٤
١٠٠٠

٨- سفلتة وأرصفة 

وإنارة (وفورات) 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٥٠٠٢/٠٥/١١/٤

٢٠٠٠

٩- سفلتة وأرصفة 

وإنارة برنية (١) 

٠١٩/٠١٦/٠٠١/٠٦٠١/٠٥/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١٠- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بقرى رنية التابعة (٢) 

٠١٩/٠١٦/٠٠١/٠٦٠١/٠٥/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١١- إنشاء مبنى 

للبلدية مع الكراج 

واملستودع (مرحلة أولى) 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٠٣٩/٠٠/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١٢- درء أخطار السيول 

وتصريف مياة األمطار 

برنية والقرى التابعة لها 

٠١٩/٠١٦/٠٠١/٠٦٠٢/٠٣/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

١٣- عبارات على األودية 

لربط القرى باحملافظة 

٠١٩/٠١٦/٣٠٣/٠٠٦٩/٠٠/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

ن
ط

با
 ال

فر
 ح

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 

مشروع درء أخطار السيول 

تأمني آليات ومعدات اخلاصة 

بالسيول ١٩/٦/١/٦٠٢/٤/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/١٧هـ١٤٣٥/٥/١٦هـ٥٠٠٠

٢- تطوير أنظمة  وشبكات 

احلاسب اآللي مرحلة 

ثالثة وفر وتكاليف 

١٩/٠٦/١٠٢/١٣٩/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ٥٠٠٠

ن
سا

فر
ة 

دي
بل

١- توريد وتركيب 

أعمدة إنارة ديكورية 

١٩/٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

١٤٣٥/٥/١٦هـ١٤٣٥/٥/١٥هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة  

٠١٩/٠٠٩/٦٠٢/٦٠١/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

سفلتة مخططات املنح بلدية تثليث

البلدية ١٩/٠٠١/٧٧٧/٠٠/٠٠/٤
١٤٣٥/٤/١٩هـ ١٤٣٥/٤/١٨هـ ٢٥٠٠ 

بلـدية 
بللـســـمر

متديد موعد منافسة 

مشروع تطوير وحتسني 

الطرق والشوارع وامليادين 

١٩/٠٠٧/٧٠٢/٠٠٦٦/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٥/٤/٢٦هـ١٤٣٥/٤/٢٥هـ٢٥٠٠

@Ú����ÌÎä���‘€aÎ@Ú���ÌÜ‹j€a@ÊÎ˚���í€a@ÒâaãÎ@

إعالنات حكومية ٢٠UM AL-QURA

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ¿GRÉéH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG -  áë°üdG IQGRh تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ á°UÉN ¢SQGóe ≈æÑe ™bƒe ÒLCÉJ1000`g1435/5/15
`g1435/5/16

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

2ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùe πNGO ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ2000`g1435/5/17
`g1435/5/18

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

3ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ (âcQÉe ôHƒ°S ) …QÉŒ π ™bƒe ÒLCÉJ1000`g1435/5/16
`g1435/5/17

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

4ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ (áfÉ«°üdG ácô°T ∫ÉªY øµ°S âcQÉe »æ«e) …QÉŒ π ™bƒe ÒLCÉJ1000`g1435/5/16
`g1435/5/17

kÉMÉÑ°U ∞°üædGh Iô°TÉ©dG

5ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùÃ Üƒ°T ‘ƒc π ™bƒe ÒLCÉJ    1000`g1435/5/18
`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

6ô°UÉf øH óª ÒeC’G ≈Ø°ûà°ùÃ Üƒ°T ‘ƒc π ™bƒe ÒLCÉJ1000`g1435/5/18
`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U ∞°üædGh Iô°TÉ©dG

 على من يرغب الدخول في المنافسة زيارة الموقع للمعاينة على الطبيعة وإحضار مشهد من مدير المستشفى والتقدم �دارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY - äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G - AÉ°ùMC’G áfÉeCG تعلن/

 آخر موعد لتقديم موعد فتح المظاريف
قيمة الكراسة العطاءات اسم المنافسة م

`g1435/6/2

 Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

kÉMÉÑ°U

`g1435/6/1 

IóMGƒdG áYÉ°ùdG

kGô¡X

 2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  

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

AÉ°ùMC’ÉH 518/ 4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH  á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/ 136 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 2

AÉ°ùMC’ÉH 518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH  á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/ 134 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 3

AÉ°ùMC’ÉH 518 / 4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH  á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 2 / 136 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 4

AÉ°ùMC’ÉH  áÑ©°ûdÉH 828 / 4 ºbQ §£îŸÉH ( 4 ) ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 5

 §£îŸG øª°V Ò≤©dG ¤EG áéàŸG ÚÁ …ôFGódG ≥jô£dG ≈∏Y Ò≤©dG ™WÉ≤J øe
2
 ºc 2 ó©H ≈∏Y øjôaÉ°ùe áMGÎ°SG ¢ü°ü ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe

264/ 19 ºbQ

6

 §£îŸG øª°V Ò≤©dG ¤G áéàŸG ÚÁ …ôFGódG ≥jô£dG ≈∏Y Ò≤©dG ™WÉ≤J øe
2
 ºc 27 ó©H ≈∏Y øjôaÉ°ùe áMGÎ°SG ¢ü°ü ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe

266/ 19 ºbQ

7

 500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  

á«fhÎµdG äÉØ∏îŸG ôjhóJ •É°ûæd 4 / 518 §£îŸG øª°V 1 / 145 ºbQ ¢VQCG á©£b QÉªãà°SG IójGõe 8

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY QÉªãà°S’G º°ùb ¿É°ù«e á¶aÉ ájó∏H تعلن/  

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاترقم المنافسة قيمة الكراسة اسم المنافسة

 ¿É°ù«e á¶aÉëÃ  ‹B’G ±Gô°üdG π«¨°ûJh IQGOEG500ç/35/32
 `g1435/5/18

( á«dÉŸG º°ùb ) ¿É°ù«e á¶aÉ ájó∏H

`g1435/5/19

( á«dÉŸG º°ùb ) ¿É°ù«e á¶aÉ ájó∏H

www.bladyh-misan.gov.sa لالستفسار  زيارة موقعنا على شبكة ا�نترنت
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/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ¿GRÉéH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG -  áë°üdG IQGRh تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ á°UÉN ¢SQGóe ≈æÑe ™bƒe ÒLCÉJ1000`g1435/5/15
`g1435/5/16

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

2ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùe πNGO ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ2000`g1435/5/17
`g1435/5/18

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

3ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ (âcQÉe ôHƒ°S ) …QÉŒ π ™bƒe ÒLCÉJ1000`g1435/5/16
`g1435/5/17

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

4ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ (áfÉ«°üdG ácô°T ∫ÉªY øµ°S âcQÉe »æ«e) …QÉŒ π ™bƒe ÒLCÉJ1000`g1435/5/16
`g1435/5/17

kÉMÉÑ°U ∞°üædGh Iô°TÉ©dG

5ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùÃ Üƒ°T ‘ƒc π ™bƒe ÒLCÉJ    1000`g1435/5/18
`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

6ô°UÉf øH óª ÒeC’G ≈Ø°ûà°ùÃ Üƒ°T ‘ƒc π ™bƒe ÒLCÉJ1000`g1435/5/18
`g1435/5/19

kÉMÉÑ°U ∞°üædGh Iô°TÉ©dG

 على من يرغب الدخول في المنافسة زيارة الموقع للمعاينة على الطبيعة وإحضار مشهد من مدير المستشفى والتقدم �دارة الموارد الذاتية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY - äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G - AÉ°ùMC’G áfÉeCG تعلن/

 آخر موعد لتقديم موعد فتح المظاريف
قيمة الكراسة العطاءات اسم المنافسة م

`g1435/6/2

 Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

kÉMÉÑ°U

`g1435/6/1 

IóMGƒdG áYÉ°ùdG

kGô¡X

 2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  

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

AÉ°ùMC’ÉH 518/ 4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH  á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/ 136 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 2

AÉ°ùMC’ÉH 518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH  á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/ 134 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 3

AÉ°ùMC’ÉH 518 / 4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH  á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 2 / 136 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 4

AÉ°ùMC’ÉH  áÑ©°ûdÉH 828 / 4 ºbQ §£îŸÉH ( 4 ) ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 5

 §£îŸG øª°V Ò≤©dG ¤EG áéàŸG ÚÁ …ôFGódG ≥jô£dG ≈∏Y Ò≤©dG ™WÉ≤J øe
2
 ºc 2 ó©H ≈∏Y øjôaÉ°ùe áMGÎ°SG ¢ü°ü ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe

264/ 19 ºbQ

6

 §£îŸG øª°V Ò≤©dG ¤G áéàŸG ÚÁ …ôFGódG ≥jô£dG ≈∏Y Ò≤©dG ™WÉ≤J øe
2
 ºc 27 ó©H ≈∏Y øjôaÉ°ùe áMGÎ°SG ¢ü°ü ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe

266/ 19 ºbQ

7

 500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh  

á«fhÎµdG äÉØ∏îŸG ôjhóJ •É°ûæd 4 / 518 §£îŸG øª°V 1 / 145 ºbQ ¢VQCG á©£b QÉªãà°SG IójGõe 8

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY QÉªãà°S’G º°ùb ¿É°ù«e á¶aÉ ájó∏H تعلن/  

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاترقم المنافسة قيمة الكراسة اسم المنافسة

 ¿É°ù«e á¶aÉëÃ  ‹B’G ±Gô°üdG π«¨°ûJh IQGOEG500ç/35/32
 `g1435/5/18

( á«dÉŸG º°ùb ) ¿É°ù«e á¶aÉ ájó∏H

`g1435/5/19

( á«dÉŸG º°ùb ) ¿É°ù«e á¶aÉ ájó∏H

www.bladyh-misan.gov.sa لالستفسار  زيارة موقعنا على شبكة ا�نترنت
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:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y áeÉY á°ùaÉæe ‘  ájQÉªãà°SG ™bGƒe ìôW øY ≥«≤©dG á¶aÉ ájó∏H تعلن/

مالحظاتقيمة النسخةمدة العقدالمساحةالموقعالنشاطم

1(∫ƒÑ«fƒj) ¿ÓYEGh ájÉYO¢VÉjôdG ≥jôW ≈∏Y3iô≤dG ≥jôW ≈∏Y 2 áMÉÑdG ≥jôW ≈∏Y 10äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc Ö°ùMäGƒæ°S 5500

ï°ùædG AGô°T ájGóH

 `g1435/5/15 ≥aGƒŸG óMC’G 

`g1435/6/15 AÉKÓãdG Ωƒj ≈àM 

∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh

 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj 

`g1435/6/16

226Ω …QÉŒ »æµ°SˆGóÑY ∂∏ŸG §£2Ω2400áæ°S 25500

35 Ω …QÉŒ »æµ°SˆGóÑY ∂∏ŸG §£2Ω3300áæ°S 25500

4…QÉŒ »æµ°S24 ºbQ QÉ£ŸG §£2Ω1750áæ°S 25500

5…QÉŒ »æµ°S24 ºbQ QÉ£ŸG §£2Ω900áæ°S 25500

6á«FGƒg ÜÉ©dCGh äÉHÉHO ™bƒeº°SC’G áÑ«W á≤jóMäÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc Ö°ùMäGƒæ°S 3200

7áªFÉb á«aƒHº°SC’G áÑ«W á≤jóM2Ω40äGƒæ°S 5500

8áªFÉb á«aƒHá≤FÉ°T á≤jóM2Ω40äGƒæ°S 5500

9‹BG ±Gô°Uájó∏ÑdGh á¶aÉëŸG ≈æÑe QGƒéH2Ω30äGƒæ°S 3500

10‹BG ±Gô°UOƒ©°S ∂∏ŸG ≥jôW2Ω30äGƒæ°S 3500

:á«dÉàdG ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY º«“ »æH áWƒM ájó∏H تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1kÉHƒæL ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y äÉbhô á£ ™bƒe 1000

`g1435/5/8`g1435/5/9

2Úª«dG á¡L øe205 §£îÃ ìGôaCG ô°üb ™bƒe 500

3»YÉæ°üdG …ƒfÉãdG ó¡©ŸG QGƒéH á«¡«aÎdG ÜÉ©dCÓd áæjóe ™bƒe 500

4á«YÉæ°üdG á£ QGƒéH AÉæÑdG OGƒŸ ¢ü°ü ™bƒe 500

5ájó∏ÑdG ≈æÑe ‘ ‹BG ±Gô°U ™bƒe -

6º«ã©dG ™bƒe QGƒéH …QÉŒ õcôe ™bƒe 1000

7á«°VÉjQ ádÉ°U 1000

8á«ÑgòdG áYÉ≤dG QGƒéH ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ájQÉŒ äÓ + á«bóæa ≥≤°T ™bƒe 1000

9á«ÑgòdG áYÉ≤dG QGƒéH ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ájQÉŒ äÓ + á«bóæa ≥≤°T ™bƒe 1000

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ¢UÉ°üàN’G …hòdh ÚdhÉ≤ª∏d  ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájôëÑdG äGƒ≤dG تعلن/

موعد تقديم العطاءات  قيمة النسخةاسم المنافسةرقم المنافسة

1 ( ÉjÒàaÉµdG ) ™bƒe ÒLCÉJ200

`g1435 / 5/ 4 2 ( âcôe ôHƒ°ùdG ) …ôµ°ù©dG ¥ƒ°ùdG ™bƒe ÒLCÉJ200

3 ‹BG ±Gô°U ( 2 ) OóY ™bƒe ÒLCÉJ 200

038579438 ¢ùcÉa 1171hCG1145 á∏jƒ– 038571100 ¿ƒØ∏J  øjƒªàdG º°ùb / áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdG õcôe  ΩÉeódG / ájôëÑdG äGƒ≤∏d á«æØdG äÉ°SGQódG ó¡©e : á©LGôª∏d  

 á°SGôc Ëó≤J óæY ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«dÉàdG äGóæà°ùŸG Ëó≤J Öéj h ájôëÑdG äGƒ≤∏d á«æØdG äÉ°SGQódG ó¡©e áfÉ«°Uh π«¨°ûJ ¥hóæ°U º°SEÉH ¥ó°üe ∂«°T ÖLƒÃ ºàj äÉ°ùaÉæŸG äÉ°SGôc AGô°T ¿CG á¶MÓe ™e ¢Vhô©dG Ëó≤àd ‹ÉàdG Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉªàH ∞jQÉ¶ŸG íàa ºàj ±ƒ°Sh

:‹ÉàdÉc  »g h äÉØ°UGƒŸG h •hô°ûdG

…QÉéàdG πé°ùdG

ájQÉéàdG áaô¨dG ÜÉ°ùàfEG IOÉ¡°T

 á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T

 IOƒ©°ùdG áÑ°ùf ≥«≤– IOÉ¡°T

πNódG h IÉcõdG áë∏°üe IOÉ¡°T

( ÚdhÉ≤ŸG ∞«æ°üJ )  ΩÉ¶f ‘ IOGQƒdG ΩÉµMCÓd kÉ≤a h ∞«æ°üàdG ¬d •Î°ûj É‡ ¢Vô©dG áª«b âfÉc GPEG É¡d Ωó≤àŸG ∫ÉªYC’G ∫É› ‘ ∞«æ°üJ IOÉ¡°T

.∂dòd ∞dÉîŸG ó©Ñà°ùj h , ∞jQÉ¶ŸG íàØd OóëŸG ïjQÉJ øe kÉeƒj ¿ƒ©°ùJ ( 90 ) øY π≤J ’ Ióe ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S á°ùaÉæŸG •hô°ûd kÉ≤a h ¬àª«b øe QÉéjE’G äÉ«∏ª©d áFÉŸG ‘ ¬°ùªN ( % 5 ) »FGóàHG »µæH ¿Éª°V ¢Vô©dG ™e Ωó≤j

إعالنات حكومية ٢٢UM AL-QURA

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /

:á«dÉàdG ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY -  á°VQÉ©dG á¶aÉ ájó∏H - ¿GRÉL á≤£æe áfÉeCG تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة اسم المنافسةم

1áeÉ©dG ´QGƒ°ûdÉH IAÉ°†e ¿ƒ«fh ∫ƒH ≈fƒj äÉMƒd ™bGƒe ÒLCÉJ500

`g1435/05/24`g1435/05/25

2IOó©àe ™bGƒÃ Üƒ°T ≈aƒch äÉ¡«aƒH ™bGƒe ÒLCÉJ500

3ÜGôµ°Sh ™«LQ äGó©e ™«H1500

4áÑ°ü≤dG ï∏°ùe π«¨°ûJh AÉ°ûfEG500

. á°VQÉ©dG ájó∏ÑH äGAÉ£©dG º«∏°ùJh ï°ùædG ™«H

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW óYƒe ójó“ øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسة موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات اسم المنافسةم

1(6) ºbQ ó¡©dG ‹h §£îÃ ≈Ø°ûà°ùe ´hô°ûe`g1435/5/17  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG`g1435/5/17  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG5000

2áeôµŸG áµÃ ´QGƒ°ûdGh ∞bGƒŸG π«¨°ûJh ÒLCÉJh ôjƒ£J ´hô°ûe ìôW`g1435/6/6  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG`g1435/6/6  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG 30^000

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `:  äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J á°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°S’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

. www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2617) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh 

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW óYƒe ójó“ øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسة موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات اسم المنافسة

Ëôc ¢ùjB’G ™«Ñd Úà°ùdG á≤jóM ∂°ûc ìôW  `g1435/6/1  ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG`g1435/6/1  ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG500

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `: äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J ¬°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°S’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

 . www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2622) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh 

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسة موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات اسم المنافسة

(™bGƒe 9)  OóY   (2 ) ájó°TGôdG §£îÃ ájQÉŒ ™bGƒe IójGõe`g1435/5/22  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG`g1435/5/22  ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG22000

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `: äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe 

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J ¬°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°S’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

 . www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2622) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh

:‹ÉàdG ™bƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY - áÑb ájó∏H  - º«°ü≤dG á≤£æe áfÉeCG  تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

ájó∏ÑdG ï∏°ùe ÒLCÉJ1000`g1435/06/27`g1435/06/28
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ال�سنة 91      العدد 4501           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ٢٢UM AL-QURA

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /

:á«dÉàdG ™bGƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY -  á°VQÉ©dG á¶aÉ ájó∏H - ¿GRÉL á≤£æe áfÉeCG تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة اسم المنافسةم

1áeÉ©dG ´QGƒ°ûdÉH IAÉ°†e ¿ƒ«fh ∫ƒH ≈fƒj äÉMƒd ™bGƒe ÒLCÉJ500

`g1435/05/24`g1435/05/25

2IOó©àe ™bGƒÃ Üƒ°T ≈aƒch äÉ¡«aƒH ™bGƒe ÒLCÉJ500

3ÜGôµ°Sh ™«LQ äGó©e ™«H1500

4áÑ°ü≤dG ï∏°ùe π«¨°ûJh AÉ°ûfEG500

. á°VQÉ©dG ájó∏ÑH äGAÉ£©dG º«∏°ùJh ï°ùædG ™«H

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW óYƒe ójó“ øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسة موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات اسم المنافسةم

1(6) ºbQ ó¡©dG ‹h §£îÃ ≈Ø°ûà°ùe ´hô°ûe`g1435/5/17  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG`g1435/5/17  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG5000

2áeôµŸG áµÃ ´QGƒ°ûdGh ∞bGƒŸG π«¨°ûJh ÒLCÉJh ôjƒ£J ´hô°ûe ìôW`g1435/6/6  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG`g1435/6/6  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG 30^000

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `:  äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J á°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°S’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

. www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2617) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh 

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW óYƒe ójó“ øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسة موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات اسم المنافسة

Ëôc ¢ùjB’G ™«Ñd Úà°ùdG á≤jóM ∂°ûc ìôW  `g1435/6/1  ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG`g1435/6/1  ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG500

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `: äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J ¬°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°S’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

 . www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2622) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh 

: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن/

قيمة الكراسة موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات اسم المنافسة

(™bGƒe 9)  OóY   (2 ) ájó°TGôdG §£îÃ ájQÉŒ ™bGƒe IójGõe`g1435/5/22  kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG`g1435/5/22  ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG22000

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG `: äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IójGõŸG ≥FÉKh ™«H ¿Éµe 

 -: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG kÉæª°†àe ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX πNGO º¡JGAÉ£Y Ëó≤J ¬°ùaÉæŸG ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏Y

 . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d áÑ°ùædÉH …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U /1

 . á°ùaÉæŸG ≥FÉKh ΩÓà°S’ ácô°ûdG – á°ù°SDƒŸG øe »ª°SQ ¢†jƒØJ /2

 . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG ‘ ∑GÎ°TE’G IOÉ¡°T øe IQƒ°U /3

. äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôµH OQh Ée ≥ah »µæH ¿Éª°V Ëó≤J /4

  . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG IOÉ¡°T øe IQƒ°U /5

 . www.holymakkah.gov.sa  ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2622) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh

:‹ÉàdG ™bƒŸG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY - áÑb ájó∏H  - º«°ü≤dG á≤£æe áfÉeCG  تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

ájó∏ÑdG ï∏°ùe ÒLCÉJ1000`g1435/06/27`g1435/06/28
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA ٢٣إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /

 ™HÉ£e áë∏°üe ≈æÑÃ á«aƒH ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY á«dÉŸG IQGRh تعلن/
 áeÉY  IójGõÃ  ∂dPh  óYGƒ≤dGh  äGQô≤ª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ≈æÑÃ  á«aƒHh  áeƒµ◊G

 ≈∏Y  ´ÓWE’G  IójGõŸG  √ò¡H  ∫ƒNódG  ÖZôj  øe  ≈∏Yh  .∂dòd  Ió©ŸG  ÒLCÉàdG  •hô°ûd

 π«°ü– IQGOE’ º∏°ùjh Ωƒà ±ô¶H ¢Vô©dG Ωó≤jh ,É¡«a OQh ÉÃ ó«≤àdGh •hô°ûdG

 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj ΩGhO ájÉ¡f √É°übCG óYƒe ‘ IQGRƒdÉH ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üÃ QƒLC’G

 øe •hô°ûdG øe áî°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁh ,iô≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM `g1435/6/1

 »°ù«FôdG IQGRƒdG ≈æÑÃ “19” ºbQ Öàµe ∫hC’G QhódG “äÉ°übÉæŸG/á«dÉŸG IQGOE’G”
 á∏jƒ– “011/4050000” ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ QÉ°ùØà°SÓdh . ¢VÉjôdÉH

.“2543“h“3192”

:‹ÉàdÉc »gh IóMGƒdG áî°ùæ∏d áë°VƒŸG áª«≤dG ™aO πHÉ≤e QÉªãà°S’G º°ùb ájôjóŸÉH á«JGòdG OQGƒŸG IQGOEG øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ »àdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG ÖLƒÃ á«dÉàdG IójGõŸG ìôW øY AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

عملية تأجير مواقع صرافات آلية كالتالي :

`g1435/6/10

kÉMÉÑ°U ∞°üædGh áæeÉãdG áYÉ°ùdG

`g1435/6/10

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

∫ÉØWC’Gh IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùÃ ¿ÓYE’G ójó“ -135/23/35/012000

