
الرياض - واس
و�صل بحف��ظ اهلل ورعايته خادم احلرمني 

ال�صريف��ني املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز 

اآل �صع��ود، ي��وم الثالث��اء 1 ربي��ع الأول 

1436ه� املوافق 23 دي�صمرب 2014م، اإىل 

رو�صة خرمي.

وكان يف ا�صتقب��ال املل��ك املف��دى اأيده اهلل، 

�صاح��ب ال�صم��و الأم��ر في�ص��ل بن حممد 

بن �صع��ود الكبر، و�صاحب ال�صمو امللكي 

الأم��ر خال��د ب��ن بن��در ب��ن عبدالعزي��ز 

رئي���س ال�صتخب��ارات العام��ة، و�صاحب 

ال�صم��و امللك��ي الأم��ر حمم��د ب��ن ناي��ف 

ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر الداخلي��ة، و�صاحب ال�صم��و امللكي الأم��ر من�صور ب��ن نا�صر بن 

عبدالعزي��ز م�صت�صار خادم احلرمني ال�صريف��ني، و�صاحب ال�صمو الأمر الدكتور بندر بن 

�صلم��ان بن حممد م�صت�صار خادم احلرمني ال�صريفني، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمر تركي 

بن عبداهلل بن عبدالعزيز اأمر منطقة الريا�س.

كم��ا كان يف ا�صتقباله حفظ��ه اهلل، ال�صيخ م�صعل العبداهلل الر�صي��د، ومعايل رئي�س الديوان 

امللك��ي ال�صكرت��ر اخلا���س خل��ادم احلرم��ني ال�صريف��ني الأ�صت��اذ خال��د ب��ن عبدالعزيز 

التويج��ري، ومعايل رئي�س ال�صوؤون اخلا�صة خلادم احلرم��ني ال�صريفني الأ�صتاذ اإبراهيم 

ب��ن عبدالعزي��ز العي�صى، ومعايل رئي�س �صوؤون املواطنني بالدي��وان امللكي الأ�صتاذ حممد 

بن عبداهلل ال�صويلم، وعدد من امل�صوؤولني.

وق��د و�ص��ل يف معية خادم احلرم��ني ال�صريفني حفظ��ه اهلل، �صاحب ال�صم��و امللكي الأمر 

متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س 

الأم��ر  امللك��ي  ال�صم��و  الوطن��ي، و�صاح��ب 

عبدالعزي��ز ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزي��ز نائب 

وزي��ر اخلارجي��ة، و�صاح��ب ال�صم��و امللك��ي 

الأمر بدر بن عب��داهلل بن عبدالعزيز، ومعايل 

رئي���س املرا�ص��م امللكي��ة الأ�صت��اذ حمم��د ب��ن 

عبدالرحم��ن الطبي�ص��ي، ومع��ايل نائب رئي�س 

الدي��وان امللكي الأ�صت��اذ خالد بن عبدالرحمن 

العي�صى، ومع��ايل امل�صت�صار بالدي��وان امللكي 

الدكت��ور عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز الربيع��ة، 

ومعايل م�صاعد رئي�س الديوان امللكي لل�صوؤون 

التنفيذي��ة نائ��ب ال�صكرت��ر اخلا���س خل��ادم 

احلرم��ني ال�صريف��ني الأ�صتاذ فهد بن عبداهلل الع�صكر، ومعايل نائ��ب رئي�س احلر�س امللكي 

الفريق اأول حمد بن حممد العوهلي.

وكان يحفظه اهلل، قد غادر الريا�س بعد ع�صر اليوم نف�صه، متوجهاً اإىل رو�صة خرمي.

وكان يف وداع��ه اأيده اهلل، �صاح��ب ال�صمو امللكي الأمر �صلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �صعود، 

ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمر مقرن 

ب��ن عبدالعزي��ز اآل �صعود، ويل ويل العه��د النائب الثاين لرئي�س جمل���س الوزراء امل�صت�صار 

واملبع��وث اخلا�س خلادم احلرم��ني ال�صريفني، و�صاحب ال�صمو امللك��ي الأمر حممد بن 

�صلم��ان بن عبدالعزي��ز، وزير الدولة ع�صو جمل�س الوزراء رئي���س ديوان �صمو ويل العهد 

امل�صت�صار اخلا�س ل�صموه، وعدد من امل�صوؤولني.