ΩÉ©dG iƒ∏°S ≈Ø°ûà°ùe -235/23/35/052000

±ƒØ¡dÉH ≈∏µ∏d È÷G õcôe -335/23/35/062000

مكان بيع الكراسات : إدارة الموارد الذاتية بالمديرية  (قسم االستثمار تلفون  ٠١٣/٥٧٥٧٦٤٨ )  وآخر موعد للبيع قبل يوم واحد من موعد التقديم 

www.alahsa-health.gov.sa  لمزيد من التفاصيل االطالع على موقع المديرية ا�لكتروني

 á∏é°ùe á«∏ª©∏d áeó≤àŸG ICÉ°ûæŸG hCG ácô°ûdG ¿CÉH âÑãJ á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG Öàµe øe IOÉ¡°Th ájQÉéàdG áaô¨dG ∑GÎ°TEGh …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°Uh IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°Th ájƒæ°ùdG IôLC’G øe %15 áÑ°ùæH »FGóàHG ¿Éª°V ÜÉ£îH áYƒØ°ûe º¡FÉ£Y Ëó≤J á°ùaÉæŸG √òg ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏©a

 äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG áî°ùf AGô°ûd Ωƒj ôNBG ¿CGh √ÓYCG OóëŸG óYƒŸG ‘h ôªMC’G ™ª°ûdÉH Ωƒà ±ôX ‘ QÉªãà°S’G º°ùb á«JGòdG OQGƒŸG IQGOEG  ¤EG äGAÉ£©dG Ëó≤Jh IOƒ©°ùdG IOÉ¡°T øe IQƒ°Uh IQƒcòŸG á°ù°SDƒŸG √ÉŒ É¡JÉeGõàdEÉH AÉaƒdÉH áªFÉb É¡fCGh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ‘

. `g1435/6/9 ïjQÉàH AÉ©HQC’G Ωƒj ƒg

 ™eÉL QGƒéH π ¢VQCG) ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY ( »°Tôé∏H á¶aÉëÃ ) OÉ°TQE’Gh IƒYódGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن/
 Oƒ©°S øH óª ÒeC’G ™eÉL QGƒéH ¿Ó«∏W §£ ) ™bƒŸG ( ΩÉY ¿hô°ûY IóŸ πLC’G πjƒW ó≤©H Oƒ©°S øH óª ÒeC’G

 ≈∏©a . 105 á∏jƒ– 7221408 /ä á©LGôŸG (2Ω32^00) á«dÉªLE’G áMÉ°ùŸG ( ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG IGPÉ á«Hô¨dG á¡÷G øe

 ºàj øeh á°ùaÉæŸÉH á°UÉÿG •hô°ûdG ≈∏Y ´ÓWEÓd IQGOE’G á©LGôe (äÉcô°T ` äÉ°ù°SDƒe ` OGôaCG ) QÉªãà°S’G ‘ ÚÑZGôdG

 IôµØdG ¬H kÉë°Vƒe ( »°Tôé∏ÑH óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG º°SEÉH ) Ωƒà ±ôX πNGO AÉ£©dG Ëó≤J ¬«∏Y ¬FÉ£Y ≈∏Y á≤aGƒŸG

 í«°VƒJ ™e . ™bƒŸG ∂dP QÉªãà°SÉH íª°ùJ ájó∏ÑdG øe Éæd á¨∏ÑŸG äÉª«∏©àdG h  áª¶fC’G ¿CÉH kÉª∏Y ™bƒŸG ≈∏Y É¡àeÉbEG OGôŸG

 ádÉch )  º°SEÉH ( ¤hC’G áæ°ùdG IôLC’ Ωó≤ŸG ¢Vô©dG áª«b øe %50 ¬àÑ°ùf ÉÃ ‘ô°üe ∂«°T ) Ëó≤J h ájƒæ°ùdG IôLC’G QGó≤e

 QGó≤eh ´hô°ûŸG áeÉbE’ áeó≤ŸG IôµØdG å«M øe Ωó≤e AÉ£Y π°†aCG QÉÑàY’G ‘ òNDƒ«°S ¬fCÉH kÉª∏Y ( ±ÉbhC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG

. `g1435/5/22 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ΩGhO ájÉ¡f ƒg ¢Vhô©dG ∫ÉÑ≤à°S’ óYƒe ôNBGh ájƒæ°ùdG IôLC’G

: ‹ÉàdÉc ójóéà∏d πHÉb ΩÉY IóŸ »æ∏©dG OGõŸG ≥jôW øY ∂dPh √ÉfOCG áë°VƒŸG ( á«YGQõdG ) ±ÉbhC’G ¿É«YCG ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY »°Tôé∏H á¶aÉëÃ OÉ°TQE’Gh IƒYódGh óLÉ°ùŸGh ±ÉbhC’G IQGOEG تعلن/

موعد المزادمساحته ا�جماليةنوعهرقمهموقعهاسم الوقفم

1ÊÉãdG ¿ÉHôKÒÑc »æH / Üó◊G469»YGQR2Ω 391^46

`g1435/5/15

2ådÉãdG ¿ÉHôKÒÑc »æH / Üó◊G470»YGQR2Ω 502^15

3óæ°ùdGÒÑc »æH / Üó◊G471»YGQR2Ω 390^47

4á©£≤dG»°Tôé∏H / ∫É◊G254»YGQR2Ω 153^32

5á∏«∏°S ájÌYº¡°ûdÉH / ìôØdG542»YGQR2Ω 142^76

`g1435/5/17

6™HGôdG º«MôdGóÑY»°Tôé∏H / ™jô≤dG581»YGQR2Ω 113^35

7áaÎŸG»°Tôé∏H / ¬fõM185»YGQR2Ω 90^5

8AGƒÑ◊G»°Tôé∏H / á©æ°üŸGQôµe 141»YGQR2Ω136^35

9¬HÓL»°Tôé∏H / ⁄É°S »æH564»YGQR2Ω 1054^61

`g1435/5/19

10AÉcQƒdG»°Tôé∏H / ¿Ó«Z175»YGQR2Ω 150^24

11ôØ°ùe øH ô°ûY …OÉ◊G Ö«côdG»°Tôé∏H / ó«ÑY »æH 102»YGQR2Ω 1398^26

12¬fGô£b »£°T»°Tôé∏H / ¬fõM187»YGQR2Ω 81^46

13ôHÉL ó°SÒÑc »æH / ⁄É°S ∫BG¿hóH»YGQR2Ω 355^00

. kÉeó≤eh á∏eÉc kÉjƒæ°S ™aóJ IôLC’G ¿CÉH kÉª∏Y ó≤©dG ™«bƒJ óæY »bÉÑdGh IôLC’G ∞°üf ™aój OGõŸG ¬«∏Y ƒ°Sôj øeh OGõŸG Qƒ°†◊ IOóëŸG ó«YGƒŸG ‘ IQGOE’G √òg ¤EG Qƒ°†◊G ¬«∏©a ±ÉbhC’G ∂∏J QÉéÄà°SG ‘ áÑZôdG ¬d øªa 

:á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW øY á«ª«dódG õcôe ájó∏H تعلن/

مكان تقديم المظاريفموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسةاسم المنافسة

á«ª«dódG õcôÃ ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG ™bƒe500`g1435/5/23  `g1435/5/24á«ª«dódG õcôe ájó∏H

 ‘ É¡àÑZQ øY ¢VÉjôdG áæjóe ôjƒ£àd É«∏©dG áÄ«¡dG تعلن/
 .IôjódG - ¢VÉjôdG áæjóÃ ˆGóÑY øH »côJ ΩÉeE’G ™eÉL äÓ ÒLCÉJ

 áæjóŸG §°Sh IQGOEG á©LGôe IójGõŸG √òg ‘ ∫ƒNódG ÚÑZGôdG ≈∏©a

 ,(∫ÉjQ 1000) √Qób ≠∏ÑÃ IójGõŸG Ö«àc AGô°ûd Ωƒ°SôdG ójó°ùàd

 ô¡X ô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG ¢Vhô©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y

 ΩÉ“ ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàa ºà«°S å«M .`g1435 / 5 / 9 ≥aGƒŸG ÚæKE’G

 :QÉ°ùØà°SÓd  .√ÓYCG OóëŸG Ωƒ«dG ¢ùØf ô¡X ó©H øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG

 .4883331 á∏jƒ– (1982)  8021982 :∞JÉg

www.arriyadh.com

إعالنات حكومية ٢٤UM AL-QURA

:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG óYƒe ójó“  ‘ É¡àÑZQ øY IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉ ájó∏H تعلن/

 موعد فتح المظاريف با�مانةموعد تسليم العطاءات  �دارة المشتريات با�مانة  قيمة الكراسة اسم المزايدة

IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉëÃ ∫ƒÑ«fƒj ´ƒf øe á«fÓYEG äÉMƒd áeÉbE’ ™bGƒe (5) OóY ÒLCÉJ1000
 `g1435/5/2

kÉMÉÑ°U (10)  áYÉ°ùdG ¤EG (7^30) áYÉ°ùdG øe

`g1435/5/2

 ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG

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

:áeÉ`Y á°ùaÉæe ‘ á«JB’G äGQÉ`ªãà°S’G ìôW øY - ájó∏ÑdG äGQÉ`ªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG - ∞FÉ`£dG á¶aÉ áfÉ`eCG تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتقيمة النسخةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1¢SÉÑY øH óé°ùe QGƒéH á«fhÎµdEG áMƒd ™bƒe 35517/13000

`g1435/5/17`g1435/5/18

2ºÑ«°ùædÉH ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH (1) ºbQ ÉjÎaÉc ™bƒe QÉªãà°SG  
35517/2

1000

3ºÑ«°ùædÉH ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH (2) ºbQ ÉjÎaÉc ™bƒe QÉªãà°SG  
35517/3

1000

4ºÑ«°ùædÉH ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH (3) ºbQ ÉjÎaÉc ™bƒe QÉªãà°SG  
35517/4

1000

5ºÑ«°ùædÉH ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH (4) ºbQ ÉjÎaÉc ™bƒe QÉªãà°SG 355/17/51000

. iô`≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM ó«YGƒŸG ¿CÉH kÉª∏Y ,(2369)-(2368) á∏jƒ– (7491177) ºbôdG ≈∏Y ∫É`°üJ’G QÉ`°ùØà°S’G ádÉ`M ‘h

 : á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW ‘ É¡àÑZQ øY πeÉµdG á¶aÉ ájó∏H تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةمدة العقداسم المنافسة

 (2Ω3450^47) á«dÉªLEG áMÉ°ùÃ IôëÑdG §£îÃ ìGôaC’G ô°ü≤d äGQÉ«°S ∞bGƒe ¢VQCG ™bƒe ÒLCÉJ15200
 `g1435/5/11

 kGô¡X ô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG

 `g1435/5/11

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

0 πeÉµdG á¶aÉ ájó∏ÑdG ≈æÑe QÉªãà°S’G IQGOEG á©LGôe QÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh OóëŸG âbƒdG ‘ Qƒ°†◊G IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZôj øe πc ≈∏©a

 : á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY - ó©°S »æH ájó∏H -  ∞FÉ£dG áfÉeCG تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةمدة العقداسم المزايدة

ó©°S »æÑH   ï∏°ùe π«¨°ûJ QÉªãà°SG äGƒæ°S 5  1000`g1435/05/23  kÉMÉÑ°U9^00  `g1435/05/24

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG / ó©°S »æH ájó∏H : á°ùaÉæŸG ™«H ¿Éµe / á¶MÓe

. ∫GƒMC’G ábÉ£H IQƒ°Uh ÊóŸG πé°ùdG øe IQƒ°U   . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG øe IQƒ°U   . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S πNódG h IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°T IQƒ°U   . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U    . AÉ£©dG áª«b øe ( % 100 ) áÑ°ùæH »µæH ¿Éª°V   : AÉ£©dG äÉ≤aôe

 äÉ°ùaÉæe AÉ¨dEG
:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY - êôÿG á≤£æe IOÉ«b– π«∏°ùdGh êôÿÉH áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdG IQGOEG تعلن /

رقم المنافسةاسم المنافسة 

 á°SÉ«∏dG ™e º¶Y á«æµ°S äGóMh (10) OóY AÉ°ûfEG435/39/13

g1435/5/8`آخر موعد لتقديم العطاءات

g1435/5/9`موعد فتح المظاريف

(01/5474522-5474618-5474579 – 5474670) ∫É°üJ’G ΩÉbQCG

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY  - á«fóŸG ∫GƒMC’G -  á«∏NGódG IQGRh تعلن /
 

اسم المنافسةرقم المنافسة

1435/4¢VÉjôdG á≤£æe ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G ÊÉÑe áfÉ«°Uh áaÉ¶f

1435/5á«bô°ûdG á≤£æŸG ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G ÊÉÑe áfÉ«°Uh áaÉ¶f

1435/6á«dÉª°ûdG Ohó◊G á≤£æe ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G ÊÉÑe áfÉ«°Uh áaÉ¶f

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY   øWÉÑdG ôØM á¶aÉ ájó∏H تعلن /

قيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

 QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJh ∫ƒ«°ùdG QÉ£NCG AQO á°ùaÉæe AÉ¨dEG

á°SGQódG ∫Éªµà°SG Ωó©d á«fÉK á∏Môe
19/06/1/602/5/00/45000

 

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG تعلن /

اسم المنافسة عام رقم المنافسة 

132`g1436/1435( á«fÉãdG á∏MôŸG ) »FGƒ°û©dG »eôdG œGƒf ádGREG

133`g1436/1435äÉjÉØæ∏d ójóL »°Sóæg øaóe AÉ°ûfEG

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
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:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG óYƒe ójó“  ‘ É¡àÑZQ øY IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉ ájó∏H تعلن/

 موعد فتح المظاريف با�مانةموعد تسليم العطاءات  �دارة المشتريات با�مانة  قيمة الكراسة اسم المزايدة

IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉëÃ ∫ƒÑ«fƒj ´ƒf øe á«fÓYEG äÉMƒd áeÉbE’ ™bGƒe (5) OóY ÒLCÉJ1000
 `g1435/5/2

kÉMÉÑ°U (10)  áYÉ°ùdG ¤EG (7^30) áYÉ°ùdG øe

`g1435/5/2

 ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG

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

:áeÉ`Y á°ùaÉæe ‘ á«JB’G äGQÉ`ªãà°S’G ìôW øY - ájó∏ÑdG äGQÉ`ªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG - ∞FÉ`£dG á¶aÉ áfÉ`eCG تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتقيمة النسخةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1¢SÉÑY øH óé°ùe QGƒéH á«fhÎµdEG áMƒd ™bƒe 35517/13000

`g1435/5/17`g1435/5/18

2ºÑ«°ùædÉH ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH (1) ºbQ ÉjÎaÉc ™bƒe QÉªãà°SG  
35517/2

1000

3ºÑ«°ùædÉH ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH (2) ºbQ ÉjÎaÉc ™bƒe QÉªãà°SG  
35517/3

1000

4ºÑ«°ùædÉH ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH (3) ºbQ ÉjÎaÉc ™bƒe QÉªãà°SG  
35517/4

1000

5ºÑ«°ùædÉH ˆGóÑY ∂∏ŸG á≤jóëH (4) ºbQ ÉjÎaÉc ™bƒe QÉªãà°SG 355/17/51000

. iô`≤dG ΩCG Ëƒ≤J Ö°ùM ó«YGƒŸG ¿CÉH kÉª∏Y ,(2369)-(2368) á∏jƒ– (7491177) ºbôdG ≈∏Y ∫É`°üJ’G QÉ`°ùØà°S’G ádÉ`M ‘h

 : á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G IójGõŸG ìôW ‘ É¡àÑZQ øY πeÉµdG á¶aÉ ájó∏H تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةمدة العقداسم المنافسة

 (2Ω3450^47) á«dÉªLEG áMÉ°ùÃ IôëÑdG §£îÃ ìGôaC’G ô°ü≤d äGQÉ«°S ∞bGƒe ¢VQCG ™bƒe ÒLCÉJ15200
 `g1435/5/11

 kGô¡X ô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG

 `g1435/5/11

kGô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG

0 πeÉµdG á¶aÉ ájó∏ÑdG ≈æÑe QÉªãà°S’G IQGOEG á©LGôe QÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh OóëŸG âbƒdG ‘ Qƒ°†◊G IójGõŸG ‘ ∫ƒNódG ‘ ÖZôj øe πc ≈∏©a

 : á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY - ó©°S »æH ájó∏H -  ∞FÉ£dG áfÉeCG تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةمدة العقداسم المزايدة

ó©°S »æÑH   ï∏°ùe π«¨°ûJ QÉªãà°SG äGƒæ°S 5  1000`g1435/05/23  kÉMÉÑ°U9^00  `g1435/05/24

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG / ó©°S »æH ájó∏H : á°ùaÉæŸG ™«H ¿Éµe / á¶MÓe

. ∫GƒMC’G ábÉ£H IQƒ°Uh ÊóŸG πé°ùdG øe IQƒ°U   . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG áaô¨dG øe IQƒ°U   . ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S πNódG h IÉcõdG ójó°ùJ IOÉ¡°T IQƒ°U   . ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S …QÉéàdG πé°ùdG øe IQƒ°U    . AÉ£©dG áª«b øe ( % 100 ) áÑ°ùæH »µæH ¿Éª°V   : AÉ£©dG äÉ≤aôe

 äÉ°ùaÉæe AÉ¨dEG
:á«dÉàdG á°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY - êôÿG á≤£æe IOÉ«b– π«∏°ùdGh êôÿÉH áfÉ«°üdGh π«¨°ûàdG IQGOEG تعلن /

رقم المنافسةاسم المنافسة 

 á°SÉ«∏dG ™e º¶Y á«æµ°S äGóMh (10) OóY AÉ°ûfEG435/39/13

g1435/5/8`آخر موعد لتقديم العطاءات

g1435/5/9`موعد فتح المظاريف

(01/5474522-5474618-5474579 – 5474670) ∫É°üJ’G ΩÉbQCG

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY  - á«fóŸG ∫GƒMC’G -  á«∏NGódG IQGRh تعلن /
 

اسم المنافسةرقم المنافسة

1435/4¢VÉjôdG á≤£æe ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G ÊÉÑe áfÉ«°Uh áaÉ¶f

1435/5á«bô°ûdG á≤£æŸG ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G ÊÉÑe áfÉ«°Uh áaÉ¶f

1435/6á«dÉª°ûdG Ohó◊G á≤£æe ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G ÊÉÑe áfÉ«°Uh áaÉ¶f

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY   øWÉÑdG ôØM á¶aÉ ájó∏H تعلن /

قيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

 QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJh ∫ƒ«°ùdG QÉ£NCG AQO á°ùaÉæe AÉ¨dEG

á°SGQódG ∫Éªµà°SG Ωó©d á«fÉK á∏Môe
19/06/1/602/5/00/45000

 

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG AÉ¨dEG øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG تعلن /

اسم المنافسة عام رقم المنافسة 

132`g1436/1435( á«fÉãdG á∏MôŸG ) »FGƒ°û©dG »eôdG œGƒf ádGREG

133`g1436/1435äÉjÉØæ∏d ójóL »°Sóæg øaóe AÉ°ûfEG

/  ™`````bGƒ````e QÉ`````ªã````à°SG /
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ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA ٢٥إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA

/ تعلن أمانة هيئة تطوير المدينة المنورة �صحاب العقارات الواقعة ضمن توسعة وتحسين طريق الملك فيصل ( الدائري ا�ول ) الواقعة بسفح جبل سلع بباب الكومة وباب الشامي وطريق قربان 
بأن عليهم تسليم عقاراتهم ومراجعة الجهة المختصة الستالم تعويضاتهم، وسوف تعمل الهيئة على قطع جميع الخدمات بعد ثالثين يومًا من تاريخ ا�عالن وتسليم المواقع لمقاول الهدميات عن طريق 
الجهة المختصة، والهيئة إذ تعلن ذلك للجميع �خالء مسؤوليتها حيال عدم إحاطة المواطنين، علمًا بأنه كان لدى أصحاب هذه العقارات فرصة طويلة �تخاذ التدابير الالزمة ل�خالء بالرغم من تكرار االتصاالت 

عليهم شخصيًا بواسطة المختصين بالهيئة  وتجاهلهم لتلك االتصاالت .مما يؤكد عدم االهتمام والتعاون وفيما يلي أرقام تلك العقارات وأسماء أصحابها المتوفرة لدى الهيئة .

اسم المالكرقم العقارم

1(5/6-42/1) (5/6-1/26)»L ºb ºb ¢SÉÑY ∞°Sƒj ∞bh

25/6 28/1…óYÉ°üdG »Yôe ÊÉH õjõY

35/6-31/2»æ¡÷G ÊÉæ°ùdG Ò°ûH QhÉæe áKQh

45/6-43/2»L ºb ºb ¢SÉÑY øH ∞°Sƒj øH áeÉ°SCG

55/6-1/14¬àjQPh ôªY óª  ¬«Ñ«°S ≈Ø£°üe ó«°ùdG ídÉ°üd Qƒ°TÉY óªMCG ó«°ùdG ∞bh 

65/6-38/2πKƒ◊G ídÉ°üdG óª âæH »°Vƒe ∞bh

75/6-11/18»Hô◊G …óªëŸG »LÉf ó«¡a »°VGQ áKQh

85/6-1/28…óªMC’G óeÉM ¢ûª«¨f

95/6-30/9»æ¡÷G ¿GóªM øH ó«ªM áKQh

105/6-32/2…Qó«◊G ˆGóÑY øH óeÉM øH √OƒY ∞bh 

115/6-33/1»æ«æ◊G ∫Éãe …ƒ«°üN óYÉ°ùe

125/6-34/1≈°ù«©dG ˆGóÑ©dG ídÉ°U »æHEG óªh ˆGóÑY »àKQh

135/6-34/7ódƒŸG â«îH âæH áªWÉa

145/6-36/1…QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd Iõ«ªŸG ÚeC’G ácô°T

155/6-37/6»Hô◊G »cQÉÑŸG ìÓa øH í«∏a

165/6-43/1(…ôjódG ∫BG ∞bƒd ™HÉàdG) ájOƒªëŸG ∞bh

175/6-34/4»∏Y óª âæH á«°VGQ áKQh

185/6-49/4…OGOôdG ˆG π«NO øH Oƒ©°ùe øH ø°ù ∞bh

195/6-49/6…Oƒª©dG QOÉ≤dGóÑY øH óªMCG øH ódÉN

203/6-10/401¢SÉ«dG øªMôdGóÑY ∞bh

215/6 – 1/20∫Éãe …ƒ«°üN áKQh

225/6 – 18/1¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄ 

235/6 – 18/20¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

245/6 – 21/1¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

255/6 – 21/2¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

265/6 – 21/5¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

275/6 – 24/3¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

285/6 – 28/4¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

295/6 – 32/8¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

305/6 – 33/Ü4¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

315/6 – 33/ê4¢ü«NôdG ô°UÉf áKQh

325/6 – 39/1¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

335/6 – 43/6¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

345/6 – 48/2¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

355/6 – 49/2¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

367/1/6Ó©dG ƒHCG Ú°ùM óª áKQh

375/6-10/407¬JGóæà°ùe Ωó≤J ⁄

تنويه من هيئة تطوير المدينة المنورة

إعالنات حكومية ٢٦UM AL-QURA

التطبيق ا�لزامي للمواصفات القياسية السعودية رقم  ٢٠١٣/٢٦٦٤ ورقم ٢٠١٣/٢٦٩٢
 ïjQÉàH  144  ºbQ ¬YÉªàLG ‘ áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏› QGôb Qhó°üH ( äGóªéŸG  -  ä’É°ù¨dG  - äÉLÓãdG) á«dõæŸG á«FÉHô¡µdG  Iõ¡LCÓd  øjOQƒà°ùŸGh Ú©æ°üŸG áaÉµd  IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d  ájOƒ©°ùdG  áÄ«¡dG تعلن   /

 : á«dÉàdG á«eGõdE’G ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒª∏d »eGõdE’G ≥«Ñ£àdG ¿CÉ°ûH  Ω 2013/12/10 ≥aGƒŸG `g1435/2/7

رقم المواصفة عنوان المواصفة التعديالت التي تم اعتمادها

2013/2664 äGóªéŸG h äGóªéŸG– äÉLÓãdGh äÉLÓã∏d äÉbÉ£ÑdGh á©°ùdGh ábÉ£dG AGOCG äGóªéŸGh äÉLÓã∏d áÑ°ùædÉH ábÉ£dG ∑Ó¡à°S’ ≈°übC’G ó◊G Ò«¨J

2013/2692 á«dõæŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG ä’É°ù¨d ábÉ£dG äÉbÉ£H ™°Vh äÉÑ∏£àe ä’É°ù¨∏d áÑ°ùædÉH ( EER ) ábÉ£dG IAÉØc áÑ°ùæd É«fódG Ohó◊G ™aQ

حيث سيتم التطبيق ا�لزامي لهذه المواصفات وفقًا لآلتي : 

تاريخ التطبيق  ا�جراء الذي سيتم اتخاذه 

Ω2015 /1/1 ≥aGƒŸG `g1436 /3/10 k.É«∏ áØdÉîŸG äÉéàæŸG ™«æ°üàH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh íª°ùJ ødh, áØdÉîŸG äÉéàæŸG OGÒà°SÉH ájOƒ©°ùdG ∑QÉª÷G áë∏°üe íª°ùJ ød å«M , áØdÉîŸG äÉéàæŸG ™«æ°üJh OGÒà°SG ™æe

Ω2015 /3/ 1 ≥aGƒŸG `g1436 /5/10  .äÉYOƒà°ùŸGh ¥Gƒ°SC’G ‘ á«HÉbôdG ä’ƒ÷G CGóÑà°Sh, áØdÉîŸG äÉéàæŸG ™«ÑH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh íª°ùJ ød å«M äÉYOƒà°ùŸGh ¥Gƒ°SC’G ‘ áØdÉîŸG äÉéàæŸG ™«H ™æe

(   www.saso.gov.sa ) وللمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن الرجوع لموقع الهيئة

m¢VGQCG AGô``````°T
:á«dÉàdG äÉ££îŸG ‘ á«ë°U õcGôe áeÉbE’ á°ü°ü »°VGQCG AGô°ûd É¡àLÉM øY  IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG  تعلن / 

-1ÉØ°üdG –  á«∏°ü«ØdG –  á°VhôdG –  ájódÉÿG –  ágõædG –  º«©ædG –  AGôgõdG –  »WÉ°ûdG – ájóªëŸG – ¿ÉLôŸG – ÚJÉ°ùÑdG

 »æH-ájOGó¨ÑdG-ÜÉMôdG-¢ùjhôdG-¢ùdóf C’G-ádõædG-ájôjRƒdG-2 ájõjõ©dG-1 ájõjõ©dG-áaô°ûe-5 ÉØ°üdG-3 ÉØ°üdG-2 ÉØ°üdG

-Iõjƒb-ô¨ãdG-π«∏Z-äÉjô≤dG-áÑdÉ©ãdG-ájhGóæ¡dG-IQóæµdG-(Ö©àe  ÒeC’G  ¥ƒ°S)  á©eÉ÷G-á©eÉ÷G–  OhQƒdG-º«°ùædG-∂dÉe

 §ÿG  QÉæŸG-π«Ñ°ùdG-IôgõdG-2IƒHôdG-1IƒHôdG-áØ«ë°üdG-ÚWÉë≤dG-äGRGô◊G–  º∏°ùdG  ΩCG-π«îædG-14ƒ∏«c-AÉë«ØdG-äÉgõàæŸG

-¿É£∏°ùdG-(áeÉZôdG) óYGƒ°üdGh ó«Ñ©dG §£-∫ó©dG §£-¢ûµ«æY-á«◊É°üdGh á«fGóª◊G– ≥«aƒàdGh ™«HôdG-øjRƒ≤dG-™jô°ùdG

.á«dÉª°ûdG ádÉ°üdG-IóL IôgƒL-ó«eÉëŸG

:É¡©bGƒeh ÊÉÑª∏d áHƒ∏£ŸG •hô°ûdGh äÉØ°UGƒŸG

 π≤J’ õcôŸG AÉ°ûfE’ ájôjó≤àdG ¢VQC’G áMÉ°ùe ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y (»ë°U ≥aôe) »ë°U õcôe áeÉbE’ á°ü°ü »°VGQC’G ¿ƒµJ ¿CG -1

 ájôjóe º°SEÉH ¢Vô©dG π°Sôj -3     .É«∏©dG áæé∏dG á≤aGƒe ádÉM ‘ ’EG ¬dƒÑb ¢VôY …CG Ëó≤J óæY •Î°ûj’ -2      .Îe (1500) øY

 ¥ÉaQEG -5     .¢Vô©dG ™e ¢VQC’G ∂°U IQƒ°U ¥ÉaQEG  -4     .(»°VGQC’G º°ùb/™jQÉ°ûŸG IQGOEG) IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG

.¬æY Üƒæj øe hCG ∂dÉŸÉH ∫É°üJG á∏«°Sh ôcP -6    .á«YôØdGh á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG AÉª°SCG í«°VƒJ ™e ¢VQC’G ™bƒe ÚÑj »chôc

 .¬æY Üƒæj øe hCG ∂dÉŸG ábÉ£H øe áë°VGh IQƒ°U -7

 :Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG º°SG πjó©J øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG تعلن /

رقم 
المنافسة 

اسم المنافسة بعد التعديلاسم المنافسة قبل التعديلعام 

16`g1436/1435
 á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdÉH á«£°SƒdG Qõ÷G º«¶æJ

(ådÉãdG Aõ÷G) ¢VÉjôdG áæjóÃ

 áæjóÃ á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdÉH á«£°SƒdG Qõ÷G º«¶æJ

`g1436/ 1435 á«dÉŸG áæ°ù∏d ¢VÉjôdG

17`g1436/1435
 á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdÉH á«£°SƒdG Qõ÷G º«¶æJ

(™HGôdG Aõ÷G) ¢VÉjôdG áæjóÃ

 áæjóÃ á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdÉH á«£°SƒdG Qõ÷G º«¶æJ

 `g1436/1435 á«dÉŸG áæ°ù∏d  (ÊÉãdG Aõ÷G) ¢VÉjôdG

á°ùaÉæe ≈ª°ùe πjó©J

  ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGôb Qó°U ób ¬fCÉH ( á«µ∏ŸG ´õf IQGOEG  ) á«æØdG ¿hDƒ°ûdG ádÉch ‘ á∏ã‡ Ò°ùY á≤£æe áfÉeCG تعلن /
 äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf äGAGôLEG AóH ≈∏Y á≤aGƒŸG øª°†àŸG `g1435/3/25 ‘ 8614 ºbQ ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh »µ∏ŸG

. Ò°ùY á≤£æÃ É¡HCG áæjóÃ ∫É«N ƒHCG äÉgõàæeh ≥FGóM ´hô°ûe ídÉ°üd (42) º`bQ ¤EG (1) º`bQ øe

 øe º¡jódÉe QÉ°†MEGh á«æ©ŸG IQGOE’G á©LGôe QƒcòŸG ≥jô£dG QÉ°ùe ™e á°VQÉ©àŸG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG ™«ªL ÖdÉ£J áfÉeC’G ¿CGh

.á«Yô°T äÉµ°ùªà°ùe

 á«µ∏e ´õf ó©H õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ¥ô°T á©bGƒdG ´QGƒ°ûdG á©°SƒJ ≈∏Y É¡eõY øY êÓaC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن /
: »∏j Éªc »gh º«¶æàdG §N ¢VÎ©J »àdGh ´QGƒ°ûdG ∂∏J ≈∏Y á©bGƒdG äGQÉ≤©dG

(Ö∏¡ŸG øH ójõj ´QÉ°T ) π«°ùdG iô› ´QÉ°T /1

∫Éª°ûdG øe ¥ƒ°ùdG ´QÉ°T OGóàeG πªëŸG ´QÉ°T/2

 ¬æe á«Hƒæ÷G á¡÷G Ö∏£ŸGóÑY øH IõªM ´QÉ°T/3

(ájó∏ÑdG πHÉ≤e ) ÜÉ£ÿG øH ôªY ´QÉ°T/4

 º°ùb á¶aÉëŸG ájó∏H ¤EG Ωó≤àdG áYô o°S √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG ´QGƒ°ûdG ≈∏Y á©bGƒdG äGQÉ≤©∏d ÚµdÉŸG ÚæWGƒŸG IƒNC’G ™«ªL ≈∏©a

 ∂dPh ∫GƒMC’G ábÉ£H ™e äGQÉ≤©dG ∂∏àd ∂∏ªàdG ¥GQhCG ™«ªL º¡©e ÚÑë£°üe , »Ñ©µdG øªMôdGóÑY / ¢Sóæ¡ŸG - á«æØdG IQGOE’G -

. `g1435/4/5 ïjQÉJ øe kÉeƒj ¿ƒKÓK ÉgÉ°übCG Ióe ‘

äGQÉ```≤Y á«```µ∏e ´õ``f

قرعة حظائر أغنام
 ΩÉæZCG ôFÉ¶M ™jRƒJ áYôb AGôLEG óYƒe π«LCÉJ øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن / 

: ‹ÉàdG ∫hó÷G ≥ah

AGô°†ÿÉH ΩÉæZCG ôFÉ¶Mاسم المنافسة

     g1435 /5/ 26 ¢ù«ªÿG`بداية موعد استقبال الطلبات

     g1435 /6 / 29  AÉKÓãdG`موعد إجراء القرعة الساعة العاشرة صباحًا

äGƒæ°S (5)مدة العقد

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG : äÉÑ∏£dG ≥FÉKh Ëó≤J ¿Éµe 

: á«dÉàdG ≥FÉKƒdG ôªãà°ùŸG øe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG øª°†àj ¿G Öéj

. á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG -1

. áæ¡ŸG ‹hGõe øe ¿ƒµj ¿CG -2

. á«∏«°ù©dG á≤£æÃ ôFÉ¶M º¡jód âfÉc øjòdG øª°V øe ¿ƒµj ¿CG -3

 ±ô°üdG-∞JÉ¡dG-AÉŸG-AÉHô¡µdG)  ´hô°ûŸG  É¡LÉàëj  »àdG  äÉeóÿG  ∑Ó¡à°SG  ∫É°üjEG  ∞«dÉµJ  ôªãà°ùŸG  πªëàj  -4

.áeóÿG √òg ∫É°üjEG ‘ ÒNCÉàdG øY ádhDƒ°ùe ÒZ áfÉeC’Gh ÉgÒZh (»ë°üdG

 äGP  äÉ¡÷G  äÉª«∏©J  Ö°ùM  QÉ≤©dG  πNGO  äBÉ°ûæŸGh  ¢UÉî°TC’G  ájÉª◊  áeRÓdG  áeÓ°ùdGh  øeC’G  πFÉ°Sh  ÚeCÉJ  -5

.ábÓ©dG

. ´hô°ûŸG π«¨°ûJh ò«ØæJ íjQÉ°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°üàîŸG äÉ¡÷Gh á«YôØdG äÉjó∏ÑdGh á«eƒµ◊G ôFGhódG á©LGôe -6

. ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ¬æY ø∏©ŸG •É°ûædG ´ƒf Ò«¨J ôLCÉà°ùª∏d ≥ëj ’ -7

. º°SGƒŸGh á°Só≤ŸG ôYÉ°ûª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ô≤Ã áYô≤dG AGôLEG ºà«°S -8

:ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2617) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh

 . www.holymakkah.gov.sa 

وظـائف شـاغـرة
 ájó∏ÑdG ÖZôJh ,á«bôjƒ°ùdG ájó∏H ‘ QƒLC’G óæH ≈∏Y IôZÉ°T ∞FÉXh OƒLh øY á«bôjƒ°ùdG ájó∏H تعلن / 

.ΩÉjCG á°ùªN ∫ÓN ¬jó∏Ñ∏d Ωó≤àdG IAÉØµdG º¡jód ø‡ ájó∏ÑdG πeCÉJ Gòd, IAÉØµdG º¡jód ø‡ ÚjOƒ©°S ÚæWGƒÃ Égô¨°ûH

»```æ∏`````Y OGõ````e
  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ »eƒµ◊G ™ªéŸÉH á«FÉHô¡c äGódƒe ¢ùªN z5{ OóY ™«H øY zΩÉ©dG ¿GƒjódG{ á«dÉŸG IQGRh تعلن / 

.kGô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG óæY `g1435/5/18 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj

-ójÈdG ¥hóæ°U- kÓeÉc ¬fGƒæ©H ™«ÑdG áæ÷ ójhõJh OóëŸG óYƒŸÉH QƒcòŸG ™bƒŸG ¤EG Qƒ°†◊G OGõŸG Gòg ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a

 IójGõŸG áª«b øe áFÉŸG ‘ á°ùªN (%5) áÑ°ùæH ¿Éª°V Ëó≤àH IójGõŸG ¬«∏Y »°SôJ øe ΩGõàdEG ™e , ∫Gƒ÷G-¢ùcÉØdG- …ójÈdG õeôdG

 Ωõà∏jh ,á«°SÎdG OÉªàYÉH √QÉ©°TEG ïjQÉJ øe ΩÉjCG Iô°ûY ∫ÓN á«dÉŸG IQGRh º°SÉH ‘ô°üe ∂«°ûH áª«≤dG πeÉc ójó°ùJh OGõŸG ™bƒe ‘

 ” ÉŸ çóëjÉe πªëàJ’ IQGRƒdG ¿Éa ∂dP øY √ôNCÉJ ádÉM ‘h ,ójó°ùàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ( 15) RhÉéàj ’ óYƒe ∫ÓN É¡∏≤æH …Î°ûŸG

. ∞∏J hCG ¿Gó≤a øe ¬©«H

 z012/7369994{ hCG z012/7382152{ ºbQ ∞JÉg ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«dÉŸG IQGRh Öàµe ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh

.z3192{ hCG z5719{ á∏jƒ– z011/4050000{ ºbQ ∞JÉg IQGRƒdG ≈∏Yh
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التطبيق ا�لزامي للمواصفات القياسية السعودية رقم  ٢٠١٣/٢٦٦٤ ورقم ٢٠١٣/٢٦٩٢
 ïjQÉàH  144  ºbQ ¬YÉªàLG ‘ áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏› QGôb Qhó°üH ( äGóªéŸG  -  ä’É°ù¨dG  - äÉLÓãdG) á«dõæŸG á«FÉHô¡µdG  Iõ¡LCÓd  øjOQƒà°ùŸGh Ú©æ°üŸG áaÉµd  IOƒ÷Gh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d  ájOƒ©°ùdG  áÄ«¡dG تعلن   /

 : á«dÉàdG á«eGõdE’G ájOƒ©°ùdG á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒª∏d »eGõdE’G ≥«Ñ£àdG ¿CÉ°ûH  Ω 2013/12/10 ≥aGƒŸG `g1435/2/7

رقم المواصفة عنوان المواصفة التعديالت التي تم اعتمادها

2013/2664 äGóªéŸG h äGóªéŸG– äÉLÓãdGh äÉLÓã∏d äÉbÉ£ÑdGh á©°ùdGh ábÉ£dG AGOCG äGóªéŸGh äÉLÓã∏d áÑ°ùædÉH ábÉ£dG ∑Ó¡à°S’ ≈°übC’G ó◊G Ò«¨J

2013/2692 á«dõæŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG ä’É°ù¨d ábÉ£dG äÉbÉ£H ™°Vh äÉÑ∏£àe ä’É°ù¨∏d áÑ°ùædÉH ( EER ) ábÉ£dG IAÉØc áÑ°ùæd É«fódG Ohó◊G ™aQ

حيث سيتم التطبيق ا�لزامي لهذه المواصفات وفقًا لآلتي : 

تاريخ التطبيق  ا�جراء الذي سيتم اتخاذه 

Ω2015 /1/1 ≥aGƒŸG `g1436 /3/10 k.É«∏ áØdÉîŸG äÉéàæŸG ™«æ°üàH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh íª°ùJ ødh, áØdÉîŸG äÉéàæŸG OGÒà°SÉH ájOƒ©°ùdG ∑QÉª÷G áë∏°üe íª°ùJ ød å«M , áØdÉîŸG äÉéàæŸG ™«æ°üJh OGÒà°SG ™æe

Ω2015 /3/ 1 ≥aGƒŸG `g1436 /5/10  .äÉYOƒà°ùŸGh ¥Gƒ°SC’G ‘ á«HÉbôdG ä’ƒ÷G CGóÑà°Sh, áØdÉîŸG äÉéàæŸG ™«ÑH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh íª°ùJ ød å«M äÉYOƒà°ùŸGh ¥Gƒ°SC’G ‘ áØdÉîŸG äÉéàæŸG ™«H ™æe

(   www.saso.gov.sa ) وللمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن الرجوع لموقع الهيئة

m¢VGQCG AGô``````°T
:á«dÉàdG äÉ££îŸG ‘ á«ë°U õcGôe áeÉbE’ á°ü°ü »°VGQCG AGô°ûd É¡àLÉM øY  IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG  تعلن / 

-1ÉØ°üdG –  á«∏°ü«ØdG –  á°VhôdG –  ájódÉÿG –  ágõædG –  º«©ædG –  AGôgõdG –  »WÉ°ûdG – ájóªëŸG – ¿ÉLôŸG – ÚJÉ°ùÑdG

 »æH-ájOGó¨ÑdG-ÜÉMôdG-¢ùjhôdG-¢ùdóf C’G-ádõædG-ájôjRƒdG-2 ájõjõ©dG-1 ájõjõ©dG-áaô°ûe-5 ÉØ°üdG-3 ÉØ°üdG-2 ÉØ°üdG

-Iõjƒb-ô¨ãdG-π«∏Z-äÉjô≤dG-áÑdÉ©ãdG-ájhGóæ¡dG-IQóæµdG-(Ö©àe  ÒeC’G  ¥ƒ°S)  á©eÉ÷G-á©eÉ÷G–  OhQƒdG-º«°ùædG-∂dÉe

 §ÿG  QÉæŸG-π«Ñ°ùdG-IôgõdG-2IƒHôdG-1IƒHôdG-áØ«ë°üdG-ÚWÉë≤dG-äGRGô◊G–  º∏°ùdG  ΩCG-π«îædG-14ƒ∏«c-AÉë«ØdG-äÉgõàæŸG

-¿É£∏°ùdG-(áeÉZôdG) óYGƒ°üdGh ó«Ñ©dG §£-∫ó©dG §£-¢ûµ«æY-á«◊É°üdGh á«fGóª◊G– ≥«aƒàdGh ™«HôdG-øjRƒ≤dG-™jô°ùdG

.á«dÉª°ûdG ádÉ°üdG-IóL IôgƒL-ó«eÉëŸG

:É¡©bGƒeh ÊÉÑª∏d áHƒ∏£ŸG •hô°ûdGh äÉØ°UGƒŸG

 π≤J’ õcôŸG AÉ°ûfE’ ájôjó≤àdG ¢VQC’G áMÉ°ùe ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y (»ë°U ≥aôe) »ë°U õcôe áeÉbE’ á°ü°ü »°VGQC’G ¿ƒµJ ¿CG -1

 ájôjóe º°SEÉH ¢Vô©dG π°Sôj -3     .É«∏©dG áæé∏dG á≤aGƒe ádÉM ‘ ’EG ¬dƒÑb ¢VôY …CG Ëó≤J óæY •Î°ûj’ -2      .Îe (1500) øY

 ¥ÉaQEG -5     .¢Vô©dG ™e ¢VQC’G ∂°U IQƒ°U ¥ÉaQEG  -4     .(»°VGQC’G º°ùb/™jQÉ°ûŸG IQGOEG) IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG

.¬æY Üƒæj øe hCG ∂dÉŸÉH ∫É°üJG á∏«°Sh ôcP -6    .á«YôØdGh á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG AÉª°SCG í«°VƒJ ™e ¢VQC’G ™bƒe ÚÑj »chôc

 .¬æY Üƒæj øe hCG ∂dÉŸG ábÉ£H øe áë°VGh IQƒ°U -7

 :Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG º°SG πjó©J øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG تعلن /

رقم 
المنافسة 

اسم المنافسة بعد التعديلاسم المنافسة قبل التعديلعام 

16`g1436/1435
 á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdÉH á«£°SƒdG Qõ÷G º«¶æJ

(ådÉãdG Aõ÷G) ¢VÉjôdG áæjóÃ

 áæjóÃ á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdÉH á«£°SƒdG Qõ÷G º«¶æJ

`g1436/ 1435 á«dÉŸG áæ°ù∏d ¢VÉjôdG

17`g1436/1435
 á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdÉH á«£°SƒdG Qõ÷G º«¶æJ

(™HGôdG Aõ÷G) ¢VÉjôdG áæjóÃ

 áæjóÃ á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdÉH á«£°SƒdG Qõ÷G º«¶æJ

 `g1436/1435 á«dÉŸG áæ°ù∏d  (ÊÉãdG Aõ÷G) ¢VÉjôdG

á°ùaÉæe ≈ª°ùe πjó©J

  ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGôb Qó°U ób ¬fCÉH ( á«µ∏ŸG ´õf IQGOEG  ) á«æØdG ¿hDƒ°ûdG ádÉch ‘ á∏ã‡ Ò°ùY á≤£æe áfÉeCG تعلن /
 äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf äGAGôLEG AóH ≈∏Y á≤aGƒŸG øª°†àŸG `g1435/3/25 ‘ 8614 ºbQ ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh »µ∏ŸG

. Ò°ùY á≤£æÃ É¡HCG áæjóÃ ∫É«N ƒHCG äÉgõàæeh ≥FGóM ´hô°ûe ídÉ°üd (42) º`bQ ¤EG (1) º`bQ øe

 øe º¡jódÉe QÉ°†MEGh á«æ©ŸG IQGOE’G á©LGôe QƒcòŸG ≥jô£dG QÉ°ùe ™e á°VQÉ©àŸG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG ™«ªL ÖdÉ£J áfÉeC’G ¿CGh

.á«Yô°T äÉµ°ùªà°ùe

 á«µ∏e ´õf ó©H õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ¥ô°T á©bGƒdG ´QGƒ°ûdG á©°SƒJ ≈∏Y É¡eõY øY êÓaC’G á¶aÉ ájó∏H تعلن /
: »∏j Éªc »gh º«¶æàdG §N ¢VÎ©J »àdGh ´QGƒ°ûdG ∂∏J ≈∏Y á©bGƒdG äGQÉ≤©dG

(Ö∏¡ŸG øH ójõj ´QÉ°T ) π«°ùdG iô› ´QÉ°T /1

∫Éª°ûdG øe ¥ƒ°ùdG ´QÉ°T OGóàeG πªëŸG ´QÉ°T/2

 ¬æe á«Hƒæ÷G á¡÷G Ö∏£ŸGóÑY øH IõªM ´QÉ°T/3

(ájó∏ÑdG πHÉ≤e ) ÜÉ£ÿG øH ôªY ´QÉ°T/4

 º°ùb á¶aÉëŸG ájó∏H ¤EG Ωó≤àdG áYô o°S √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG ´QGƒ°ûdG ≈∏Y á©bGƒdG äGQÉ≤©∏d ÚµdÉŸG ÚæWGƒŸG IƒNC’G ™«ªL ≈∏©a