حفظ اهلل خادم احلرمني ال�صريفني يف �صفره واإقامته.
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الرياض - واس 
راأ���س �صاحب ال�صم��و امللكي الأم��ر �صلمان ب��ن عبدالعزيز 

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

الدف��اع حفظه اهلل، اجلل�صة التي عقدها جمل�س الوزراء، بعد 

ظه��ر ي��وم الإثن��ني 30 �صفر 1436ه��� املواف��ق 22 دي�صمرب 

2014م، يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�س.

ويف بداي��ة اجلل�ص��ة هن��اأ جمل���س ال��وزراء خ��ادم احلرمني 

ال�صريف��ني امللك عبداهلل بن عبدالعزي��ز اآل �صعود حفظه اهلل، 

عل��ى ما حتقق م��ن جناح ملبادرت��ه وم�صاعي��ه اخلرة التي 

توج��ت باإزالة ما ي�صوب العالق��ات بني ال�صقيقتني جمهورية 

م�ص��ر العربية ودولة قطر يف خمتل��ف املجالت وعلى جميع 

امل�صتوي��ات، ورف��ع �صكره خل��ادم احلرم��ني ال�صريفني على 

حر�ص��ه على اجتم��اع الكلم��ة وتوحيده��ا وتعزي��ز اأوا�صر 

الأخوة بني الدول ال�صقيقة.

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

اقت�ساد و�سناعة اململكة قادران على حتمل التذبذبات املوؤقتة يف دخل النفط

قادمًا من الريا�س

خادم احلرمني ال�سريفني ي�سل اإىل رو�سة خرمي

ويل العهد يرعى حفل تخريج الدورة ال�سابعة والثمانني من طلبة كلية امللك في�سل اجلوية

الموافقة في مجال 
توظيف العمالة 

المنزلية مع سريالنكا

الموافقة على 
نظام حماية 

الطفل

4

اإلعالنات احلكومية للمرة 
الثانية

اإلعـــــــــالنات املنـــــــــــــوعة اإلعالنات احلكومية 
للمرة األولى 

عقــــــــــود شــــــــــركات 39قـــــــــــــــــــــــــرارات 3056 10 4

الرياض - واس
ا�صتقب��ل �صاحب ال�صمو امللك��ي الأمر �صلمان بن عبدالعزي��ز اآل �صعود، ويل العهد 

نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع، يف مكتبه بالريا�س يوم الثالثاء 1 ربيع 

الأول 1436ه��� املواف��ق 23 دي�صمرب 2014م، �صماحة مفت��ي اجلمهورية اللبنانية 

ال�صيخ عبداللطيف دريان والوفد املرافق له.

ومت خالل ال�صتقبال ا�صتعرا�س عدد من الأمور ذات الهتمام امل�صرتك.

ح�ص��ر ال�صتقب��ال معايل وزير ال�ص��وؤون الإ�صالمية والأوقاف والدع��وة والإر�صاد 

الدكتور �صليمان بن عبداهلل اأبا اخليل، و�صفر لبنان لدى اململكة عي�صى عبدال�صتار.

ويل العهد ي�س��تقبل مفتي لبنان
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ملحق خاص
بالميزانية مع العدد 
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الرياض - واس 
راأ���س �صاحب ال�صم��و امللكي الأم��ر �صلمان ب��ن عبدالعزيز 

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

الدف��اع حفظه اهلل، اجلل�صة التي عقدها جمل�س الوزراء، بعد 

ظه��ر ي��وم الإثن��ني 30 �صفر 1436ه��� املواف��ق 22 دي�صمرب 

2014م، يف ق�صر اليمامة مبدينة الريا�س.