 ∂dPh ∫GƒMC’G ábÉ£H ™e äGQÉ≤©dG ∂∏àd ∂∏ªàdG ¥GQhCG ™«ªL º¡©e ÚÑë£°üe , »Ñ©µdG øªMôdGóÑY / ¢Sóæ¡ŸG - á«æØdG IQGOE’G -

. `g1435/4/5 ïjQÉJ øe kÉeƒj ¿ƒKÓK ÉgÉ°übCG Ióe ‘

äGQÉ```≤Y á«```µ∏e ´õ``f

قرعة حظائر أغنام
 ΩÉæZCG ôFÉ¶M ™jRƒJ áYôb AGôLEG óYƒe π«LCÉJ øY - ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ - á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG تعلن / 

: ‹ÉàdG ∫hó÷G ≥ah

AGô°†ÿÉH ΩÉæZCG ôFÉ¶Mاسم المنافسة

     g1435 /5/ 26 ¢ù«ªÿG`بداية موعد استقبال الطلبات

     g1435 /6 / 29  AÉKÓãdG`موعد إجراء القرعة الساعة العاشرة صباحًا

äGƒæ°S (5)مدة العقد

. ájó∏ÑdG äGQÉªãà°S’G á«ªæJ IQGOEG – á°Só≤ŸG áª°UÉ©dG áfÉeCG- IóHÉ©ŸG : äÉÑ∏£dG ≥FÉKh Ëó≤J ¿Éµe 

: á«dÉàdG ≥FÉKƒdG ôªãà°ùŸG øe Ωó≤ŸG ¢Vô©dG øª°†àj ¿G Öéj

. á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿ƒµj ¿CG -1

. áæ¡ŸG ‹hGõe øe ¿ƒµj ¿CG -2

. á«∏«°ù©dG á≤£æÃ ôFÉ¶M º¡jód âfÉc øjòdG øª°V øe ¿ƒµj ¿CG -3

 ±ô°üdG-∞JÉ¡dG-AÉŸG-AÉHô¡µdG)  ´hô°ûŸG  É¡LÉàëj  »àdG  äÉeóÿG  ∑Ó¡à°SG  ∫É°üjEG  ∞«dÉµJ  ôªãà°ùŸG  πªëàj  -4

.áeóÿG √òg ∫É°üjEG ‘ ÒNCÉàdG øY ádhDƒ°ùe ÒZ áfÉeC’Gh ÉgÒZh (»ë°üdG

 äGP  äÉ¡÷G  äÉª«∏©J  Ö°ùM  QÉ≤©dG  πNGO  äBÉ°ûæŸGh  ¢UÉî°TC’G  ájÉª◊  áeRÓdG  áeÓ°ùdGh  øeC’G  πFÉ°Sh  ÚeCÉJ  -5

.ábÓ©dG

. ´hô°ûŸG π«¨°ûJh ò«ØæJ íjQÉ°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°üàîŸG äÉ¡÷Gh á«YôØdG äÉjó∏ÑdGh á«eƒµ◊G ôFGhódG á©LGôe -6

. ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ¬æY ø∏©ŸG •É°ûædG ´ƒf Ò«¨J ôLCÉà°ùª∏d ≥ëj ’ -7

. º°SGƒŸGh á°Só≤ŸG ôYÉ°ûª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ô≤Ã áYô≤dG AGôLEG ºà«°S -8

:ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG  (2617) á∏jƒ– (5739555) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh

 . www.holymakkah.gov.sa 

وظـائف شـاغـرة
 ájó∏ÑdG ÖZôJh ,á«bôjƒ°ùdG ájó∏H ‘ QƒLC’G óæH ≈∏Y IôZÉ°T ∞FÉXh OƒLh øY á«bôjƒ°ùdG ájó∏H تعلن / 

.ΩÉjCG á°ùªN ∫ÓN ¬jó∏Ñ∏d Ωó≤àdG IAÉØµdG º¡jód ø‡ ájó∏ÑdG πeCÉJ Gòd, IAÉØµdG º¡jód ø‡ ÚjOƒ©°S ÚæWGƒÃ Égô¨°ûH

»```æ∏`````Y OGõ````e
  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ »eƒµ◊G ™ªéŸÉH á«FÉHô¡c äGódƒe ¢ùªN z5{ OóY ™«H øY zΩÉ©dG ¿GƒjódG{ á«dÉŸG IQGRh تعلن / 

.kGô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG óæY `g1435/5/18 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj

-ójÈdG ¥hóæ°U- kÓeÉc ¬fGƒæ©H ™«ÑdG áæ÷ ójhõJh OóëŸG óYƒŸÉH QƒcòŸG ™bƒŸG ¤EG Qƒ°†◊G OGõŸG Gòg ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a

 IójGõŸG áª«b øe áFÉŸG ‘ á°ùªN (%5) áÑ°ùæH ¿Éª°V Ëó≤àH IójGõŸG ¬«∏Y »°SôJ øe ΩGõàdEG ™e , ∫Gƒ÷G-¢ùcÉØdG- …ójÈdG õeôdG

 Ωõà∏jh ,á«°SÎdG OÉªàYÉH √QÉ©°TEG ïjQÉJ øe ΩÉjCG Iô°ûY ∫ÓN á«dÉŸG IQGRh º°SÉH ‘ô°üe ∂«°ûH áª«≤dG πeÉc ójó°ùJh OGõŸG ™bƒe ‘

 ” ÉŸ çóëjÉe πªëàJ’ IQGRƒdG ¿Éa ∂dP øY √ôNCÉJ ádÉM ‘h ,ójó°ùàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ( 15) RhÉéàj ’ óYƒe ∫ÓN É¡∏≤æH …Î°ûŸG

. ∞∏J hCG ¿Gó≤a øe ¬©«H

 z012/7369994{ hCG z012/7382152{ ºbQ ∞JÉg ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«dÉŸG IQGRh Öàµe ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh

.z3192{ hCG z5719{ á∏jƒ– z011/4050000{ ºbQ ∞JÉg IQGRƒdG ≈∏Yh
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ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

m¿É`````Ñe QÉ````éÄà°SG
 ´ôØd kGô≤e ¿ƒµ«d ¢û«H á¶aÉëÃ »æÑe QÉéÄà°SG ¤EG É¡àLÉM øY ¿GRÉL á≤£æÃ áYGQõdG ¿hDƒ°ûd á∏eÉ©dG IQGOE’G  تعلن/

 : á«dÉàdG •hô°ûdG ≈æÑŸÉH ôaƒàj ¿CG ≈∏Y ¢û«H á¶aÉëÃ áYGQõdG

  (DSL) äÉ``eóN ¬H ∞JÉgh AÉHô¡µdG ¬H ô`aƒ`à`Jh ∫ƒ«°S iôéÃ ™`≤j ’h í`∏°ùŸG âæª°SC’G øe åjó◊G RGô£dG øe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -1

 ¿ƒµJh É¡©aÉæe ™e √É«e äGQhOh 5 × 4 øY áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ ±ôZ ô°ûY øY ±ô¨dG OóY π≤j ’h , ájƒ∏Yh á«°VQCG √É«e äÉfGõN h

 . á«aÉc

 . ±ƒbƒ∏d øcÉeCG ¬dƒM ôaƒàj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑŸG ™≤j ¿CG -2

 ∫ÉªYCÉH á°UÉÿG äGó©ŸGh OGƒŸG ¢†©H øjõîJ ¢VGôZC’ É¡eGóîà°S’ ±ôZ ™HQCG øY π≤J ’ ¬æY á∏°üØæe ≥MÓe ≈æÑŸÉH ôaƒàj ¿CG -3

 . á«æeC’G äÉ°SGôë∏d É¡©aÉæÃ áaôZh ´ôØdG

 ™e Ö°SÉæe ´ÉØJQEÉH Qƒ°Sh äGQÉ«°ù∏d äÓ¶e ™HQCG øY π≤j ’ Ée ¬H CÉ°ûæJ 2Ω 400 øY ¬àMÉ°ùe π≤J ’ ™°SGh AÉæa ≈æÑŸÉH ôaƒàj ¿CG -4

 . ™bƒŸÉH äGQÉ«°ùdG áfÉ«°üd ÚJôØM ôaƒJ

 . Ωó≤àj øŸ IôLC’G ¢VôY ™e ¬æe IQƒ°U ≥aôJ ∂°U ÖLƒÃ ∑ƒ∏‡ ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -5

 Ωó©H ó«Øj ájó∏ÑdG øe ÜÉ£N QÉ°†MEG ™e äÓjó©J hCG äBÉ°ûæe hCG äÉaÉ°VEG …CG ò«ØæàH QÉ«àN’G ¬«∏Y ™≤j …òdG QGódG ÖMÉ°U Ωõà∏j ¿CG -6

 ™e …QGOE’G RÉ¡÷G óLGƒJ øe ≈æÑª∏d øjQhÉéŸG Qô°†J Ωó©H IOÉaEGh É¡©jQÉ°ûe øe ´hô°ûŸ QÉ«àN’G ¬«∏Y ™bh …òdG ≈æÑŸG ¢Vô©J

 . º¡ÑfÉéH ´ôØdG ≈æµ°S ≈∏Y º¡à≤aGƒe ¥ÉaQEG

 . Ö°ùfC’G QÉ«àN’ á∏°VÉØŸG •É≤æH á«eƒµ◊G áfQÉ≤ŸG ∫ÉªYC’ ÒLCÉà∏d áeó≤ŸG QhódG ™°†îJ -7

. ájƒæ°S ó≤©dG Ióe -8

 ´ôa ôjó`e hCG ¿GRÉéH áYGQõdG ΩÉY ôjóe º°SEÉH º¡°Vhô©H Ωó≤àdG áë°VƒŸG •hô°ûdG ºgQhóH ôaƒàJ øjòdG ÒLCÉàdG »`a ÚÑZGôdG ≈`∏Y -9

 .  ô°ûædG ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¢û«H á¶aÉëÃ  áYGQõdG

:‹ÉàdG ¿É«ÑdG Ö°ùM á«°SQóe ÊÉÑe QÉéÄà°SG øY ¿Gô‚ á≤£æÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن/

Ωعدد دورات المياه والمغاسلعدد غرف الهيئة ا�دارية والخدماتعدد الفصول الدراسيةالموقعاسم المدرسة

1IQhô°ûH  äÉæH á°SOÉ°ùdG á°SQóŸG ˆGóÑY ÒeC’G »M 198…ójCG π«°ùZ ¢VƒM20+ √É«e äGQhO 17

2IQhô°ûH äÉæH á«FGóàH’G  ¬°ûFÉY ÚeDƒŸG ΩCG á°SQóe  ájõjõ©dG »M ÜƒæL  158…ójCG π«°ùZ ¢VƒM15+ √É«e äGQhO 12

3IQhô°ûH äÉæH á£°SƒàŸG ¬jó©°ùdG ¬ª«∏M á°SQóe IQhô°T π©°ûe ÒeC’G »M108…ójCG π«°ùZ ¢VƒM15+ √É«e äGQhO 12

4IQhô°T ÚæH á«FGóàH’G Ò°†M øH ó«°SG á°SQóeá©jOƒdG 158…ójCG π«°ùZ ¢VƒM15+ √É«e äGQhO 12

5ÚæH  á«FGóàH’G ó«°TôdG óªMCG øHG óª á°SQóe áaô°ûdG »M 158π«°ùZ ¢VƒM15 + √É«e äGQhO 12

6ÚæH á«FGóàH’G √OÉÑY øHG ó©°S á°SQóe ÖcôŸG »M 158π«°ùZ ¢VƒM15 + √É«e äGQhO 12

7ÚæH á£°SƒàŸG ∂dÉe øHG ¢ùfCG á°SQóe ÒNôÿG 208π«°ùZ ¢VƒM15 + √É«e äGQhO 15

.Ω2014/3/5 ≥aGƒŸG  `g1435/5/4  AÉ©HQC’G Ωƒj ¢Vhô©dG ΩÓà°S’ óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y ( QƒLC’G – á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG) ¿Gô‚ á≤£æÃ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG IQGOEÓd ≈æÑª∏d »chôc IQƒ°Uh ∂∏ªàdG ∂°U øe IQƒ°U ¬H ≥aôe Ö∏£H Ωó≤àdG áHƒ∏£ŸG •hô°ûdG ≥HÉ£e ≈æÑe ¬jód óLƒj øe ≈∏©a

 ´ôØd kGô≤e ¿ƒµ«d …RÉ¨∏H õcôÃ »æÑe QÉéÄà°SG ¤EG É¡àLÉM øY ¿GRÉL á≤£æÃ áYGQõdG ¿hDƒ°ûd á∏eÉ©dG IQGOE’G  تعلن/
 : á«dÉàdG •hô°ûdG ≈æÑŸÉH ôaƒàj ¿CG ≈∏Y …RÉ¨∏H õcôe ¿ÉÑ«Y á¶aÉëÃ áYGQõdG

   ( DSL ) äÉeóN ¬H ∞JÉgh AÉHô¡µdG ¬H ôaƒàJh ∫ƒ«°S iôéÃ ™≤j ’h í∏°ùŸG âæª°SC’G øe åjó◊G RGô£dG øe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -1

 ¿ƒµJh É¡©aÉæe ™e √É«e äGQhOh 5 × 4 øY áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ ±ôZ ô°ûY øY ±ô¨dG OóY π≤j ’h , ájƒ∏Yh á«°VQCG √É«e äÉfGõN h

 . á«aÉc

 . ±ƒbƒ∏d øcÉeCG ¬dƒM ôaƒàj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑŸG ™≤j ¿CG -2

 ∫ÉªYCÉH á°UÉÿG äGó©ŸGh OGƒŸG ¢†©H øjõîJ ¢VGôZC’ É¡eGóîà°S’ ±ôZ ™HQCG øY π≤J ’ ¬æY á∏°üØæe ≥MÓe ≈æÑŸÉH ôaƒàj ¿CG -3

 . á«æeC’G äÉ°SGôë∏d É¡©aÉæÃ áaôZh ´ôØdG

 ™e Ö°SÉæe ´ÉØJQÉH Qƒ°Sh äGQÉ«°ù∏d äÓ¶e ™HQCG øY π≤j ’ Ée ¬H CÉ°ûæJ 2Ω 400 øY ¬àMÉ°ùe π≤J ’ ™°SGh AÉæa ≈æÑŸÉH ôaƒàj ¿CG -4

 . ™bƒŸÉH äGQÉ«°ùdG áfÉ«°üd ÚJôØM ôaƒJ

 . Ωó≤àj øŸ IôLC’G ¢VôY ™e ¬æe IQƒ°U ≥aôJ ∂°U ÖLƒÃ ∑ƒ∏‡ ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG -5

 Ωó©H ó«Øj ájó∏ÑdG øe ÜÉ£N QÉ°†MEG ™e äÓjó©J hCG äBÉ°ûæe hCG äÉaÉ°VEG …CG ò«ØæàH QÉ«àN’G ¬«∏Y ™≤j …òdG QGódG ÖMÉ°U Ωõà∏j ¿CG -6

 ™e …QGOE’G RÉ¡÷G óLGƒJ øe ≈æÑª∏d øjQhÉéŸG Qô°†J Ωó©H IOÉaEGh É¡©jQÉ°ûe øe ´hô°ûŸ QÉ«àN’G ¬«∏Y ™bh …òdG ≈æÑŸG ¢Vô©J

 . º¡ÑfÉéH ´ôØdG ≈æµ°S ≈∏Y º¡à≤aGƒe ¥ÉaQEG

 . Ö°ùfC’G QÉ«àN’ á∏°VÉØŸG •É≤æH á«eƒµ◊G áfQÉ≤ŸG ∫ÉªYC’ ÒLCÉà∏d áeó≤ŸG QhódG ™°†îJ -7

. ájƒæ°S ó≤©dG Ióe -8

 ´ôa ôjó`e hCG ¿GRÉéH áYGQõdG ΩÉY ôjóe º°SEÉH º¡°Vhô©H Ωó≤àdG áë°VƒŸG •hô°ûdG ºgQhóH ôaƒàJ øjòdG ÒLCÉàdG »`a ÚÑZGôdG ≈`∏Y -9

 .  ô°ûædG ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN …RÉ¨∏H õcôÃ  áYGQõdG

:á«dÉàdG ÊÉÑŸG øe OóY QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY ¿GRÉéH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG  تعلن/

موعد فتح المظاريفآخر موعد لقبول العروضاسم المنافسةم

١
kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe 

(á∏ë≤dÉH á«dhC’G ájÉYôdG õcôe-¢û«ÑH á«ë°üdG õcGôŸG IQGOEG– áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG– IófÉ°ùŸG äÉeóî∏d-¿GRÉL ≈Ø°ûà°ùe äÉ°Vô‡ øµ°ùd)
`g1435/4/27`g1435/5/1

٢
:»ëH »ë°U õcôŸ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe  

AGô°†ÿG-áfõÿG-≈ª◊G-ô¡≤dG ∫ÉÑL-±ƒ°ûŸG-≈ª∏°S ∫BG-¿GƒãZ-™∏°ùdG ƒHCG-óéæe-ôMÉÑdG-ájGÈÿG-¿É°Sôa-ó«≤°ùdG-Ò°U-ôjQÉZódG-√hôŸG-áªëjO-á©°ûÿG) 

(á«Hƒæ÷G

`g1435/5/23`g1435/5/24

٣

١á«eôµŸG »ëH »ë°U õcôŸ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe

`g1435/4/23`g1435/4/26

٢ƒ¡÷ÉH »ë°U õcôŸ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe

٣áæéŸG »ë°U õcôŸ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe

٤á«eÉéædÉH »ë°U õcôŸ kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY á©ªéŸG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن/

موعد خروج اللجنةآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان تسليم الشروط والمواصفاترقمهااسم المنافسة

ôjó°S áWƒëH äÉæÑ∏d á«°SQóŸG á«ë°üdG IóMƒ∏d kGô≤e ¿ƒµ«d ≈æÑe QÉéÄà°SG1 QƒLC’G IóMh
¢ù«ªÿG

`g1435/4/27

óMC’G

`g1435/5/1
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قرار ال�شركاء يف �شركة لوك�شريي هوتيلز انرتنا�شيونال 
)�شركة �شعودية حمدودة( بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء يف �شركة الإن�شاءات و الرتكيبات 
املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة املراد اللبنانية للمقاولت

قرار ال�شركاء يف �شركة املخيلة املحدودة

قرارال�شركاء يف �شركة اكتمال ال�شرق للتجارة 
واملقاولت

لقد اأكد ال�سادة �سركاء لوك�سريي هوتيلز انرتنا�سيونال ال�سعودية املحدودة، حتمل �سجل جتاري رقم 1010302328 بتاريخ 

1432/2/29 هجرية اخل�سائر التي حلقت ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 والتي قد جتاوزت ن�سف راأ�س 

ال�سركة  عمل  ا�ستمرار  بالإجماع  ال�سركاء  ال�سادة  قرر  ال�سعودية،  ال�سركات  لئحة  من   180 رقم  للمادة  ووفًقا  ال�سركة،  مال 

وتزويد ال�سركة بالدعم املايل الالزم لتغطية هذه اخل�سائر و�ستظهر نتائج هذا الدعم يف ميزانية ال�سركة القادمة.

مع بداأ ال�سريان اعتباًرا من 28 يناير 2013

�سركة انرتنا�سيونال هوتيل املرخ�سة ذات امل�سئولية املحدودة

موقع

املدير الأول )مارك بول( 

املدير الثاين )بيفري جان فان دير(

لوك�سريي هوتيلز انرتنا�سيونال ماجنمينت كومباين بي يف.

الع�سو املنتدب وّقع 

)الن�سخة الأ�سلية ممهورة بختم ليندا بولني اأنطوانيت رولف�س، املحامي الأول(

)الن�سخة الأ�سلية ممهورة بختم هيدي مارلني نيجوك موي هونغ جينغ فوك، املحامي الثاين( 

قرار ال�سركاء يف �سركة الإن�ساءات و الرتكيبات املحدودة) ذات م�سوؤولية حمدودة( با�ستمرار ال�سركة بتاريخ 1435/03/08 هـ

2014/01/09 م اجتمع ال�سركاء املالكون لكامل راأ�س مال  1435/03/08 هـ املوافق  بعون اهلل و توفيقه  يف يوم 

مبدينة  هـ   1429/03/15 تاريخ  و   2051036805 رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة  الرتكيبات  و  الإن�ساءات  �سركة 

اخلرب لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية ) 2012 ( و املنتهية يف 2012/12/31 م و التي جتاوزت ن�سف راأ�س 

مالها و طبقا لأحكام املادة ) 180( من نظام ال�سركات . فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع التزامهم بدفع 

ديونها و �سوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�سركة التالية مب�سيئة اهلل .

تواقيع ال�سركاء

)1(اأيهم حممد خندرية                      )2( �سناء ح�سني ال م�سلم

قرار ال�شركاء يف �شركة فنادق بهاء الدين املحدودة

قرار ال�شركاء يف �شركة جي اأيه ام الـعربية بـاإ�شتمرار ال�شركة

قرارال�شركاء يف �شركة الدكتور ب�شام املدهون 
للتدريب بالت�شفية واللغاء

بعون اهلل وتوفيقه مت يوم 18 / 09 / 1434 هـ املوافق 27 / 07 / 2013 م ما يلي:

حيث ان الطراف التية ا�سماوؤهم :

1 – ال�سيد / ب�سام حممود احمد املدهون فل�سطيني اجلن�سية مبوجب اقامة رقم 2025294618 و�سادرة من جوازات  جده 

ومهنته م�ستثمر   ) طرف اول(

2 – ال�سيده / �سفية العبد املدهون فل�سطينبة اجلن�سية مبوجب اقامة رقم   2042890208 �سادرة من جوازات جده ومهنتها 

م�ستثمرة ) طرف ثاين (

ميلكون �سركة الدكتور ب�سام املدهون للتدريب ) ذات م�سئولية حمدودة( املقيدة بال�سجل التجاري ملدينة جد برقم 4030172554 

29 / 08 / 1428 هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى ف�سيلة كاتب العدل املكلف بالعمل لدى الغرفة التجارية ال�سناعية  وتاريخ 

مبحاف�سة جده بعدد 112 �سحيفة 122 جملد 15 / �س / م وتاريخ 08 / 08 / 1428 هـ فقد قررو ال�سركاء ما يلي: 

اول:  بت�سفية ال�سركة والغاوؤها اختياريا لال�سباب التالية:

1 – عدم التفرغ والقدرة على ادارة ومتابعة اعمال ال�سركة.

2 – عدم القدرة على املناف�سة وال�ستمرارية يف ال�سوق.

وطبقا لبنود عقد تا�سي�س ال�سركة. ووفقا لأحكام الت�سفية الواردة يف الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات.

ثانيا: تعني ال�سيد / ب�سام حممود احمد املدهون م�سفيا ل�سركة الدكتور ب�سام املدهون للتدريب املحدودة ومنحه كافة ال�سالحيات 

وال�سلطات الالزمة لجناز اعمال الت�سفية.

واهلل املوفق

                                            الطرف الول                                                                  الطرف الثاين           

                             د. ب�سام حممود احمد املدهون                                     ال�سيده:  �سفية العبد املدهون     

                             التوقبع: __________________                                       التوقبع: __________________

انه يف يوم الثالثاء 1435/02/21هـ املوافق 2013/12/24م مت اجتماع ال�سريكان الآتية اأ�سمائهم :

1  - املكرم / عمر احمد حممد املراد  - لبناين اجلن�سية             )طرف اول(

2 -  املكرم/ علي رده �سلمان احلربي  - �سعودي اجلن�سية      ) طرف ثاين (

حيث قرر ال�سريكان ت�سفية �سركة املراد اللبنانية للمقاولت واملوثق عقد تا�سي�سها لدى كاتب العدل بالهيئة العامة لال�ستثمار 

بجدة بال�سحيفة )67(عدد)76(جملد )4/�س( بتاريخ 1431/8/15 واملقيدة بال�سجل التجاري رقم )4030204177(وتاريخ 

1431/09/15 مبدينة جدة مبوجب الرتخي�س ال�سادر من الهيئة العامة لال�ستثمار بجدة برقم )112031068028( وفقا ملا 

يلي : -

اول : يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانيا : حل ال�سركة وت�سفيتها طبقا ملا ورد لأحكام الت�سفية الواردة يف نظام ال�سركات وطبقا لبنود عقد التاأ�سي�س 

ثالثا : حرر هذا القرار من )6(�ستة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 

املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية  .

رابعا :تعني املكرم /هيثم حممد الرا�سد  �سعودي اجلن�سية )1003425061( �سادرة من جدة ، م�سفيا عاما لل�سركة ومنحه 

كافة ال�سالحيات وال�سلطات لإجناز عملية الت�سفية  وعليه جرى التوقيع .

                   الطرف اأول :  ) عمر احمد حممد املراد (                    الطرف ثاين : )علي رده �سلمان احلربي ( 

                   التوقيع:                                                                        التوقيع:

وقع عنهما وكيلهما ال�سرعي : هيثم حممد الرا�سد

بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 2013/12/10 م.املوافق:1435/02/06هــ . اأجتمع ال�سركاء املالكون لكامل راأ�س املال.  �سـركة 

لبحث   . الدمام  مبدينة  هــ   بتاريخ:1431/1/05   )2055011257 رقم)  التجاري  بال�سجل  واملقيد  العربية  ام  اأيه  جي 

خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية ) 2012 م ( واملنتهية يف :2012/12/31م . والتي جتاوزت ن�سـف راأ�س مالها وطبقا 

لأحكام املادة ) 180 ( من نظام ال�سركات .

فـقد قرر ال�سركاء بالأجماع ا�ستمرار ال�سركة مع التزامهم بدفع  ديونها ودعم تطويرها �سوف يظهر اثر ذلك مبزيانية 

ال�سركة العام القادم بـم�سية اهلل .

واهلل ويل التوفيق .

توقيع ال�سركاء

قرر ال�سركاء يف �سركة/ فنادق بهاء الدين املحدودة �سجل جتاري رقم 4030070330 مبدينة جدة  وهم :

1-عمر بهاء الدين عمر خا�سقجي، �سعودي اجلن�سية - مبوجب هوية وطنية رقم : 1029491071

2-�سلوى حممد خالد خا�سقجي، �سعودية اجلن�سية - مبوجب هوية وطنية رقم : 1029492293

3-بهاء الدين عمر بهاء الدين خا�سقجي، �سعودي اجلن�سية - مبوجب هوية وطنية رقم: 1029491089

4-هالة عمر بهاء الدين خا�سقجي، �سعودية اجلن�سية - مبوجب هوية وطنية رقم: 1029491097

5-ب�سمة عمر بهاءالدين خا�سقجي، �سعودية اجلن�سية - مبوجب هوية وطنية رقم: 1029491105

بناًء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�سركاء/�سلوى حممد خالد خا�سقجي  وبهاء الدين عمر بهاءالدين خا�سقجي  و هالة عمر 

بهاء الدين خا�سقجي  وب�سمة عمر بهاء الدين خا�سقجي عن كامل ح�س�سهم ايل ال�سريك/ عمر بهاء الدين عمر خا�سقجي مبا لها من 

حقوق وما عليها من التزامات ويكون ال�سريك املتنازل له م�سوؤوًل عن كل ما يتوجب على ال�سركة من التزامات. كما يقر ال�سركاء 

املتنازلني باأنهم قد ا�ستلموا كافة حقوقهم من ال�سريك املتنازل له، كما يقر ال�سركاء باأنهم قاموا باإجناز اأعمال الت�سفية مبعرفتهم 

وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات ويقر كافة الأطراف باأنه مت �سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء 

حتى تاريخ �سدور هذا القرار، وطبقاً للمادة )15( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س 

ماله ايل �سريك واحد هو/ عمر بهاء الدين عمر خا�سقجي هذا وقد رغب ال�سريك املتنازل له بتحويلها ايل موؤ�س�سة فردية بنف�س 

ال�سجل التجاري ونف�س ال�سم التجاري.

وعلى ما �سبق وقع ال�سركاء.

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

ال�سم: عمر بهاء الدين عمر خا�سقجي

ال�سم: �سلوى حممد خالد خا�سقجي

ال�سم: بهاء الدين عمر بهاء الدين خا�سقجي

ال�سم: هالة عمر بهاء الدين خا�سقجي

ال�سم: ب�سمة عمر بهاءالدين خا�سقجي

بتاريخ )1435/03/20هـ( 

قرار ال�سركاء يف �سركة املخيلة املحدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم )4030031534( وتاريخه )1401/11/11هـ( 

وال�سادر من جده وهم :

ال�سيد / اأحمد بن �سالح بن عبد اهلل عبد الرحمن         – طرف اأول 

ال�سيدة / لوله بنت �سالح بن �سعيد عبد الرحمن        – طرف ثاين

ال�سيد / عبد العزيز بن اأحمد بن �سالح عبد الرحمن   – طرف ثالث

ال�سيد / عادل بن اأحمد بن �سالح عبد الرحمن             – طرف رابع

وبنـــــاءًا على اإتفاق فيما بني ال�سركاء يف ال�سركة بتنازل كل من :

ال�سيدة / لوله بنت �سالح بن �سعيد عبد الرحمن & ال�سيد / عبد العزيز بن اأحمد بن �سالح عبد الرحمن & عادل 

بن اأحمد بن �سالح بن عبد اهلل عبد الرحمن عن كامل ح�ستهم يف ال�سركة اإىل ال�سيد / اأحمد بن �سالح بن عبد اهلل عبد 

الرحمن مبا لها من حقوق وما عليها من اإلتزامات ، على اأن يكون ال�سريك املتنازل له م�سئوًل عن كل ما يتوجب على 

ال�سركة من اإلتزامات ، كما يقر ال�سركاء املتنازلني باأنهم قد اإ�ستلموا كافة حقوقهم من ال�سريك املتنازل له ، كما يقر 

ال�سريك باأنه قام باإجنار اأعمال الت�سفية مبعرفته وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات ويقر باأنه مت 

�سداد الزكاة والدخل امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور هذا القرار ، وطبقاً للمادة )15( من نظام 

بن  اأحمد   / ال�سيد  �سريك واحد وهو  اإىل  املال  راأ�س  اإنتقال جميع ح�س�س  ب�سبب  ال�سركة منق�سية  ال�سركات ت�سبح 

�سالح بن عبد اهلل عبد الرحمن ، وبهذا رغب ال�سريك املنتازل له بتحويلها اإىل موؤ�س�سة فردية .

وعلى ما�سبق وقع ال�سركاء .

)01( اأحمد بن �سالح بن عبد اهلل عبد الرحمن

)02( ال�سيدة / لوله بنت �سالح بن �سعيد بن عبدالرحمن

)03( عبد العزيز بن اأحمد بن �سالح عبد الرحمن

)04( عادل بن اأحمد بن �سالح عبد الرحمن

قرر ال�سركاء يف �سركة / اكتمال ال�سرق للتجارة واملقاولت “ �سركة ذات م�سئولية حمدودة “ ، �سجل جتاري رقم 2051043639 

وتاريخ 1431/9/6 هـ  مبدينة اخلرب ، وهم : - 

1- �سالح عبد اهلل من�سور اآل ر�سام .

2- عبد اهلل بن حممد بن عبيد املحمادي احلربي .

3- ح�سني بن علي بن حمد اآل بحري النجراين . 

4- علي بن �سامل بن مهدي اآل زمانان .

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�سركاء / عبد اهلل بن حممد بن عبيد احلربي ، و ح�سني بن علي بن حمد النجراين ، و علي 

بن �سامل بن مهدي اآل زمانان عن كامل ح�س�سهم اإىل ال�سريك / �سالح عبد اهلل من�سور اآل ر�سام .

مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويقر ال�سركاء املتنازلني باأنهم قد ا�ستلموا كافة حقوقهم من ال�سريك املتنازل له ، كما 

يقر ال�سركاء باأنهم قد قاموا باإجناز اأعمال الت�سفية مبعرفتهم وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات و�سداد الزكاة 

امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور القرار ، وطبقاً للمادة )15( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية 

ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س مالها اإىل �سريك واحد هو / �سالح عبد اهلل من�سور اآل ر�سام ، وهذا وقد رغب ال�سريك املتنازل 

له بتحويلها اإىل موؤ�س�سة فردية .

وعلى ما �سبق وقع ال�سركاء .

ال�سم : �سالح عبد اهلل من�سور اآل ر�سام .                                            التوقيع :

ال�سم : عبد اهلل بن حممد بن عبيد املحمادي احلربي .                       التوقيع : 

ال�سم :  ح�سني بن علي بن حمد اآل بحري النجراين .                          التوقيع :

ال�سم : علي بن �سامل بن مهدي اآل زمانان                                            التوقيع :  
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قرار ال�شركاء يف �شركة الردائف للتجارة واملقاولت

قرار ال�شركاء يف �شركة اخلربة الإ�شت�شارية املحدودة

قرار ال�شركاء يف �شركة بار�شونز برينكرهوف العربية 
املحدودة بـاإ�شتمرار ال�شركة

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة 
ال�شناعات الكهربائية

قرار ال�شركاء يف �شركة خدمات وتقنية الأنابيب 
اإ�شتمرار ال�شركة

قرار ال�شركاء يف �شركة بال�شت باو العربية 
املحدودة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

بفتح فرع ل�سركة الردائف للتجارة واملقاولت

اإنه بتاريخ 1435/03/07هـ املوافق 2014/01/08م اإجتمع كل من :

1 – ال�سيد / فالح حممد دخيل الهاجرى                       طرف اأول

2 – ال�سيد / دخيل حممد دخيل الكدادى الهاجرى      طرف ثانى

وهم ال�سركاء ب�سركة / الردائف للتجارة واملقاولت ) ذات م�سئولية حمدودة ( وامل�سجلة بال�سجل التجارى رقم 

) 2050046401 ( بتاريخ 1425/06/11هـ مبدينة الدمام .

وقرروا مايلى :-

اأول : املوافقة على اإفتتاح فرع لل�سركة مبدينة الدمام ملمار�سة ن�ساط نقل الب�سائع واملهمات باأجر على الطرق الربية 

باململكة .

رقم)1022562167(  الوطنية  الهوية  مبوجب  اجلن�سية  �سعودى  الهاجرى  دخيل  حممد  فالح   / ال�سيد  يعني   : ثانيا 

بتاريخ 1398/05/12هـ وم�سدرها ) اخلرب ( مديرًا لفرع ال�سركة مبدينة الدمام وله كافة ال�سالحيات لإدارة الفرع .

       

توقيع ال�سركاء :

                                              الطرف الأول                                                                الطرف الثانى              

                        الإ�سم : فالح حممد دخيل الهاجرى                      الإ�سم : دخيل حممد دخيل الكدادى الهاجرى

                        التوقيع :                                                                 التوقيع :

قرار بتاريخ 1435/3/7هـ

رقم  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  املحدودة  ال�ست�سارية  اخلربة  �سركة  يف  ال�سركاء  قرر 

2050093857 وتاريخ 1434/10/20هـ مبدينة الدمام وهم :-

1- ال�سيد / عبدالكرمي بن اأحمد عبداهلل ال�سهري - �سعودي اجلن�سية - �سجل مدين رقم ) 1005767395 ( وتاريخ 1412/02/10هـ 

�سادرة من الدمام ومهنته ) مت�سبب ( تاريخ امليالد 1396/03/30هـ يقيم يف مدينة الدمام ، �س . ب ) 66806 ( الدمام الرمز 

الربيدي ) 31586 ( هاتف ) 013/8421313 ( .  طرف اأول 

2- ال�سيد/ عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل ال�سهري- �سعودي اجلن�سية - �سجل مدين رقم ) 1032461756 ( وتاريخ 1402/04/29هـ 

الرمز  الدمام   )  66806  ( . ب  ، �س  الدمام  1384/07/01هـ ويقيم مبدينة  امليالد  تاريخ   ، تاجر  ، ومهنته  الدمام  �سادرة من 

الربيدي ) 31586 ( هاتف رقم ) 013/8421313 ( . طرف ثاين 

اإىل  الثاين ( عن كامل ح�سته  ال�سهري ) الطرف  اأحمد بن عبداهلل  ال�سريك / عبداهلل بن  بناء على اتفاق فيما بينهما على تنازل 

ال�سريك / عبدالكرمي بن اأحمد عبداهلل ال�سهري ) الطرف الأول ( ، مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله ، ويقر ال�سريك 

اأعمال الت�سفية مبعرفتهما  املتنازل باأنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�سريك املتنازل له ، كما يقر ال�سريكان باأنهما قاما باإجناز 

وفقاً لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور القرار 

، وطبقاً للمادة ) 15 ( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س مالها اإىل �سريك واحد هو 

ال�سيد / عبدالكرمي بن اأحمد عبداهلل ال�سهري ، هذا وقد رغب ال�سريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�س�سة فردية .

“ ال�سريكان  وقع  �سبق  ما  “ وعلى 
“ وتوفيقة  اهلل  بحمد  “مت 

                                                   ال�سريك الأول                                                         ال�سريك الثاين ) املتخارج (                              

                               عبدالكرمي بن اأحمد عبداهلل ال�سهري                                  عبداهلل بن اأحمد بن عبداهلل ال�سهري

اإقرار ال�شركاء يف �شركة عامل املعدات ال�شناعية 
والتجارية

بعون اهلل و توفيقه يف يوم 1434/12/25 هـ املوافق 2013/10/30 م ، اجتمع ال�سركاء املالكون لكامل را�س مال �سركة 

بار�سونز برينكرهوف العربية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم ) 2051029490 ( بتاريخ  1425/03/25 

هـ مبدينة اخلرب ، لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية ) 2012 ( و املنتهية يف 2012/12/31 م و التي جتاوزت 

ن�سف را�س مالها و طبقا لحكام املادة ) 180( من نظام ال�سركات . فقد قرر ال�سركاء بالجتماع ا�ستمرار ال�سركة مع 

التزامهم بدفع ديونها و �سوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�سركة التالية مب�سيئة اهلل .

وقد مت التوقيع على هذا القرارمن قبل امل�ساهمني

�سركة بار�سونز برينكرهوف املحدودة ) اململكة املتحدة ( 

�سمو الأمري عبداهلل بن بندر ال �سعود

�سمري الفوزان

خالد ال�سنيد

م�سعود القحطاين

الت�سويت        اإعتماد  1435/02/02هـ  بتاريخ  اإجتماعها  يف  ال�سركة  مل�ساهمي  العادية  غري  العامة  اجلميعة  اأقرت 

الرتاكمي عند اختيار اع�ساء جمل�س الدارة وتعديل املادة )36( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

اأحمد نا�سر ال�سويدان

رئي�س جمل�س الإدارة

مال  راأ�س  لكامل  املالكون  ال�سركاء  اجتمع  2014/01/05م،  املوافق  1435/03/04هـ  يوم  يف  وتوفيقه  اهلل  بعون 

�سركة خدمات وتقنية الأنابيب املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم 2051041712 وتاريخ  1434/04/14هـ مبدينة 

اخلرب، لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية )2013م( واملنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت ن�سف راأ�س 

مالها وطبقا لأحكام املادة )180( يف نظام ال�سركات.

فقد قرر الطرف الأول ا�ستمرار ال�سركة مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�سركة

 التالية مب�سيئة اهلل.

واهلل ويل التوفيق

توقيع ال�سركاء

اإنه بتاريخ 1435/3/13هـ املوافق 2014/1/14م اجتمع ال�سركاء يف �سركة بال�ست باو العربية املحدودة واملقيدة 

بال�سجل التجاري برقم 2050047930 وتاريخ 1426/2/26هـ الآتية اأ�سمائهم:-

وتاريخ   2051024599 برقم  الدمام  ملدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  للتجارة،  العتيبي  جنر  حممد  1-موؤ�س�سة 

1421/8/10هـ .                                                                                                                                           )ال�سريك الأول(

2-�سركة التوازن القت�سادي ال�سعودية، �سركة موؤ�س�سة وفقاً لأنظمة جزر الكاميان، مركزها الرئي�سي قراند كيامن، جزر 

الكامين وتخ�سع لأنظمة جزر الكامين وعنوانها �س.ب. 306 جي.تي. قراند كيامان، جزر الكامين.           )ال�سريك الثاين(

100% من راأ�س مال ال�سركة ببحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية  وقد قام ال�سركاء احلا�سرون واملالكني لن�سبة 

املنتهية يف 2012/12/31م والتي قد جتاوزت 50% من راأ�سمال ال�سركة.

مع  ال�سركة  ا�ستمرار  بالإجماع  احلا�سرون  ال�سركاء  قرر  فقد  ال�سركات  نظام  من   180 املادة  لأحكام  وطبقاً 

التزامهم بدفع ديونها من خالل تقدمي الدعم املايل لتعطية تلك خ�سائر و�سوف يظهر هذا الدعم يف امليزانية التالية 

مب�سيئة اهلل.

واهلل املوفق.

                                   ال�سريك الأول        ال�سريك الثاين 

                  موؤ�س�سة حممد جنر العتيبي للتجارة       �سركة التوازن القت�سادي ال�سعودي

يقر ال�سركاء ب�سركة عامل املعدات ال�سناعية والتجارية املحدودة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بال�سجل 

مبا�سرة  عن  توقفت  قد  ال�سركة  بان  1428هـ   /2  /14 رقم2050053693وبتاريخ  حتت  الدمام  مبدينة  التجاري 

ن�ساطها منذ 20 / 6 / 1433هـ حيث مل تقم منذ هذاالتاريخ باي ن�ساط او مبا�سرة اأي عمل كما انها قامت باداء كافة 

ديونها والتزاماتها جتاه الغري والتي ترتبت علي العمال التي با�سرتها ويقر ال�سركاء بان ال�سركة ليوجد لها ا�سول 

او ممتلكات با�سرتها او ايداعات يف البنوك وامل�سارف ولي�س عليها ديون حالة او اجلة او متنازع عليها للغري ولي�س 

م�ستحقا عليها �سرائب او زكاة او ر�سوم للدولة او اجلهات املخت�سه 0

وقد قام ال�سركاء بتوزيع راأ�س املال فيما بينهم كال ح�سب ح�سته يف را�س املال وبهذا يعترب ال�سركاء قد قاموا بت�سفية 

ال�سركة ويتعهدون منفردين اأو مت�سامنني فيما بينهم باداء ما قد يظهر علي ال�سركة من ديون او التزامات للغري من 

اموالهم اخلا�سة ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية وح�ساب ختامي واقرار بانتهاء ال�سركة وفقا حلكم املادة)223(

من نظام ال�سركات وكما يعترب طلبا ل�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة .

توقيعات ال�سركاء

1- فهد يحي ناجي عك�سر احلارث

2- مانع �سالح حممد ال خم�سان

قرار ال�شركاء يف �شركة بيتافن�س العربية بـاإ�شتمرار ال�شركة
بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 1435/03/01هـ املوافق 2014/01/02 . اجتمع ال�سركاء املالكون لكامل راأ�س مال �سركة 

بيتافن�س العربية املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم 2051044694 وتاريخ 1432/02/14هـ مبدينة اخلرب. لبحث 

وطبقا  مالها  راأ�س  ن�سف  جتاوزت  والتي  2012/12/31م  يف  واملنتهية  2012م  املالية  ال�سنة  عن  ال�سركة  خ�سائر 

لحكام املادة 180 من نظام ال�سركات.

فقد قرر ال�سركاء بالجماع ا�ستمرار ال�سركة مع التزامهم بدفع ديونها و�سوف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�سركة التالية 

مب�سيئة اهلل.

واهلل ويل التوفيق

توقيع ال�سركاء

                                         الطرف الأول               الطرف الثاين

                        �سركة بيتافن�س ا�سبانيا ا�س ال              �سركة بيتافن�س ان يف

                       وميثلها املدير العام حممد �ساه نواز              وميثلها املدير العام حممد �ساه نواز 

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

قرار ال�شـركاء يف �شركة �شاحل املدينه للمنتجات الغذائية 
بـاإ�شتمرار ال�شركة

2013/03/16 اجتمع ال�سركاء املالكون لكامل راأ�س املال ل�سركة  1434/5/7هـ املوافق  بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 

1424/2/27هـ  وتاريخ   2050042664 رقم  حتت  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  الغذائية  للمنتجات  املدينه  �ساحل 

)2012/12/31م(  )2012( واملنتهية يف  املالية  ال�سنة  ال�سركة عن  لبحث خ�سائر  الثانية  ال�سناعية  مبدينة اخلرب 

والتي جتاوزت ن�سف را�سمالها وطبقاً لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات .

فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع اإلتزامها بدفع ديونها و�سوف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�سركة التالية 

مب�سيئة اهلل .

واهلل ويل التوفيق .

                                                   طرف اأول                    طرف ثاين

ال�سريك                                                     ال�سريك   

                                        �سالح عبداهلل النفي�سي             �سمري �سعيد الخر�س 



ال�سم

عرب دريل 60

العر�س

63.40 مرت

احلمولة الكلية

10414.00 طن

الطول

68.47 مرت

العمق

7.62 مرت

احلمولة ال�سافية

3124.00 طن

اإقرار ال�شركاء بت�شفية �شركة املعادن وال�شناعات 
الدوليه املحدودة

قرار ال�شركاء يف �شركة املراكز املتقدمة بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة 

اإقرار ال�شـركاء بت�شفية �شركة حلول لل�شيانة والت�شغيل املحدودة

قرار ال�شركاء يف �شركة اإبداعنا للتجارة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة اأ�شنا لالإ�شتثمار بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة هيتا�شي العربية ال�شعودية 
املحدودة بتوفري دعم لل�شركة 

 يقر ال�سركاء ب�سركة املعادن وال�سناعات الدوليه املحدودة .وهي �سركة ذات م�سئوليه حمدودة وم�سجله بال�سجل 

التجاري مبدينة اخلرب  حتت رقم 2051034837وتاريخ 1428/06/03هـ . باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط منذ 

اأو  اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديون  اأ�سول  باأنه ل يوجد لل�سركة  تاأ�سي�سها ومل تقم باأي عمل ، كما يقر ال�سركاء 

اإلتزامات حاله اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري ،  ولي�س م�ستحقاً عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو 

اجلهات املخت�سة.

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�س مال ال�سركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�س املال وبذا يكون ال�سركاء 

قد قاموا بت�سفية ال�سركة.

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باداء ماقد يظهر على ال�سركة من ديون اأو اإلتزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�سة.

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية ، وح�ساب ختامي ، واإقرار باإنتهاء ال�سركة تطبيقاً حلكم املادة)223( من نظام 

ال�سركات . كما يعترب طلباً ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة.