ويف بداي��ة اجلل�ص��ة هن��اأ جمل���س ال��وزراء خ��ادم احلرمني 

ال�صريف��ني امللك عبداهلل بن عبدالعزي��ز اآل �صعود حفظه اهلل، 

عل��ى ما حتق��ق من جناح ملبادرت��ه وم�صاعي��ه اخلرة التي 

توج��ت باإزالة ما ي�صوب العالق��ات بني ال�صقيقتني جمهورية 

م�ص��ر العربية ودولة قطر يف خمتل��ف املجالت وعلى جميع 

امل�صتوي��ات، ورف��ع �صكره خل��ادم احلرم��ني ال�صريفني على 

حر�ص��ه عل��ى اجتماع الكلم��ة وتوحيده��ا وتعزي��ز اأوا�صر 

الأخوة بني الدول ال�صقيقة.

ورح��ب يف هذا ال�ص��اأن با�صتجاب��ة جمهورية م�ص��ر العربية 

ودول��ة قطر ملبادرة خادم احلرم��ني ال�صريفني التي دعا فيها 

اأ�صق��اءه يف الدولت��ني لتوطي��د العالقات واإزالة م��ا يدعو اإىل 

اإث��ارة الن��زاع وال�صقاق بينهم��ا اإن �ص��اء اهلل، منوهاً مبا بدر 

م��ن الدولتني ال�صقيقتني من تقدير خلادم احلرمني ال�صريفني 

اأي��ده اهلل.

واأو�صح معايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور عبدالعزيز بن 

عبداهلل اخل�صري، يف بيان��ه لوكالة الأنباء ال�صعودية عقب 

اجلل�ص��ة، اأن �صم��و ويل العه��د اأطل��ع املجل�س بع��د ذلك على 

مباحثاته مع دولة رئي�س الوزراء بجمهورية مقدونيا نيكول 

غرواف�صك��ي، وما مت خاللها من ا�صتعرا���س لأوجه التعاون 

الثنائي بني البلدين و�صبل تطويرها يف �صتى املجالت.

واأطل��ع �صاح��ب ال�صم��و امللك��ي الأم��ر حممد ب��ن نايف بن 

عبدالعزي��ز وزي��ر الداخلي��ة جمل���س الوزراء عل��ى اجلهود 

املتوا�صل��ة الت��ي يبذله��ا رج��ال الأم��ن للت�ص��دي لالأعم��ال 

الإرهابية، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط 

لالإف�صاد واإحداث الفو�صى.

وقد اأ�ص��اد جمل�س الوزراء يف هذا ال�صاأن مبا حققته الأجهزة 

الأمنية من اإجنازات كبرة وهلل احلمد، منوهاً بتعاون اأبناء 

املنطق��ة مم��ا كان ل��ه الأث��ر يف �صرع��ة ك�صف م��ن وقف خلف 

احل��ادث الإرهاب��ي الذي وق��ع يف بلدة العوامي��ة م�صاء يوم 

الأح��د 1436/2/22ه���، موؤك��دًا اأن كل من ت�ص��ول له نف�صه 

العبث باأمن الوطن واملواطن فاإن يد العدالة �صتطالهم.

ورح��ب املجل���س بالبي��ان ال�ص��ادر يف خت��ام موؤمت��ر ال��دول 

الأط��راف املوقع��ة عل��ى اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة حلماي��ة 

املدني��ني وتاأكيده عل��ى �صرورة تطبي��ق التفاقية والقانون 

ال��دويل يف الأرا�ص��ي الفل�صطيني��ة املحتل��ة، واأهمي��ة ذل��ك 

للتو�صل اإىل ال�صالم العادل والدائم، جمددًا تاأكيد اململكة على 

اأن اللتزام بقواعد ال�صرعية الدولية والوفاء بالتعهدات هو 

اأف�صل و�صيلة لتحقيق الأمن وال�صتقرار.