توقيعات ال�سركاء

                         1-�سركة عبداهلل ر�سيد الر�سيد وابنه 

                         )�سركة الر�سيد لالإ�ستثمارات البرتوليه(                          �سريك:

                         2-من�سور حممد عثمان اأبا ح�سني                                   �سريك:

ت�شجيل �شفينه ل�شركة احلفر العربية

قرار ال�شركاء يف �شركة الإجناز بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة

بال�سجل  وم�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  املحدودة  والت�سغيل  لل�سيانة  حلول  ب�سركة  ال�سـركاء  يقـر 

التجاري مبدينة الريا�س حتت رقم )1010182909( وتاريخ 1423/10/17هـ . 

باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها ومل تقم باأي عمل ، كما يقر ال�سركاء باأنه ل يوجد لل�سركة اأ�سول اأو 

ممتلكات ومل يرتتب عليها ديون اأو التزامات حالية اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري . ولي�س م�ستحقاً عليها اأية 

زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . 

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�س مال ال�سركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�س املال 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 . 

يعترب هـذا مبثابة تقريـر بالت�سفية ، وح�ساب ختامي ، واإقرار بانتهاء ال�سركاء تطبيقاً حلكم املادة )223( من نظام ال�سركات 

كما يعترب طلباً ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة .

توقيعات ال�سركاء

                                                           ال�سريك                                              ال�سريك

                                            في�سل بن �سلطان ال�سهيل                  حممد با�سم �سعيد نقيطي

اأنه بتاريخ 1435/03/6هـ املوافق 2014/01/07م اجتمع ال�سركاء ب�سركة اإبداعنا للتجارة وال�سناعة املحدودة 

املقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010263226( وتاريخ 1430/02/30هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�سائر ال�سركة عن 

الفرتة املنتهية يف 2012/12/31م والتي قد جتاوزت )1.213.355( مليون ومائتان وثالثة ع�سر وثالثمائة وخم�سة 

ال�سركاء  قرر  فقد  ال�سركات  نظام  من   )180( املادة  لأحكام  وطبقاً  املال”(  راأ�س  “ ن�سف  �سعودي  ريال  وخم�سون 

بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج الدعم يف امليزانية التالية . 

واهلل املوفق .

ال�سركاء

           1- ال�سيد/خالد بن �سالح بن عياده الرجاء            2- ال�سيد/ابراهيم بن عبدالرحمن بن حممد بن ن�سار

           التوقيع:                                                                       التوقيع:

اأنه بتاريخ 2013/12/28م ، اجتمع ال�سركاء ب�سركة اأ�سنا لال�ستثمار واملقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010289285( 

والتي  2012/12/31م  يف  املنتهية  ال�سنة  عن  ال�سركة  خ�سائر  لبحث   ، الريا�س  مبدينة  1432/01/12هـ  وبتاريخ 

جتاوزت )50%( من راأ�س املال . 

وطبقاً لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات ، فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . واهلل املوفق ،،،

تعلن وزارة النقل الإدارة العامة للطرق و النقل باملنطقة ال�سرقية اإدارة النقل )�سعبة النقل و املالحة البحرية( باأن 

العربية  اململكة  اأدناه حتت علم  البحرية املو�سح موا�سفاتها  العربية تقدمت بطلب ت�سجيل احلفارة  �سركة احلفر 

ال�سعودية.

واملقاولت  للتجارة  الجناز  �سركة  يف  ال�سركاء  اجتمع  2013/12/01م  املوافق  1435/01/28هـ  بتاريخ  انه 

املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري يف الريا�س رقم )1010267327( تاريخ 1430/5/11هـ لبحث خ�سائر ال�سركة 

عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م وال�سنوات ال�سابقة والتي قد جتاوزت اأكرث من ن�سف راأ�س املال 

وطبقا لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

توقيع ال�سركاء

                                �سركة حماية ال�سحة والتكنولوجيا                       بالل حممود عبدالرب بزي  

وذلك بعد اأن اآلت اإليها عن طريق البناء بوا�سطة حو�س بناء ال�سفن �سركة كيبل فيل�س املحدودة – �سنغافورة.

و  الإعرتا�س  ويقدم  الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  اأن يعرت�س خالل  الت�سجيل  اإعرتا�س على  لديه  من  وعلى 

اأ�سبابه اإىل �سعبة النقل و املالحة البحرية باإدارة النقل بالدمام و على املعرت�س اإقامة نف�س الدعوى اأمام ديوان املظام 

خالل اأ�سبوعني من تقدمي العرتا�س واإل اأُعترب الإعرتا�س كاأن مل يكن.

واهلل املوفق...

بال�سجل  املقيد  للتجارة  ريناد  دار  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  2013/11/27م  املوافق  1435/01/24هـ  بتاريخ  اأنه 

التجاري رقم )1010153398( بتاريخ 1419/19/27هـ مبدينة الريا�س ، لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية 

قرر  فقد  ال�سركات  نظام  من   )180( املادة  لأحكام  )333.538ريال( وطبقاً  قد جتاوزت  والتي  يف 2012/12/31م 

يف  الدعم  هذا  نتائج  تظهر  و�سوف  اخل�سائر  تلك  لتغطية  املايل  الدعم  تقدمي  مع  ال�سركة  ا�ستمرار  بالإجماع  ال�سركاء 

امليزانية التالية . 

اأحمد عبداخلالق حممد �سعيد                عبداخلالق حممد �سعيد �سعيد

قرار ال�شركاء يف �شركة هوية املكان املحدودة با�شتمرار 
ودعم ال�شركة 

اأنه بتاريخ 2013/1/1م ، اجتمع ال�سركاء يف �سركة هوية املكان املحدودة ، املقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010262834( 

بلغت  والتي  2012/12/31م  يف  املنتهية  ال�سنة  عن  ال�سركة  خ�سائر  لبحث  الريا�س  مبدينة  1430/2/23هـ   وتاريخ 

)289.697ريال( واخل�سائر املبقاة مبلغ )1.402.879ريال( .

وطبقاً لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية 

تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

واهلل املوفق .

ال�سركاء

                       رئي�س جمل�س املديرين                                   مدير                                                    مدير

                 عبدالرحمن بن اأحمد املفرح                حممد بن اأحمد ال�سبعان              علي بن حممد بن ح�سن مو�سى

قرار ال�شركاء يف �شركة دار ريناد للتجارة 
بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة 

2014/02/01م اجتمع ال�سركاء ب�سركة املراكز املتقدمة لال�ستثمار العقاري املقيدة بال�سجل التجاري  اأنه بتاريخ 

يف  املنتهية  الفرتة  عن  ال�سركة  خ�سائر  لبحث  الريا�س  مبدينة  1430/01/01هـ  وتاريخ   )1010260095( رقم 

2013/12/31م والتي جتاوزت 50% من راأ�س مال ال�سركة . 

وقرر ال�سركاء بالإجماع يف ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم 

يف امليزانية التالية . 

واهلل املوفق .

�سركة بروج العاملية                              �سركة الهرم بالزا املحدودة

�س.ت: 10102166635                      �س.ت: 4030161937

التوقيعال�سفهال�سم

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود

�ساحب ال�سمو امللكي  الأمري اأحمد بن عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود

�سريك

�سريك

�سريك

نتعهد نحن بتوفري الدعم املايل امل�ستمر حتى يت�سنى موا�سلة مزاولة اأن�سطة فرع �سركة هيتا�سي العربية ال�سعودية 

100% من قبلنا . وامل�سجلة مبوجب �سجل  “ ( املر�سملة بن�سبة  “ الفرع  اإليها هنا فيما يلي با�سم  املحدودة )ي�سار 

جتاري رقم )013301024129( . ليتم دعمها لتغطية اخل�سائر املالية التي ظهر اأنها جتاوزت مبلغ )194.159( ريال 

�سعودي وفقــاً للتقرير املايل ال�سادر يف مار�س 2013م . وذلك عماًل باملادة رقم )18( من القانون التجاري . و�سوف 

ن�ستمر يف تقدمي الدعم للفرع مثل العام املا�سي ما مل يحقق الفرع اأرباح مرة اأخرى . 

ال�سكر والتحيات

هيتا�سي ليمتد

التوقيع

ما�سيدا تاناياكي

 ممثل امل�سئول التنفيذي

ختم ال�سركة الر�سمي

اجلمعة  14 ربيع اآلخر  1435 هـ      14 فبراير   2014 م
63ال�سنة 91      العدد 4501          إعـــالنات منـوعــة UM AL-QURA



قرار ال�شركاء يف �شركة تقنيات مركبات البال�شتيك 
املتقدمة بـاإ�شتمرار ودعم ال�شركة

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة 
الغري عادية اخلام�شة ل�شركة جبل عمر للتطوير

اأنه بتاريخ 15 اأبريل 2013م اجتمع ال�سركاء ب�سركة تقنيات مركبات البال�ستيك املتقدمة ، املقيدة بال�سجل التجاري 

رقم 1010263622 وتاريخ 1430/3/6هـ ، ال�سادر مبدينة الريا�س ، لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 

31/12/2012م والتي جتاوزت %50 من راأ�س املال ، وطبقاً لأحكام املادة 180 من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء 

بالإجماع ا�ستمرارية ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية اخل�سائر . 

                        ال�سريك: م. علي �سعيد حممد اخلرميي                             التوقيع:

                        ال�سريك: م. عبدال�سالم مزروع عبداهلل املزروع                التوقيع:

                        ال�سريك: �سركة اجلهاز القاب�سه                                        التوقيع:

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير دعوة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية اخلام�سة 

مل�ساهمي ال�سركة التي �ستعقد بعد انتهاء اأعمال اجلمعية العامة العادية ال�ساد�سة واملقـرر عقدهـا عقب �سالة الع�ساء 

20/مار�س/2014م  املوافق  القرى(  اأم  تقومي  )ح�سب  الأوىل/1435ه  19/جمادى  اخلمي�س  يوم  م�ساء  مبا�سرًة 

مب�سيئة اهلل وذلك بفندق اأجنحة هيلتون مكة الواقع بامل�سروع للنظر يف جدول الأعمال الآتي :

لن�س  وفقاً  العقارية  العينية  اأ�سحاب احل�س�س  على  ثابت  مبلغ  لتوزيع  اإ�سايف  عام  ملدة  ال�ستمرار  على  )املوافقة 

املادة )40( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة (.

ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني اإىل ما يلي :

اأن  اأو الإنابة ؛ على  فاأكرث - احلق يف ح�سور الجتماع بطريق الأ�سالة  1-لكل م�ساهم - حائز على ع�سرين �سهماً 

تكون الإنابة مل�ساهم من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة ، اأو موظفي ال�سركة اأو املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل فني اأو 

اإداري حل�سابها.

2-على امل�ساهمني الراغبني يف احل�سور - اأ�سالًة عن اأنف�سهم اأو نيابًة عن موكليهم - اأن يح�سروا قبل موعد الجتماع 

ب�ساعة على الأقل لقيد اأ�سمائهم يف ك�سف احل�سور ، واأن يح�سروا معهم هوياتهم ال�سخ�سية.

3-اآخر موعد لتلقي التوكيالت قبل ثالثة اأيام على الأقل من موعد انعقاد اجلمعية ، طبقاً للنظام.

4-الن�ساب القانوين لنعقاد اجلمعية هو 50 % من راأ�س مال ال�سركة .

    ويهيب جمل�س الإدارة بال�سادة امل�ساهمني احل�سور �سخ�سياً ملناق�سة املوا�سيع املذكورة بعاليه اأو توكيل غريهم 

يف احل�سور مبقت�سى ن�س التوكيل املذيل يف هذه الدعوة.

وباهلل التوفيق ،،،

جمل�س الإدارة

.............

)توكيـــل(

............................................................................................ رباعي(  )ال�سم  امل�ساهم  اأنا  اأقر 

........... رقم  جتاري(  �سجل   / مدين  �سجل  )مبوجب  اأدنـاه  املوقع   ....................................................

اأحـد م�ساهمي �سركة جبل عمـر  .......................................................... وتاريخ     /    /       ب�سفتي 

وكلت  قد  �سهم   .................................................... لعدد  واملالك   ، �سعودية(  م�ساهمة  )�سركة  للتطويـر 

................................................................................................... الرباعي(  )ال�سم  امل�ساهم 

... يحمل �سجل مدين رقم ............................................................................. )وهو من غري اأع�ساء 

يف  عني  لينوب  حل�سابها(  اإداري  اأو  فني  بعمل  دائمة  ب�سفة  بالقيام  املكلفني  اأو  ال�سركة  موظفي  اأو  الإدارة  جمل�س 

ح�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�ساد�سة واجلمعية العامة غري العادية اخلام�سة مل�ساهمي ال�سركة املقرر 

عقدهما مب�سيئة اهلل م�ساء يوم اخلمي�س 1435/5/19هـ )طبقـاً لتقـومي اأم القرى( املوافق 2014/3/20م والت�سويت 

على بنود جدول اأعمال اجلمعيتني نيابة عني والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�سرورية والالزمة لإجراءات 

الجتماعني ، كما ي�سري هذا التوكيل لالجتماعني الثانيني يف حالة تاأجيل الجتماعني .

وباهلل التوفيق ،،،

ال�سم : ............................................................. 

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

ال�سفة : .............................................................

التاريخ :  .......... / ......... / 1435هـ       

الت�سديق : 

................................................................................................................................

يتم ت�سديق التوكيل اأعاله من اإحدى اجلهات التالية : )الغرف التجارية ال�سناعية / البنوك ال�سعودية / جهة العمل / 

اجلهات احلكومية املخت�سة ( ، وير�سل اأ�سل التوكيل لل�سركة طبقاً للنظام ، ويجب األ تزيد قيمة الأ�سهم يف التوكيالت 

ال�سادرة مل�ساهم واحد عن 5 % من راأ�س مال ال�سركة .

ح( )املوافقة على ا�سرتاك ع�سو من جمل�س الإدارة يف عمل مناف�س( والأع�ساء هم :

1(  عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه

2(  اأحمد بن عبدالعزيز احلمدان

3(  اإبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي 

4(  زياد بن ب�سام الب�سام 

5(  من�سور بن عبداهلل بن �سعيد

وذلك لكونهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة �سركة مكة لالإن�ساء والتعمري والتي تزاول نف�س ن�ساط ال�سركة .

ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني اإىل ما يلي :

اأن  اأو الإنابة ؛ على  فاأكرث - احلق يف ح�سور الجتماع بطريق الأ�سالة  1-لكل م�ساهم - حائز على ع�سرين �سهماً 

تكون الإنابة مل�ساهم من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة ، اأو موظفي ال�سركة اأو املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل فني اأو 

اإداري حل�سابها.

2-على امل�ساهمني الراغبني يف احل�سور - اأ�سالًة عن اأنف�سهم اأو نيابًة عن موكليهم - اأن يح�سروا قبل موعد الجتماع 

ب�ساعة على الأقل لقيد اأ�سمائهم يف ك�سف احل�سور ، واأن يح�سروا معهم هوياتهم ال�سخ�سية.

3-اآخر موعد لتلقي التوكيالت قبل ثالثة اأيام على الأقل من موعد انعقاد اجلمعية ، طبقاً للنظام.

4-الن�ساب القانوين لنعقاد اجلمعية هو 50 % من راأ�س مال ال�سركة .

5-القوائم املالية وكافة الوثائق املرتبطة بها معرو�سة مبقر ال�سركة حتت طلب امل�ساهمني يومياً يف مواعيد العمل 

الر�سمية )عدا العطالت( .

    ويهيب جمل�س الإدارة بال�سادة امل�ساهمني احل�سور �سخ�سياً ملناق�سة املوا�سيع املذكورة بعالية اأو توكيل غريهم 

يف احل�سور مبقت�سى ن�س التوكيل املذيل يف هذه الدعوة.

وباهلل التوفيق ،،،

جمل�س الإدارة

دعوة امل�شاهمني حل�شور الجتماع الثاين للجمعية العامة 
العادية لل�شركة الوطنية للت�شويق الزراعي )ثمار( 

للجمعية  الثاين  الجتماع  حل�سور  الكرام  امل�ساهدين  ال�سادة  )ثمار(  الزراعي  للت�سويق  الوطنية  ال�سركة  تدعو 

1435/03/21هـ املوافق  ال�ساعة اخلام�سة والن�سف من م�ساء يوم الأربعاء  الذي �سيعقد يف متام  العادية  العامة 

 : الريا�س   )88618(  : �س.ب   14 خمرج  ـ  بالريا�س  الربوة  حي  يف  الكائن  ال�سركة  اإدارة  مبقر  2014/01/22م 

)11672( هاتف : )4933141( فاك�س : )4970247( وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل : ـ 

)1( املوافقة على انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة القادمة التي تبداأ من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية . 

)2( اإجازة الأعمال التي قام بها جمل�س من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية . 

ويوجه جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للت�سويق الزراعي ) ثمار ( عناية ال�سادة امل�ساهمني احلائزين لعدد )20( �سهم 

فاأكرث حق ح�سور اجلمعية العامة العادية وله اأن يوكل عنه م�ساهماً اآخر على اأن يكون من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة 

اأو موظفي ال�سركة اأو املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة  بعمل فني اأو اإداري حل�سابها لتمثيله يف الجتماع مبوجب وكالة 

خطية على اأن تكون الوكالت م�سدقة من اإحدى اجلهات التالية )الغرفة التجارية ، اأو اإحدى البنوك، اأو جهة العمل( 

على اأن يتم اإر�سال اأ�سل التوكيل اإىل )مقر ال�سركة على �س.ب 88618 الريا�س 11672( قبل ثالثة اأيام على الأقل من 

موعد انعقاد اجلمعية ول تقبل ال�سورة اأو الفاك�س ، علماً باأن ت�سجيل بيانات ح�سور امل�ساهمني تتم قبل بدء الجتماع 

بن�سف �ساعة ويعترب الجتماع الثاين �سحيحاً اأياً كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه . وملزيد من ال�ستف�سار الت�سال على 

�سئون امل�ساهمني هاتف : )4933141( حتويلة )235( . واهلل ويل التوفيق ،،،،

ال�ساد�سة  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  امل�ساهمني  دعوة  للتطوير  عمر  جبل  �سركة  اإدارة  جمل�س  ي�سر 

مل�ساهمي ال�سركة التي �ستعقد مب�سيئة اهلل عقب �سالة الع�ساء مبا�سرًة م�ساء يوم اخلمي�س 19/جمادى الأوىل/1435ه 

للنظر يف  بامل�سروع  الواقع  اأجنحة هيلتون مكة  بفندق  20/مار�س/2014م وذلك  املوافق  القرى(  اأم  )ح�سب تقومي 

جدول الأعمال الآتي :

النقدي  التدفق  وقائمة  احل�سابات  وتقرير  1434/12/29هـ  يف  هي  كما  لل�سركة  املالية  القوائم  على  امل�سادقة  اأ( 

والإي�ساحات حول القوائم املالية .

ب(اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 1434/12/29هـ.

ج(املوافقة على اختيار مراقب ح�سابات ال�سركة من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�سركة للعام املايل 1435هـ 

والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اأتعابه 

للمجل�س  ممثاًل  ال�سركة  اإدارة  ملجل�س  الفريح  حممد  بن  �سالح  بن  خالد   / الأ�ستاذ  �سعادة  ان�سمام  على  د(املوافقة 

الأعلى لالأوقاف حتى اإنتهاء الدورة احلالية خلفاً للدكتور عبدالرحمن بن �سعيد احلازمي نظرًا لتقاعده.

هـ(املوافقة على تو�سية جمل�س الإدارة ببيع الفلل وال�ستوديوهات ووحدات �سكنية بامل�سروع باملزاد العلني .

و( امل�سادقة على املعامالت والعقود التي متت مع اأطراف ذات عالقة خالل العام املايل 1434هـ:

)امل�سادقة على اأتعاب الدرا�سات اخلا�سة مع املهند�س “اأن�س حممد �سالح �سرييف” ع�سو جمل�س الإدارة : اأتعاب 

عن الدرا�سات اخلا�سة بالرتخي�س البيئي مل�سروع جبل عمر مع ا�ستخراج الت�سريح البيئي للم�سروع مببلغ )واحد 

1434/8/3هـ وكذلك عمل الأفالم الوثائقية عدد )4( عن مكونات امل�سروع  مليون ريال( والذي مت اجنازه بتاريخ 

الرئي�سية ومراحل التنفيذ بالإ�سافة اإىل حتديث ت�سريح البناء لكامل عنا�سر امل�سروع( .

ز( امل�سادقة على املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة خالل العام املايل 1435هـ :

جمل�س  �سرييف” ع�سو  �سالح  حممد  “اأن�س  الهند�سية  لال�ست�سارات  الأبنية  مكتب  مع  املوقع  العقد  على  )امل�سادقة 

الإدارة وهي: اأتعاب عن اأعمال الإ�سراف واملتابعة الفنية للت�ساميم املعمارية والت�ساميم الداخلية والتن�سيق يف ذلك 

مع مقاويل التنفيذ واأطراف التعاقد الأخرى للمراحل )الأوىل – الثانية - الثالثة( للم�سروع مببلغ )2.4 مليون ريال( 

ملدة �سنة بداأت يف 1435/1/16هـ علماً باأن الأتعاب بالعام املا�سي 1434هـ كانت )3.6 مليون ريال( والنخفا�س يف 

الأتعاب ناجت عن تغري نطاق العمل بالعقد اجلديد واإلغاء بع�س بنود الأعمال التي كانت يف العقد ال�سابق ومت الإنتهاء 

من تنفيذها مثل اأعمال التن�سيق الفني للت�ساميم املختلفة يف امل�سروع(. 

وتاريخ   )1010166838( رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحدودة  دال  ق�سر  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  1435/3/01هـ  بتاريخ  انه 

1422/03/12هـ . مبدينة الريا�س لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 2012/12/31م والتي قد جتاوزت ن�سف را�س املال .

وطبقا لأحكام املادة ) 180 ( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالأجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك 

اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .

واهلل املوفق .

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة 
العادية ال�شاد�شة ل�شركة جبل عمر للتطوير

قرار ال�شركاء يف �شركة ق�شر دال املحدودة بـاإ�شتمرار 
ودعم ال�شركة

الـ�سـركـاء

خالد حممد املف�سي

م�ساعد حممد املف�سي

الــتــوقــيــعالـ�سـفــة

تـنـويـــه
اإ�شارة لإعالن الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة املن�شور يف عدد )4500(

�شفحة )63( حيث اأنه ورد خطاأ يف التاريخ الوارد �شمن:  “يبداأ التطبيق الإلزامي مبنع بيع 
املنتجات املخالفة يف الأ�شواق وامل�شتودعات اعتبارًا من 1436/6/12هـ املوافق 2015/4/1م”  

وال�شحيح هو: “يبداأ التطبيق الإلزامي مبنع بيع املنتجات املخالفة يف الأ�شواق وامل�شتودعات 
اعتبارًا من 1436/5/10هـ  املوافق 2015/3/1م” على ذلك جرى التنويه، واهلل املوفق.

اجلمعة  14 ربيع اآلخر  1435 هـ      14 فبراير   2014 م إعـــالنات منـوعــة64 ال�سنة 91      العدد 4501          
UM AL-QURA



ومقرها  املالية  الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  جلنة  تعلن 

)مدينة الريا�س ــــ طريق امللك فهد ــــ اأبراج التعاونية ــــ الربج 

ـــ الدور الثالث ع�سر( باأن لديها دعوى مقامة من/ هيئة  اجلنوبيـ 

ال�سوق املالية �سد/ غازي بن �سعد الدلبحي العتيبي، �سعودي 

 ،)1042048262 رقم  الوطنية  الهوية  )مبوجب  اجلن�سية، 

وتاريخ   )34/176( برقم  العامة  الأمانة  لدى  واملقيدة 

الأربعاء  يوم  جل�سة  لنظرها  حتدد  حيث  1434/08/01هـ، 

متام  يف  2014/02/26م  املوافق  1435/04/26هـ  بتاريخ 

الإعالن  هذا  ويعد  �سباحاً،  ع�سرة  احلادية   )11:00( ال�ساعة 

مقر  اإىل  احل�سور  عدم  حالة  ويف  بذلك،  املذكور  اإ�سعار  مبثابة 

الدعوى  اللجة �سوف تنظر يف  فاإن  اللجنة خالل موعد اجلل�سة، 

ح�سب ما لديها من اأوراق وت�سدر قرارها غيابياً.

تعلن جلنة الف�سل يف منازعات الأوراق املالية ومقرها )مدينة 

الريا�س ــــ طريق امللك فهد ــــ اأبراج التعاونية ــــ الربج اجلنوبي 

ال�سوق  هيئة  من/  مقامة  دعوى  لديها  باأن  ع�سر(  الثالث  الدور 

املالية �سد/ زايد بن �سطام بن �سعود العنزي، �سعودي اجلن�سية، 

لدى  واملقيدة   ،)1095738397 رقم  الوطنية  الهوية  )مبوجب 

1434/08/09هـ،  وتاريخ   )34/183( برقم  العامة  الأمانة 

حيث حتدد لنظرها جل�سة يوم الأربعاء بتاريخ 1435/04/26هـ 

احلادية   )11:30( ال�ساعة  متام  يف  2014/02/26م  املوافق 

ع�سرة والن�سف �سباحاً، ويعد هذا الإعالن مبثابة اإ�سعار املذكور 

بذلك، ويف حالة عدم احل�سور اإىل مقر اللجنة خالل موعد اجلل�سة، 

اأوراق  من  لديها  ما  ح�سب  الدعوى  يف  تنظر  �سوف  اللجة  فاإن 

وت�سدر قرارها غيابياً.

ومقرها  املالية  الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  جلنة  تعلن 

ــــ الربج  ــــ اأبراج التعاونية  ــــ طريق امللك فهد  )مدينة الريا�س 

من  مقامة  دعوى  لديها  باأن  ع�سر(  الثالث  الدور  ــــ  اجلنوبي 

�سعد  و�سلطان  زعبي،  اأحمد  من/  كل  �سد  املالية  ال�سوق  هيئة 

الوطنية  الهوية  )مبوجب  اجلن�سية،  �سعودي  التميمي،  عبداهلل 

برقم  للجنة  العامة  الأمانة  لدى  واملقيدة  رقم 1001805447(، 

)34/100( وتاريخ 1434/04/24هـ، حيث حتدد لنظرها جل�سة 

يوم الأربعاء بتاريخ 1435/05/18هـ املوافق 2014/03/19م 

هذا  ويعد  �سباحاً،  ع�سرة  احلادية   )11:00( ال�ساعة  متام  يف 

بذلك، ويف حالة عدم احل�سور  املذكورين  اإ�سعار  الإعالن مبثابة 

يف  تنظر  �سوف  اللجة  فاإن  اجلل�سة،  موعد  خالل  اللجنة  مقر  اإىل 

الدعوى ح�سب ما لديها من اأوراق وت�سدر قرارها غيابياً.

ومقرها  املالية  الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  جلنة  تعلن 

ــــ الربج  ــــ اأبراج التعاونية  ــــ طريق امللك فهد  )مدينة الريا�س 

اجلنوبي ــــ الدور الثالث ع�سر( باأن لديها دعوى مقامة من/ هيئة 

ال�سوق املالية �سد/ نواف بن �سالح بن مقبل احلربي، �سعودي 

 ،)1074456607 رقم  الوطنية  الهوية  )مبوجب  اجلن�سية، 

وتاريخ   )34/247( برقم  للجنة  العامة  الأمانة  لدى  واملقيدة 

1434/11/24هـ، حيث حتدد لنظرها جل�سة يوم الأحد بتاريخ 

ال�ساعة  متام  يف  2014/03/23م  املوافق  1435/05/22هـ 

الإعالن مبثابة  العا�سرة والن�سف �سباحاً، ويعد هذا   )10:30(

اإ�سعار املذكور بذلك، ويف حالة عدم احل�سور اإىل مقر اللجنة خالل 

موعد اجلل�سة، فاإن اللجة �سوف تنظر يف الدعوى ح�سب ما لديها 

من اأوراق وت�سدر قرارها غيابياً.

ومقرها  املالية  الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  جلنة  تعلن 

الربج  التعاونية  اأبراج  ــــ  فهد  امللك  طريق  ــــ  الريا�س  )مدينة 

مقامة  دعوى  لديها  باأن  ع�سر(  الثالث  الدور  ــــ  اجلنوبي 

اهلل  دخيل  بن  عطية  بن  �سامي  �سد/  املالية  ال�سوق  منهيئة 

رقم  الوطنية  الهوية  )مبوجب  اجلن�سية،  �سعودي  امل�سعودي، 

1029407564(، واملقيدة لدى الأمانة العامة برقم )34/251( 

يوم  جل�سة  لنظرها  حتدد  حيث  1434/12/17هـ،  وتاريخ 

2014/02/26م يف  املوافق  1435/04/26هـ  بتاريخ  الأربعاء 

الإعالن  الثانية ع�سرة ظهرًا، ويعد هذا   )12:00( ال�ساعة  متام 

مقر  اإىل  احل�سور  عدم  حالة  ويف  بذلك،  املذكور  اإ�سعار  مبثابة 

الدعوى  اللجة �سوف تنظر يف  فاإن  اللجنة خالل موعد اجلل�سة، 

ح�سب ما لديها من اأوراق وت�سدر قرارها غيابياً.

منازعات األوراق المالية

ي
ود

سع
 ال

ي
رب

لع
د ا

نق
 ال

سة
س

مؤ

املوجودات

املوجودات

املطلوبات

املطلوبات

2013/12/31م

2014/01/15م

2013/12/31م

2014/01/15م

2013/12/15م

2013/12/31م

2013/12/15م

2013/12/31م

البيان

البيان

البيان

البيان

اأوراق نقد م�سدرة:

اأوراق نقد م�سدرة:

عمالت معدنية م�سدرة:

عمالت معدنية م�سدرة:

يف التداول

يف ق�سم الأعمال امل�سرفية

يف التداول

يف ق�سم الأعمال امل�سرفية

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع

1،623

193،060

194،683

1،623

192،168

193،791

8،743

546،629

1،952،837

7،540

2،544،044

8،743

522،922

1،964،540

13،476

2،537،673

8.743

537،016

1،948،214

8،453

2،535،034

8.743

546،629

1،952،837

7،540

2،544،044

1،032،224

452،873

6،358

165،720

81،901

804،968

2،544،044

1،036،953

449،731

6،356

166،539

81،873

796،221

2،537،673

1،067،142

446،917

6،369

167،939

80،183

766،484

2،535،034

1،032،224

452،873

6،358

165،720

81،901

804،968

2،544،044

ا�ستثمارات باملحلية

ودائع  خارج البالد

ا�ستثمارات بالأجنبية

موجودات اأخرى

ا�ستثمارات باملحلية

ودائع  خارج البالد

ا�ستثمارات بالأجنبية

موجودات اأخرى

ودائع احلكومة

التزامات على احلكومة

ودائع جلهات اأجنبية

ودائع م�سالح وهيئات حكومية

ودائع البنوك

مطلوبات اأخرى

ودائع احلكومة

التزامات على احلكومة

ودائع جلهات اأجنبية

ودائع م�سالح وهيئات حكومية

ودائع البنوك

مطلوبات اأخرى

166،094

28،284

165،505

27،981

165،058

32،597

166،094

28،284

294

11

194،683

294

11

193،791

293

11

197،959

294

11

194،683

يف التداول

يف ق�سم الأعمال امل�سرفية

يف التداول

يف ق�سم الأعمال امل�سرفية

1،623

196،336

197،959

1،623

193،060

194،683

 ذهب

نقد اأجنبي لدى عمالء

 ذهب

نقد اأجنبي لدى عمالء

املبالغ باملاليني

املبالغ باملاليني

351000028067/ م �س

351000037529/ م �س

ق�شم الإ�شدار

ق�شم الإ�شدار

ق�شم الأعمال امل�شرفية

ق�شم الأعمال امل�شرفية

ح�شابات نظامية

ح�شابات نظامية

1435/03/4هـ - 2014/01/5م

1435/03/22هـ - 2014/01/23م

اإدارة املحا�سبة العامة

_ ق�سم القوائم املالية _  

اإدارة املحا�سبة العامة

_ ق�سم القوائم املالية _  

املركز املايل املوحد كما هو 1435/02/28هـ املوافق 2013/12/31م

املركز املايل املوحد كما هو 1435/03/14هـ املوافق 2014/01/15م

غطاء النقد: 

غطاء النقد: 

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع

3،275

3.454

3،275

3،454

1،237

3،275

1،237

3،275

تعهدات م�ستنديه وخالفها

تعهدات م�ستنديه وخالفها

اعتمادات م�ستندية وخالفها

اعتمادات م�ستندية وخالفها

املركز الرئي�سي موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ــ

املركز الرئي�سي موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ــ

28،295

27،992

32،608

28،295

بنكنوت وعمالت معدنية

بنكنوت وعمالت معدنية

اجلمعة  14 ربيع اآلخر  1435 هـ      14 فبراير   2014 م
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تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة �سامطه باأنه �سدرت موافقة 

يف   )5143( رقم  جازان  مبنطقة  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

�سجل  هزازي(  �سالح  علي  )�سلوى  ا�سم  تعديل  على  1434/12/4هـ 

لي�سبح  )عبدالرحمن(  اإىل  )�سلوى(  من   )1092980463( رقم  مدين 

بذلك  هزازي(ولالحاطة  �سالح  علي  )عبدالرحمن  التعديل  بعد  ال�سم 

جرى ن�سره.

�سدرت  باأنه  �سامطه  مبحافظة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

موافقة اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية مبنطقة جازان رقم )873( يف 

1435/3/1هـ على تعديل ا�سم )فاطمه بنت اأحمد بن عبداهلل مباركي( 

لي�سبح  )عائ�سه(  اإىل  )فاطمه(  من   )1032409144( رقم  مدين  �سجل 

مباركي(ولالحاطة  بن عبداهلل  اأحمد  بنت  )عائ�سه  التعديل  بعد  ال�سم 

بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة �سامطه باأنه �سدرت موافقة 

يف   )4561( رقم  جازان  مبنطقة  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

�سجل  الفود(  حممد  يحيى  )دهمي  ا�سم  تعديل  على  1434/10/18هـ 

مدين رقم )1064943762( من )دهمي( اإىل )عبداملجيد( لي�سبح ال�سم 

جرى  بذلك  الفود(ولالحاطة  حممد  يحيى  )عبداملجيد  التعديل  بعد 

ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة الر�س  باأنه �سدر قرار اللجنة 

الفرعية لالأحوال املدنية رقم )846/ت/34(وتاريخ 1434/10/25هـ  

نازل  علو�س  )خلف  لـ  الأول  ال�سم  تعديل  على  باملوافقة  والقا�سي 

اإىل  الطري�سي احلربي( �سجل مدين رقم )1090646959( من )خلف( 

الطري�سي  نازل  علو�س  )عبداهلل  بعدالتعديل  ي�سبح  بحيث  )عبداهلل( 

له معار�سة فليتقدم خالل �سهر من تاريخه، ولالحاطة  احلربي( فمن 

بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة الر�س  باأنه �سدر قرار اللجنة 

1435/2/13هـ   )107/ت/35(وتاريخ  رقم  املدنية  لالأحوال  الفرعية 

مذكر  عبداهلل  )هذال  لـ  الأول  ال�سم  تعديل  على  باملوافقة  والقا�سي 

اإىل  )هذال(  من   )1036100426( رقم  مدين  �سجل  املطريي(  العبداين 

)فهد( بحيث ي�سبح بعدالتعديل )فهد عبداهلل مذكر العبداين املطريي( 

فمن له معار�سة فليتقدم خالل �سهر من تاريخه، ولالحاطة بذلك جرى 

ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة الر�س  باأنه �سدر قرار اللجنة 

1435/1/25هـ   )70/ت/35(وتاريخ  رقم  املدنية  لالأحوال  الفرعية 

معيوف  م�سعود  )ليف  لـ  الأول  ال�سم  تعديل  على  باملوافقة  والقا�سي 

اإىل  )ليف(  من   )1097133712( رقم  مدين  �سجل  املطريي(  ال�سالحي 

معيوف  م�سعود  )عبدالعزيز  بعدالتعديل  ي�سبح  بحيث  )عبدالعزيز( 

تاريخه،  �سهر من  فليتقدم خالل  له معار�سة  فمن  ال�سالحي املطريي( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  قد  باأنه  عفيف  مبحافظة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

يف   )1368( رقم  الريا�س  مبنطقة  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

1425/2/14هـ املت�سمن املوافقة على رغبة املواطن )لبيب بن حممد 

بن هالل املطريي( تعديل ا�سمه الأول من )لبيب( اإىل )�سلطان( لي�سبح 

ا�سمه كاماًل بعد التغيري )�سلطان بن حممد بن هالل املطريي( وذلك يف 

�سجله املدين رقم )1040957811( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اللجنة  باأنه �سدر قرار  اإدارة الأحوال املدنية مبنطقة حائل  تعلن  

1435/3/11هـ  يف   )1721( رقم  املدنية  الأحوال  لنظام  الفرعية 

القا�سي املوافقة على تغيري ال�سم الأول من )م�سيعيد( اإىل )م�ساعد( لـ 

)م�سيعيد �سامل ثامر العنزي( رقم  ال�سجل املدين رقم )1038471825( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن  اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة اخلرج باأنه �سدر قرار اللجنة 

الفرعية لالأحوال املدنية رقم )1916( يف 1435/2/28هـ باملوافقة على 

تغيري ال�سم لـ )م�سعان بن حممد بن م�سعان ال�سمالين العنزي( �سجل 

اإىل )م�سعل(يف �سجله املدين  مدين رقم )1070622582( من )م�سعان( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن  اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة اخلرج باأنه �سدر قرار اللجنة 

الفرعية لالأحوال املدنية رقم )1662( يف 1435/2/22هـ باملوافقة على 

تغيري ال�سم لـ )م�سلم بن في�سل بن �سويد اخلرفاين الدو�سري( �سجل 

املدين  �سجله  )�سلمان(يف  اإىل  )م�سلم(  من   )1099109812( رقم  مدين 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  النما�س  مبحافظة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن  

على  باملوافقة  1434/11/6هـ  وتاريخ   )2828( رقم  الفرعية  اللجنة 

تغيري ال�سم الأول لـ )مفرح بن عبداهلل بن حممد اآل زيدان ال�سهري( من 

)مفرح( اإىل )عبدالعزيز( لي�سبح ال�سم الكامل بعد التعديل )عبدالعزيز 

رقم  ال�سجل  مبوجب  وذلك  ال�سهري(  زيدان  اآل  حممد  بن  عبداهلل  بن 

)1051946059( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبنطقة تبوك  باأنه قد �سدر قرار اللجنة 

1435/1/17هـ  )57(بتاريخ  رقم  املدنية  الأحوال  لنظام  الفرعية 

عياده  بن  �سعود  بنت  )جفيال  لـ  الأول  ال�سم  تغيري  على  باملوافقة 

اجلريدي العنزي(  من )جفيال( اإىل )وجدان( لي�سبح ال�سم كاماًل بعد 

التغيري )وجدان بنت �سعود عياده اجلريدي العنزي( يف ال�سجل املدين 

رقم )1086500814( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية يف حمافظة �سبيا  باأنه �سدر قرار اللجنة 

ال�سم  بتعديل  القا�سي  1435/1/29هـ  )340(وتاريخ  رقم  الفرعية 

دليح(  اأحمد  علي  )عبدالرحمن  اإىل  دليح(  اأحمد  علي  )عبده  لـ  الأول 

�سجل مدين رقم )1073333956( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  الطائف   مبحافظة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

اللجنة الفرعية رقم )5607(يف 1434/11/11هـ باملوافقة على تغيري  

ال�سم لـ )م�ستوره بنت م�سعف بن حممد احلارثي( من )م�ستوره(  اإىل 

بذلك  ولالحاطة   )1078988936( رقم  املدين  بال�سجل  وذلك  )�سهد( 

جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  الح�ساء  مبحافظة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

على  باملوافقة  1434/2/25هـ  )445(وتاريخ   رقم  املحلية  اللجنة 

تغيري ال�سم الأول لــ )عي�س بنت علي بن حممد عواجي( لي�سبح ال�سم 

كاماًل بعد التغيري )العنود بنت علي بن حممد عواجي( وذلك بال�سجل 

)1646( رقم  النفو�س  حفيظة  واأ�سا�س   )1051510988  ( رقم  املدين 

وتاريخ  1434/2/19�سجل جازان ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية 

رقم )2703( وتاريخ 1435/3/27هـ القا�سي بتعديل ال�سم الول لـ 

عبدالعزيز   )نور حممد  اإىل  الر�سيد اجلربين(  عبدالعزيز  )نوره حممد 

بذلك  ولالحاطة   )1037052592( رقم  مدين  �سجل  اجلربين(  الر�سيد 

جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبنطقة الباحة للعموم  باأنه �سدر قرار 

اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية مبنطقة الباحة رقم )100/ل( وتاريخ 

1435/2/14هـ القا�سي باملوافقة علي تغيري ال�سم الول لـ )�سعدى 

عبداهلل  بن  حزام  بنت  )حوريه  اإىل  الزهراين(  عبداهلل  بن  حزام  بنت 

جرى  بذلك  )1041511294(ولالحاطة  رقم  املدين  بال�سجل  الزهراين( 

ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  القنفذة   حمافظة  يف  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة رقم )345( وتاريخ 

لـ )دروي�س  باملوافقة علي تغيري ال�سم الول  القا�سي  1435/2/7هـ 

بال�سجل املدين  اإىل )رائد(  حممد عبداهلل هيف املرحبي( من )دروي�س( 

رقم )1090874221(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  الح�ساء  مبحافظة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

على  باملوافقة  1434/4/23هـ  )877(وتاريخ   رقم  املحلية  اللجنة 

تغيري ال�سم الأول لــ )م�ستور بن عبداهلل بن عمر املن�سوري الثبيتي( 

لي�سبح ال�سم كاماًل بعد التغيري )من�سور بن عبداهلل بن عمر املن�سور 

الثبيتي ( وذلك بال�سجل املدين رقم ) 1001924461( واأ�سا�س حفيظة 

النفو�س رقم )129189(وتاريخ  1412/2/2�سجل الطائف ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  الح�ساء  مبحافظة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

اللجنة املحلية رقم )428(وتاريخ  1435/3/6هـ باملوافقة على تغيري 

ال�سم الأول لــ )عبداللطيف بن اأحمد بن حممد العمر ال�سبيعي( لي�سبح 

ال�سم كاماًل بعد التغيري )عمر بن اأحمد بن حممد العمر ال�سبيعي( وذلك 

رقم  النفو�س  حفيظة  واأ�سا�س   )1027708146  ( رقم  املدين  بال�سجل 

جرى  بذلك  ولالحاطة  الدمام  1407/8/27�سجل  )67151(وتاريخ  

ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية يف منطقة مكة املكرمة )جدة(  باأنه �سدر 

قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية رقم )302(وتاريخ 1435/2/6هـ 

العمري  مقبل  م�ساعد  )مرام  لـ  الأول  ال�سم  تعديل  على  باملوافقة 

)رميا(  اإىل  )مرام(  من   )1083179083( رقم  مدين  �سجل  احلربي( 

احلربي(  العمري  مقبل  م�ساعد  )رميا  التعديل  بعد  ال�سم  لي�سبح 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة الر�س  باأنه �سدر قرار اللجنة 

الفرعية لالأحوال املدنية رقم )844/ت/34(وتاريخ 1434/10/25هـ  

معيبد  غنيم  )معيبد  لـ  الأول  ال�سم  تعديل  على  باملوافقة  والقا�سي 

اإىل  ال�سليمي احلربي( �سجل مدين رقم )1061765358( من )معيبد( 

ال�سليمي  معيبد  غنيم  )عبداهلل  بعدالتعديل  ي�سبح  بحيث  )عبداهلل( 

له معار�سة فليتقدم خالل �سهر من تاريخه، ولالحاطة  احلربي( فمن 

بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  القنفذة   حمافظة  يف  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

 )1362( رقم  املكرمة  مكة  مبنطقة  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

)م�سعود  لـ  الول  ال�سم  تغيري  علي  باملوافقة  1434/4/8هـ  وتاريخ 

)عبدالرحمن(  اإىل  )م�سعود(  من   ) الذيبي  اخلريفي  م�سعود  ح�سن 

بال�سجل املدين رقم )104733709(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية باملدينة املنورة اأنه �سدر قرار اللجنة 

1435/2/29هـ  وتاريخ   )29397( رقم  املنورة  باملدينة  الفرعية  

�سجل  العويف(  �سامل  عبدالكرمي  )عدنان  طلب  على  املوافقة  املت�سمن 

مدين رقم )1021970668( تغيري ال�سم الأول من )عدنان( اإىل )عادل( 

لي�سبح ال�سم الكامل بعد التغيري )عادل عبدالكرمي �سامل العويف( وذلك 

 ، 1417/5/2هـ  وتاريخ   )145346( رقم  النفو�س  حفيظة  اأ�سا�س  يف 

�سجل املدينة ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر   باأنه  بلقرن  حمافظة  يف  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية يف منطقة ع�سري رقم )3094( وتاريخ 

1434/12/21هـ  القا�سي باملوافقة علي تغيري ال�سم الأول لـ )معي�س 

حممد م�سلح القرين( من )معي�س( اإىل )عبدالعزيز( لي�سبح ا�سمه بعد 

رقم  املدين  بال�سجل  وذلك  القرين(  م�سلح  حممد  )عبدالعزيز  التعديل 

)1023429168(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ   )62483( رقم  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية   اللجنة 

حامد  )معي�س  لـ  الول  ا�سم  تغيري  على  باملوافقة  1435/1/16هـ 

اإىل  )معي�س(  من   )1055667321( رقم  مدين  �سجل  القحطاين(  مرعي 

)طالل( لي�سبح ا�سم التغيري )طالل حامد مرعي القحطاين( ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ   )63076( رقم  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية   اللجنة 

مربوك  )مفرح  لـ  الول  ا�سم  تغيري  على  باملوافقة  1435/3/18هـ 

اإىل  )مفرح(  من   )1081071423( رقم  مدين  �سجل  ال�سمري(  عاي�س 

)يا�سر( لي�سبح ا�سم التغيري )يا�سر مربوك عاي�س ال�سمري( ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ   )62897( رقم  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية   اللجنة 

حممد  )�سعدى  لـ  الول  ا�سم  تغيري  على  باملوافقة  1435/3/8هـ 

عبدالرحمن ال�سهري( �سجل مدين رقم )1064791658( من )�سعدى( 

ال�سهري(  )�سعاد حممد عبدالرحمن  التغيري  ا�سم  لي�سبح  )�سعاد(  اإىل 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ   )62915( رقم  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية   اللجنة 

مهل  )زريق  لـ  الول  ا�سم  تغيري  على  باملوافقة  1435/3/11هـ 

اإىل  )زريق(  من   )1016689307( رقم  مدين  �سجل  الهاجري(  بتال 

الهاجري(  بتال  مهل  )عبدالعزيز  التغيري  ا�سم  لي�سبح  )عبدالعزيز( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ   )62928( رقم  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية   اللجنة 

1435/3/11هـ باملوافقة على تغيري ا�سم الول لـ )قري�س عبده علي 

)ندى(  اإىل  )قري�س(  من   )1043565413( رقم  مدين  �سجل  جمر�سي( 

لي�سبح ا�سم التغيري )ندى عبده علي جمر�سي( ولالحاطة بذلك جرى 

ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبنطقة تبوك  باأنه قد �سدر قرار اللجنة 

1434/7/16هـ  )531(بتاريخ  رقم  املدنية  الأحوال  لنظام  الفرعية 

اأحمد  بن  ح�سني  بنت  )فا�سقه  لـ  الأول  ال�سم  تغيري  على  باملوافقة 

بعد  كاماًل  ال�سم  لي�سبح  )منال(  اإىل  )فا�سقه(  من  هزازي(   طاهر 

التغيري )منال بنت ح�سني بن اأحمد طاهر هزازي( يف ال�سجل املدين رقم 

)1060223086( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.
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تعـــــــديل ا�شـــــــــم
ال�سامي  الأمر  �سدر   باأنه  بالريا�س  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

اجلن�سية  مبنح  القا�سي  1434/1/27هـ  يف   )3595( رقم  الكرمي 

اأحمد(،ولالإحاطة  اأحمد  بن  نذير  بن  )ريا�س  لـ  ال�سعودية  العربية 

بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر  القرار الوزاري 

العربية  اجلن�سية  مبنح  القا�سي  1434/8/8هـ  يف  )59/وز(  رقم 

()م�سرية  �سعد  عواد  باهلل  املعتز  اأحمد  بنت  )عبري  لـ  ال�سعودية 

اجلن�سية( وذلك مبوجب املادة )16( من نظام اجلن�سية ،ولالإحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

منـــــح اجلــن�شيــــة
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تعلن اإدارة الأحوال املدنية يف منطقة مكة املكرمة )جدة(  باأنه �سدر 

قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية رقم )841(وتاريخ 1434/11/25هـ 

باملوافقة على تعديل ال�سم الأول لـ )يحي علي عثمان ال�سيخي الزهراين( 

�سجل مدين رقم )1087930788( من )يحي( اإىل )م�ساري( لي�سبح ال�سم 

بعد التعديل )م�ساري علي عثمان ال�سيخي الزهراين( ولالحاطة بذلك جرى 

ن�سره.