ون��دد جمل�س ال��وزراء بالعت��داء الإرهابي ال��ذي ا�صتهدف 

اإح��دى املدار���س يف �صمال غ��رب باك�صتان وما نت��ج عنه من 

�صحاي��ا واإ�صابات، وعده عم��اًل اإرهابياً وجرم��اً يتنافى مع 

القي��م واملب��ادئ التي ج��اءت به��ا ال�صرائ��ع ال�صماوية التي 

حرم��ت قت��ل النف���س اإل باحل��ق، معرباً ع��ن اأح��ر التعازي 

و�ص��ادق املوا�ص��اة جلمهوري��ة باك�صت��ان حكوم��ة و�صعب��اً 

ولأ�صر ال�صحايا، ومتنياتها للم�صابني بال�صفاء العاجل.

وبني معاليه اأن جمل�س الوزراء ناق�س عددًا من املو�صوعات 

يف ال�ص��اأن املحل��ي، وا�صتعر�س ما متر ب��ه ال�صوق البرتولية 

والدولية من م�صكالت طارئة، جمددًا التاأكيد على اأن اقت�صاد 

و�صناع��ة اململك��ة قادران عل��ى حتمل التذبذب��ات املوؤقتة يف 

دخ��ل البرتول وتعد ذلك اأمرًا طبيعياً، وت�صديدها على اأن ما 

تق��وم به �صيحقق مب�صيئ��ة اهلل اأف�صل النتائج للمملكة، واأنها 

ما�صي��ة يف �صيا�صتها املتوازن��ة ب�صكل را�صخ وقوي، معتمدة 

عل��ى اهلل ث��م عل��ى قيادة حكيم��ة واقت�ص��اد مت��ني و�صناعة 

برتولية عاملية قوية.

واأف��اد معايل الدكتور عبدالعزي��ز بن عبداهلل اخل�صري، اأنه 

بن��اًء عل��ى التوجيه ال�صام��ي الكرمي، اطلع جمل���س الوزراء 

خالل جل�صته املنعقدة بتاريخ 1436/2/30ه� على عدد من 

املو�صوعات، م��ن بينها مو�صوعات ا�صرتك جمل�س ال�صورى 

يف درا�صته��ا، كم��ا اطل��ع عل��ى م��ا انته��ت اإليه كل م��ن هيئة 

اخلرباء مبجل�س ال��وزراء، واللجنة العامة ملجل�س الوزراء 

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

تشاور سياسي مع جيبوتي
اأوًل: واف��ق جمل���س ال��وزراء على تفوي���س �صاحب ال�صمو 

امللك��ي وزي��ر اخلارجي��ة - اأو م��ن ينيب��ه - بالتباح��ث مع 

اجلان��ب اجليبوت��ي يف �ص��اأن م�ص��روع مذك��رة تفاه��م ب�صاأن 

امل�ص��اورات الثنائي��ة ال�صيا�صي��ة ب��ني وزارة اخلارجي��ة يف 

اململكة العربية ال�صعودي��ة ووزارة اخلارجية يف جمهورية 

جيبوت��ي، واإن�ص��اء جلن��ة ت�ص��اور �صيا�ص��ي، والتوقيع على 

امل�ص��روع، ومن ثم رفع الن�صخ��ة النهائية املوقعة ل�صتكمال 

الإجراءات النظامية.

مذكرة تفاهم مع بلجيكا
ثاني��اً: بع��د الط��الع على م��ا رفعه �صاح��ب ال�صم��و امللكي 

وزي��ر اخلارجي��ة، وبع��د النظ��ر يف ق��رار جمل���س ال�صورى 

رقم )55/108( وتاري��خ 1435/11/20ه�، وافق جمل�س 

ال��وزراء على مذك��رة تفاهم ح��ول الت�ص��اور ال�صيا�صي بني 

وزارة اخلارجي��ة يف اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة ووزارة 

والتع��اون  اخلارجي��ة  والتج��ارة  الحتادي��ة  اخلارجي��ة 

والتنمي��ة يف مملك��ة بلجي��كا، املوقع��ة يف مدين��ة الريا���س 

بتاريخ 1435/5/15ه�.

وقد اأعد مر�صوم ملكي بذلك.

هيئة الكهرباء واإلنتاج المزدوج
ثالث��اً: وافق جمل�س ال��وزراء على تعيني الآتي��ة اأ�صماوؤهم 

اأع�ص��اًء يف جمل�س اإدارة هيئة الكهرب��اء والإنتاج املزدوج، 

ملدة ثالث �صنوات ابتداًء من تاريخ 1436/5/9ه�، وهم:

1 - الأ�صتاذ يو�صف بن عبدال�صتار امليمني.

2 - املهند�س عبداهلل بن �صعيد املبطي.

3 - الدكتور اإح�صان بن علي بوحليقة.

4 - الأ�صتاذ عثمان بن حمد اخلويطر.

كم��ا وافق جمل�س ال��وزراء عل��ى جتديد ع�صوي��ة الدكتور 

اإبراهيم بن �صالح املعتاز يف جمل�س اإدارة الهيئة ملدة ثالث 

�صنوات ابتداًء من تاريخ 1436/6/16ه�.

جباية الزكاة
رابع��اً: بعد الطالع على ما رفعه معايل وزير املالية، وافق 

جمل�س الوزراء على ما يلي:

رق��م  املالي��ة  بق��رار وزي��ر  العم��ل  ا�صتم��رار  اإج��ازة   -  1

)393( وتاري��خ 1370/8/6ه���، اخلا���س بجباي��ة الزكاة 

وتعديالت��ه، وذل��ك خ��الل الفرتة م��ن تاريخ نف��اذ املر�صوم 

امللكي رق��م )577/28/2/17( وتاري��خ 1376/3/14ه�، 

اإىل حني �صدور القرارات التنفيذية الالزمة من وزير املالية.

2 - قي��ام وزي��ر املالي��ة باإ�صدار الق��رارات الالزم��ة لتنفيذ 

املر�ص��وم امللك��ي رق�����م )م/40( وتاري��خ 1405/7/2ه�، 

ال�ص��ركات  جمي��ع  م��ن  كامل��ة  ال��زكاة  بجباي��ة  القا�ص��ي 

واملوؤ�ص�ص��ات وغرها م��ن الأفراد ممن يخ�صع��ون للزكاة، 

مب��ا يف ذلك م��ا يت�صل باللجان امل�ّصكل��ة وحتديد مدد التظلم 

م��ن قراراته��ا وال�صرتاطات الالزم��ة لذل��ك وبخا�صة دفع 

ال�صمان البنكي.

حماية المستهلك
خام�صاً: وافق جمل�س الوزراء على ال�صماح باإن�صاء جمعيات 

اأهلي��ة متخ�ص�ص��ة يف القطاعات املتعلق��ة بحماية امل�صتهلك 

تك��ون له��ا �صخ�صيات اعتباري��ة وذمم مالي��ة م�صتقلة، على 

له��ذه  بالرتخي���س  التج��ارة وال�صناع��ة  تق��وم وزارة  اأن 

اجلمعيات وو�صع الرتتيبات الالزم��ة ل�صمان ُح�صن اأدائها 

والتن�صيق يف ذلك مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.

مذكرة تفاهم مع الصين
�صاد�ص��اً: بع��د الطالع عل��ى ما رفع��ه معايل رئي���س مدينة 

املل��ك عبدالعزي��ز للعل��وم والتقني��ة، وبع��د النظ��ر يف قرار 

جمل�س ال�صورى رق��م )49/94( وتاريخ 1435/8/25ه�، 

واف��ق جمل�س الوزراء عل��ى مذكرة تفاهم ب��ني مدينة امللك 

الوطني��ة  الف�ص��اء  واإدارة  والتقني��ة  للعل��وم  عبدالعزي��ز 

ال�صينية، تتعلق بالتعاون يف جمال علوم وتقنيات الف�صاء، 

املوقعة يف مدينة بكني بتاريخ 1435/5/13ه�.

وقد اأعد مر�صوم ملكي بذلك.

ومن اأبرز مالمح هذه املذكرة:

1 - تت�صم��ن ه��ذه املذك��رة اأوج��ه التع��اون يف ع��دد م��ن 

املج��الت، من بينه��ا ت�صميم الأقم��ار ال�صناعية وتطويرها 

واإنتاجها لأغرا�س التج��ارب العلمية وال�صت�صعار عن بعد 

لالأر���س والت�صالت، وخدم��ة اإطالق الأقم��ار ال�صناعية، 

وعلوم الف�صاء وا�صتك�صافه.

2 - تك��ون حق��وق امللكي��ة الفكري��ة الناجت��ة ع��ن اأن�صط��ة 

التع��اون يف ه��ذه املذك��رة مملوك��ة م��ن الطرف��ني وحممية 

بح�صب اأنظمة وقوانني دولتيهما.

اعتماد حساب ختامي
�صابع��اً: واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى اعتم��اد احل�ص��اب 

اخلتام��ي للموؤ�ص�ص��ة العام��ة جل�صر املل��ك فهد للع��ام املايل 

)1435/1434ه�(.

تقارير سنوية
واطل��ع جمل�س الوزراء على تقاري��ر �صنوية لوزارة احلج، 

والهيئ��ة ال�صعودي��ة للحي��اة الفطري��ة، والرئا�ص��ة العامة 

ل�صوؤون امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي، عن عامني ماليني 

�صابق��ني، وق��د اأح��اط املجل���س علماً مب��ا جاء فيه��ا، ووجه 

حيالها مبا راآه.

ه��ذا.. و�صرتف��ع الأمانة العامة ملجل�س ال��وزراء نتائج هذه 

اجلل�صة اإىل مقام خادم احلرمني ال�صريفني اأيده اهلل، ليتف�صل 

بالتوجيه حيالها مبا يراه النظر الكرمي.

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

مجلس الوزراء

ال�سماح باإن�ساء جمعيات اأهلية متخ�س�سة يف القطاعات املتعلقة بحماية امل�ستهلك

المجلس يشيد بما حققته 
األجهزة األمنية من إنجازات 

كبيرة في التصدي لألعمال 
اإلرهابية

اقتصاد وصناعة المملكة قادران 
على تحمل التذبذبات المؤقتة في 

دخل النفط

المجلس يهنئ 
المليك على ما تحقق 

من نجاح لمبادرته 
التي توجت بإزالة 

ما يشوب العالقات 
بين الشقيقتين مصر 

وقطر
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المشرف العام
د. عبد العزيز بن عبداهلل الخضيري

وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي
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تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم

الرياض - واس
بع��ث خ��ادم احلرم��ني ال�صريف��ني املل��ك عب��داهلل بن 

عبدالعزي��ز اآل �صع��ود، برقي��ة تهنئ��ة جلالل��ة امللك 

جيجم��ي خي�ص��ار ناجمي��ال واجنت�ص��وك ملك مملكة 

بوتان مبنا�صبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. واأعرب 

املل��ك املفدى با�صم��ه وا�صم �صعب وحكوم��ة اململكة 

العربي��ة ال�صعودي��ة ع��ن اأ�ص��دق الته��اين واأطي��ب 

التمني��ات بال�صح��ة وال�صعادة جلاللت��ه، وحلكومة 

التق��دم  اط��راد  ال�صدي��ق  بوت��ان  مملك��ة  و�صع��ب 

والزدهار.

وبع��ث حفظ��ه اهلل، برقي��ة تهنئ��ة ل�صاح��ب ال�صمو 

ال�صي��خ متي��م ب��ن حم��د اآل ث��اين اأم��ر دول��ة قط��ر، 

مبنا�صبة ذكرى الي��وم الوطني لبالده. واأعرب امللك 

املفدى با�صمه وا�صم �صعب وحكومة اململكة العربية 

ال�صعودي��ة ع��ن اأ�ص��دق الته��اين واأطي��ب التمني��ات 

بال�صحة وال�صعادة ل�صموه، وحلكومة و�صعب دولة 

قطر ال�صقيق اطراد التقدم والزدهار.

وبع��ث رع��اه اهلل، برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي���س 

اي�صوفو حممدو رئي���س جمهورية النيجر، مبنا�صبة 

ذك��رى اإع��الن اجلمهوري��ة لب��الده. واأع��رب املل��ك 

املفدى با�صمه وا�صم �صعب وحكومة اململكة العربية 

ال�صعودي��ة ع��ن اأ�ص��دق الته��اين واأطي��ب التمني��ات 

بال�صح��ة وال�صع��ادة لفخامت��ه، وحلكوم��ة و�صعب 

جمهورية النيج��ر ال�صقيق اطراد التقدم والزدهار. 

واأ�ص��اد حفظ��ه اهلل، بتمي��ز العالقات الأخوي��ة التي 

ترب��ط البلدي��ن وال�صعبني ال�صقيق��ني، والتي ي�صعى 

اجلميع لتعزيزها وتنميتها يف جميع املجالت.

كم��ا بعث �صاح��ب ال�صم��و امللكي الأم��ر �صلمان بن 

عبدالعزي��ز اآل �صعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

ال��وزراء وزي��ر الدف��اع، برقي��ة تهنئة جلالل��ة امللك 

جيجم��ي خي�ص��ار ناجمي��ال واجنت�ص��وك ملك مملكة 

بوت��ان، مبنا�صبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. وعرب 

�صم��و  ويل العهد عن اأبل��غ التهاين واأطي��ب التمنيات 

مبوف��ور ال�صح��ة وال�صع��ادة جلاللت��ه، وحلكوم��ة 

و�صع��ب مملك��ة بوت��ان ال�صدي��ق املزيد م��ن التقدم 

والزدهار.

وبع��ث حفظ��ه اهلل، برقي��ة تهنئ��ة ل�صاح��ب ال�صمو 

ال�صي��خ متي��م ب��ن حم��د اآل ث��اين اأم��ر دول��ة قط��ر، 

مبنا�صب��ة ذكرى الي��وم الوطني لب��الده. وعرب �صمو 

ويل العهد ع��ن اأبلغ التهاين واأطيب التمنيات مبوفور 

ال�صحة وال�صع��ادة ل�صموه، وحلكومة و�صعب دولة 

قطر ال�صقيق املزيد من التقدم والزدهار.

وبع��ث رع��اه اهلل، برقي��ة تهنئ��ة لفخام��ة الرئي���س 

اي�صوفو حممدو رئي���س جمهورية النيجر، مبنا�صبة 

ذكرى اإعالن اجلمهورية لبالده. وعرب �صمو ويل العهد 

ع��ن اأبلغ الته��اين واأطيب التمني��ات مبوفور ال�صحة 

وال�صع��ادة لفخامت��ه، وحلكومة و�صع��ب جمهورية 

النيجر ال�صقيق املزيد من التقدم والزدهار.

بذكرى اليوم الوطني واإعالن اجلمهورية

خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يهنئان قادة 

بوتان وقطر والنيجر

الرياض - واس
بعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمر مقرن بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل ويل 

العه��د النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�صت�صار واملبعوث اخلا�س 

خل��ادم احلرم��ني ال�صريف��ني، برقية تهنئ��ة جلاللة امللك حم��د بن عي�صى 

اآل خليف��ة مل��ك مملكة البحري��ن، مبنا�صبة ذكرى الي��وم الوطني لبالده. 

واأع��رب �صمو ويل ويل العهد عن اأ�ص��دق التهاين واأطيب التمنيات مبوفور 

ال�صح��ة وال�صع��ادة جلاللت��ه، واملزي��د من التق��دم والزده��ار حلكومة 

و�صعب مملكة البحرين ال�صقيق.

وبع��ث يحفظ��ه اهلل، برقية تهنئة ل�صاح��ب ال�صمو ال�صي��خ متيم بن حمد 

اآل ث��اين اأم��ر دول��ة قط��