باأنه  )جدة(   املكرمة  مكة  منطقة  يف  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

)5616(وتاريخ  رقم  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �سدر 

مرزوق  )دخنه  لـ  الأول  ال�سم  تعديل  على  باملوافقة  1434/11/11هـ 

اآل �سالح املحوري( �سجل مدين رقم )1081497123( من )دخنه(  علي 

�سالح  اآل  علي  مرزوق  )روان  التعديل  بعد  ال�سم  لي�سبح  )روان(  اإىل 

املحوري( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية باملدينة املنورة اأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية 

1435/1/18هـ  املنورة رقم )29088( وتاريخ  باملدينة  املدنية  لالإحوال 

واملت�سمن املوافقة على طلب )مهنا عليان عرميان الرويتعي( �سجل مدين 

يف  وذلك  )مهند(  اإىل  )مهنا(  من  الأول  ال�سم  تغيري   )109999519( رقم 

اأ�سا�س حفيظة النفو�س رقم )260422( وتاريخ 1434/11/20هـ ، �سجل 

املدينة ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اللجنة  قرار  �سدر  اأنه  املنورة  باملدينة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ   )29122( رقم  املنورة  باملدينة  املدنية  لالإحوال  الفرعية 

1435/1/22هـ املت�سمن املوافقة على طلب )يحي حم�سن �سعد الكرميي 

العمري( �سجل مدين رقم )1025535566( تغيري ال�سم الأول من )يحي( 

�سعد  حم�سن  )يحيى  التغيري  بعد  الكامل  ال�سم  لي�سبح  )يحيى(  اإىل 

الكرميي العمري( وذلك يف اأ�سا�س حفيظة النفو�س رقم )13342( وتاريخ 

1414/6/29هـ ، �سجل بلقرن ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اللجنة  قرار  �سدر  اأنه  املنورة  باملدينة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ   )29334( رقم  املنورة  باملدينة  املدنية  لالإحوال  الفرعية 

�سويان  معزي  )�سويان  طلب  على  املوافقة  املت�سمن  1435/2/21هـ 

الأول  ال�سم  تغيري   )1019483773( رقم  مدين  �سجل  ال�ساعدي( 

التغيري  بعد  الكامل  ال�سم  لي�سبح  )عبدالرحمن(  اإىل  )�سويان(  من 

)عبدالرحمن معزي �سويان ال�ساعدي( وذلك يف اأ�سا�س حفيظة النفو�س 

املنورة  املدينة  �سجل   ، 1421/5/15هـ  وتاريخ   )167158( رقم 

،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية يف حمافظة اخلفجي باأنه تقدم اإليها)مو�سي 

معي�س مو�سي املحاجله القرين( �سجل مدين رقم )1034475036( بطلب 

تغيري ال�سم الول وا�سم اجلد من )مو�سي( اإىل )مو�سى( لي�سبح ا�سمه بعد 

التعديل )مو�سى بن معي�س مو�سى املحاجله القرين( مبوجب قرار اللجنة 

 ، 1435/2/7هـ  بتاريخ   )276( رقم  باخلفجي  املدنية  لالأحوال  الفرعية 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  �سدر  باأنه  القنفذة   حمافظة  يف  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة رقم )5914( وتاريخ 

لـ )جمدوع  الول  ال�سم  باملوافقة علي تغيري  القا�سي  1432/11/13هـ 

بال�سجل املدين رقم  اإىل )جمدي(  علي عبدالغني املرحبي ( من )جمدوع( 

)1111867444(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة الر�س  باأنه �سدر قرار اللجنة 

1435/1/21هـ   )40/ت/35(وتاريخ  رقم  املدنية  لالأحوال  الفرعية 

مذكر  عبداهلل  )مذكر  لـ  الأول  ال�سم  تعديل  على  باملوافقة  والقا�سي 

اإىل  )مذكر(  من   )1053118665( رقم  مدين  �سجل  املطريي(  العبداين 

مذكر  عبداهلل  )عبدالعزيز  بعدالتعديل  ي�سبح  بحيث  )عبدالعزيز( 

تاريخه،  من  �سهر  خالل  فليتقدم  معار�سة  له  فمن  املطريي(  العبداين 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة الأحوال املدنية يف حمافظة خمي�س م�سيط  باأنه �سدر قرار 

1434/12/1هـ  )3014(وتاريخ   رقم  ع�سري  مبنطقة  الفرعية  اللجنة 

باملوافقة على تغيري  ال�سم لـ )مفلح فالح جبار الواهبي( �سجل مدين رقم 

التغيري  بعد  ال�سم  لي�سبح  )نواف(  اإىل  )مفلح(  من   )1084153319(

)نواف فالح جبار الواهبي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اللجنة  قرار  �سدر  باأنه  الق�سيم  مبنطقة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

القا�سي  1435/3/6هـ  وتاريخ   )132( رقم  املدنية  لالأحوال  الفرعية 

�سجل  احلربي(  فراج  باين  )خليفه  لـ  الول  ال�سم  تغيري  علي  باملوافقة  

مدين رقم )1027185634( من )خليفه(  اإىل )خلود( بحيث ي�سبح ال�سم 

خالل  فليتقدم  معار�سة  له  فمن  احلربي(  فراج  باين  )خلود  التغيري  بعد 

�سهر من تاريخ العالن،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اللجنة  قرار  �سدر  باأنه  جازان  مبنطقة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

القا�سي بتعديل ال�سم الأول  الفرعية رقم )4763( يف 1435/10/25هـ 

لـ )هنديه عابد حممد جمايل( اإىل )هند عابد حممد جمايل( �سجل مدين رقم 

)1069363461(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اللجنة  قرار  �سدر  باأنه  جازان  مبنطقة  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

القا�سي بتعديل ال�سم الأول  الفرعية رقم )4667( يف 1435/10/19هـ 

لـ )�سعدى عابد حممد جمايل( اإىل )�سدمي عابد حممد جمايل( �سجل مدين رقم 

)1069363453(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

قرار  قد �سدر  باأنه  الدوادمي  املدنية يف حمافظة  الأحوال  اإدارة  تعلن 

يف   )10942( رقم  الريا�س   مبنطقة  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

عبيد  حمود  )�سويط  رغبة  على  املوافقة  املت�سمن  1434/12/24هـ 

الع�سيمي العتيبي ( تغيري ا�سمه الأول من )�سويط( اإىل )�سلطان( لي�سبح 

ا�سمه كامال بعد التغيري )�سلطان حمود عبيد الع�سيمي العتيبي(وذلك يف 

�سجله املدين رقم )1023517343(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

القرار  �سدر   باأنه  الزلفي  حمافظة  يف  املدنية  الأحوال  اإدارة  تعلن 

الريا�س باملوافقة على طلب  باأحوال منطقة  الفرعية  اللجنة  الداري من 

)حجي بن ملفي بن مزيد العبيوي( وذلك من اأجل تغيري ا�سمه الأول من 

)حجي( اإىل )عبدالرحمن( لي�سبح ا�سمه بعد ذلك )عبدالرحمن بن ملفي بن 

مزيد العبيوي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1435/2/14هـ  وتاريخ   )994( رقم 

)جهري خلف منيع املطريي( اإىل )حنان خلف منيع املطريي(  �سجل مدين 

رقم )1048013005(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1435/2/4هـ  وتاريخ   )4201( رقم 

)مو�سي بنت �سعود بن هذال ال�سبيعي العنزي( اإىل )جودي بنت �سعود 

بن هذال ال�سبيعي العنزي(  �سجل مدين رقم )1059523306(ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1435/1/16هـ  وتاريخ   )399( رقم 

الر�سيدي(   �سحيان  عاي�س  )مها  اإىل  الر�سيدي(  �سحيان  عاي�س  )امريكه 

�سجل مدين رقم )1008573360(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1435/2/22هـ  وتاريخ   )1681( رقم 

)رزنه حممد معجب الدو�سري( اإىل )اأمريه حممد معجب الدو�سري(  �سجل 

مدين رقم )1077057238(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1434/10/10هـ  وتاريخ   )8043( رقم 

الدو�سري(   مبارك  اإبراهيم  )اأمل  اإىل  الدو�سري(  مبارك  اإبراهيم  )رج�ساء 

�سجل مدين رقم )1048767394(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1435/1/16هـ  وتاريخ   )406( رقم 

)ذاهنه عبداهلل يحيى هزازي( اإىل )دانه عبداهلل يحيى هزازي(  �سجل مدين 

رقم )1021129513(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1434/9/22هـ  وتاريخ   )1019( رقم 

اإىل )خالد را�سد عبدالعزيز بن �سيف(   )وائل را�سد عبدالعزيز بن �سيف( 

�سجل مدين رقم )1082964865(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1435/1/29هـ  وتاريخ   )734( رقم 

)اجمد عزيز فاطم املطريي( اإىل )عبداهلل عزيز فاطم املطريي(  �سجل مدين 

رقم )1095991434(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1427/7/22هـ  وتاريخ   )82045( رقم 

)تي�سري مطلق عبدالرحمن العتيبي( اإىل )�سحر مطلق عبدالرحمن العتيبي(  

�سجل مدين رقم )1046178347(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

لـ  الول  ال�سم  بتعديل  القا�سي  1435/2/14هـ  وتاريخ   )1307( رقم 

اإىل )مهريه بنت دغيم بن عوي�س  )مهره بنت دغيم بن عوي�س املطريي( 

املطريي(  �سجل مدين رقم )1014592545(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

رقم )95( وتاريخ 1435/1/4هـ القا�سي بتعديل ال�سم الول لـ )فرحان 

ما�سي �سالح احلربي( اإىل )عبداهلل ما�سي �سالح احلربي(  �سجل مدين رقم 

)1089448441(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

ال�سادر باخلطاب  رقم )3434( يف 1435/1/29هـ القا�سي بتعديل ال�سم 

اإىل )�سلطانه بنت حممد بن عمر   �سلطانه بنت حممد عمر(  لـ )فرخ  الول 

فاروق(  �سجل مدين رقم )1117418952(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

القا�سي  1435/3/18هـ  وتاريخ   )2279( رقم  الريا�س  منطقة  باأحوال 

بتعديل ال�سم الول لـ )مرمي بنت زيد بن حممد الع�سكر( �سجل مدين رقم 

)1042390581( من )مرمي( اإىل )رمي( لي�سبح ال�سم )رمي بنت زيد بن 

حممد الع�سكر( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

اإدارة الأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية  تعلن 

رقم )994( وتاريخ 1435/2/12هـ القا�سي بتعديل ال�سم الول لـ )تهاين 

العبدالقادر(   )دانية عبدالقادر ح�سني  اإىل  العبدالقادر(  عبدالقادر ح�سني 

�سجل مدين رقم )1005343569(ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعـــــــديل ا�شـــــــــم

باأن)حممد  املكرمة  مكة  يف  املدنية  بالأحوال  الفرعية  اللجنة  تعلن 

ر�سول بخ�س( )باك�ستاين( اجلن�سية طالبا منح ابنه املو�سح ا�سمه:

�سهل تاريخ الولدة 1435/1/20هـ

مواليد  من  باعتباره  املواليد  ب�سجالت  الت�سجيل  بعد  ميالد  �سهادة 

الأحوال  ملكتب  بذلك  التقدمي  فعليه  معار�سة  له  من  املكرمة،وكل  مكة 

املدنية مبكة املكرمة خالل ثالثون يوما من تاريخ العالن.

اأق  باأن)باي  بالأحوال املدنية يف مكة املكرمة  الفرعية  اللجنة  تعلن 

ماما الطيب( )مايل( اجلن�سية طالبا منح ابنه املو�سح ا�سمه:

اأحمد تاريخ الولدة 1434/9/22هـ

مواليد  من  باعتباره  املواليد  ب�سجالت  الت�سجيل  بعد  ميالد  �سهادة 

الأحوال  ملكتب  بذلك  التقدمي  فعليه  معار�سة  له  من  املكرمة،وكل  مكة 

املدنية مبكة املكرمة خالل ثالثون يوما من تاريخ العالن.

باأن)ارباب  املكرمة  مكة  يف  املدنية  بالأحوال  الفرعية  اللجنة  تعلن 

حممد �سريف( )باك�ستاين( اجلن�سية طالبا منح ابنته املو�سح ا�سمها:

فريده تاريخ الولدة 1434/4/29هـ

مواليد  من  باعتبارها  املواليد  ب�سجالت  الت�سجيل  بعد  ميالد  �سهادة 

الأحوال  ملكتب  بذلك  التقدمي  فعليه  معار�سة  له  من  املكرمة،وكل  مكة 

املدنية مبكة املكرمة خالل ثالثون يوما من تاريخ العالن.

تعلن اللجنة الفرعية بالأحوال املدنية يف مكة املكرمة باأن)اأمني حممد 

علي( )النيجر( اجلن�سية طالبا منح ابنائه املو�سح ا�سمائهم:

اإينا�س تاريخ الولدة 1431/8/22هـ

حممد تاريخ الولدة 1433/1/22هـ

مواليد  من  باعتباره  املواليد  ب�سجالت  الت�سجيل  بعد  ميالد  �سهادة 

الأحوال  ملكتب  بذلك  التقدمي  فعليه  معار�سة  له  من  املكرمة،وكل  مكة 

املدنية مبكة املكرمة خالل ثالثون يوما من تاريخ العالن.

تعلن اللجنة الفرعية بالأحوال املدنية يف مكة املكرمة باأن)عبدالعزيز 

املو�سح  ابنائه  منح  طالبا  اجلن�سية  )�سوداين(  عمر(  �سالح  علي 

ا�سمائهم:

حممد تاريخ الولدة 1433/7/22هـ

علي تاريخ الولدة 1431/8/22هـ

اأ�سرف تاريخ الولدة 1429/11/22هـ

مواليد  من  باعتباره  املواليد  ب�سجالت  الت�سجيل  بعد  ميالد  �سهادة 

الأحوال  ملكتب  بذلك  التقدمي  فعليه  معار�سة  له  من  املكرمة،وكل  مكة 

املدنية مبكة املكرمة خالل ثالثون يوما من تاريخ العالن.

باأن)عيدان  املكرمة  مكة  يف  املدنية  بالأحوال  الفرعية  اللجنة  تعلن 

حممد ب�سل( )باك�ستاين( اجلن�سية طالبا منح ابنائه املو�سح ا�سمائهم:

�سيف اهلل تاريخ الولدة 1429/5/22هـ

فايزه تاريخ الولدة 1430/9/22هـ

دعاء تاريخ الولدة 1432/10/22هـ

عبداهلل تاريخ الولدة 1434/3/22هـ

مواليد  من  باعتباره  املواليد  ب�سجالت  الت�سجيل  بعد  ميالد  �سهادة 

الأحوال  ملكتب  بذلك  التقدمي  فعليه  معار�سة  له  من  املكرمة،وكل  مكة 

املدنية مبكة املكرمة خالل ثالثون يوما من تاريخ العالن.
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الرياض - واس
ا�شتقب��ل �شاح��ب ال�شم��و امللكي الأم��ري �شلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �شع��ود، ويل العه��د نائب رئي�ص 

جمل���ص ال��وزراء وزي��ر الدفاع، يف مكتب��ه باملعذر ي��وم الأربعاء 5 ربي��ع الآخر 1435ه��� املوافق

5 فرباير 2014م، معايل الفريق اأول ركن راحيل �شريف قائد اجلي�ص الباك�شتاين والوفد املرافق له. 

ويف بداي��ة ال�شتقب��ال رحب �شمو ويل العهد بقائد اجلي�ص الباك�شت��اين يف بلده الثاين اململكة، متمنياً 

ل��ه ومرافقيه طي��ب الإقامة. وقد ع��رب معاليه عن �شعادته بزي��ارة اململكة ولقائ��ه ب�شموه، معرباً 

ع��ن �شكره وتقدي��ره لكرم ال�شيافة وح�ش��ن ال�شتقبال ال��ذي قوبل به والوف��د املرافق له. وجرى 

خ��الل ال�شتقب��ال ا�شتعرا���ص اآفاق التعاون ب��ني البلدين و�شب��ل دعمها وتعزيزه��ا، بالإ�شافة اإىل 

بح��ث الأمور ذات الهتمام امل�شرتك. وتف�ش��ل �شمو ويل العهد خالل ال�شتقبال بتقليد قائد اجلي�ص 

الباك�شت��اين و�ش��ام امللك عبدالعزيز م��ن الدرجة املمتازة، ال��ذي اأمر به خ��ادم احلرمني ال�شريفني 

حفظه اهلل. 

ح�ش��ر ال�شتقبال �شاحب ال�شم��و امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز رئي�ص ديوان �شمو 

ويل العه��د امل�شت�شار اخلا�ص ل�شموه، ومعايل رئي���ص هيئة الأركان العامة الفريق اأول ركن ح�شني 

ب��ن عبداهلل القبي��ل، ومعايل نائب رئي�ص هيئ��ة الأركان العامة الفريق رك��ن عبدالرحمن بن �شالح 

البني��ان، ومع��ايل قائد القوات الربية الفريق رك��ن عيد بن عوا�ص ال�شلوي، ومدي��ر عام املوؤ�ش�شة 

العام��ة لل�شناعات الع�شكرية اللواء املهند�ص عبدالعزيز ب��ن اإبراهيم احلديثي، ومدير عام مكتب 

�شم��و وزي��ر الدف��اع املكلف الأ�شت��اذ فهد بن حمم��د العي�شى، وامللح��ق الع�شك��ري ال�شعودي لدى 

الباك�شت��ان العمي��د طيار ركن �شعي��د بن م�شايف عفت��ان، و�شفري باك�شتان ل��دى اململكة حممد نعيم 

خان، وامللحق الباك�شتاين العميد طاهر ملك.
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األخيــــرة

الرياض - واس
الأم��ري  امللك��ي  ال�شم��و  �شاح��ب  ا�شتقب��ل 

�شلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �شعود، ويل العهد 

نائ��ب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير الدفاع، 

يف مكتب��ه بق�ش��ر اليمام��ة يف الريا���ص يوم 

اخلمي���ص 6 ربي��ع الآخر 1435ه��� املوافق 

6 فرباي��ر 2014م، �شف��ري جمهوري��ة الهند 

لدى اململك��ة حامد عل��ي راو. وجرى خالل 

الهتم��ام  ذات  الأم��ور  بح��ث  ال�شتقب��ال 

امل�شرتك.

الرياض - واس
ا�شتقب��ل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز 

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

الدف��اع، يف مكتب��ه بق�شر اليمامة يف الريا���ص يوم اخلمي�ص 

6 ربيع الآخر 1435ه��� املوافق 6 فرباير 2014م، �شاحب 

ال�شم��و امللكي الأمري م�شعل بن عب��داهلل بن عبدالعزيز اأمري 

منطقة مكة املكرمة، مبنا�شبة تعيينه يف من�شبه اجلديد. 

وع��رب �شم��و ويل العهد عن تهنئت��ه ل�شمو اأم��ري منطقة مكة 

املكرم��ة بالثقة امللكية، داعي��اً اهلل �شبحانه اأن يوفقه خلدمة 

الدي��ن ثم املليك والوطن. واأع��رب الأمري م�شعل بن عبداهلل 

بن عبدالعزيز من جهته عن ال�شكر والتقدير خلادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود، ول�شمو ويل 

عه��ده الأم��ني على الثق��ة الغالي��ة، �شائ��اًل اهلل التوفيق واأن 

يكون عند ح�شن ظن القيادة الر�شيدة به.

ويل العهد ي�ضتقبل �ضفري الهند لدى 
اململكة

مبنا�ضبة تعيينه يف من�ضبه اجلديد

ويل العهد ي�ضتقبل اأمري منطقة مكة املكرمة

قلده و�ضام امللك عبدالعزيز من الدرجة املمتازة

ويل العهد ي�ضتقبل قائد اجلي�س الباك�ضتاين
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ويل العهد ي�ضتقبل وزير ال�ضوؤون الدينية ب�ضلطنة بروناي دار ال�ضالم
الرياض - واس

ا�شتقب��ل �شاحب ال�شمو امللك��ي الأمري �شلمان بن 

عبدالعزي��ز اآل �شع��ود، ويل العه��د نائ��ب رئي���ص 

جمل�ص الوزراء وزي��ر الدفاع، يف مكتبه بالريا�ص 

ي��وم الثالث��اء 11 ربي��ع الآخر 1435ه��� املوافق 

11 فرباي��ر 2014م، معايل وزير ال�شوؤون الدينية 

ب�شلطنة برون��اي دار ال�شالم الدكتور حاج حممد 

حاج عبدالرحمن والوفد املرافق له. 

ونق��ل الوزي��ر حتي��ات وتقدي��ر جالل��ة ال�شلطان 

حاجي ح�شن البلقي��ه �شلطان بروناي دار ال�شالم 

و�شمو ويل عهده خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك 

عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز اآل �شع��ود، ول�شاح��ب 

ال�شم��و امللك��ي الأم��ري �شلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز

 اآل �شعود، ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

وزي��ر الدف��اع حفظهم��ا اهلل، فيم��ا حمل��ه �شم��وه 

حتيات��ه وتقديره لهما. كما جرى خالل ال�شتقبال 

بح��ث املو�شوع��ات ذات الهتم��ام امل�ش��رتك بني 

البلدين.


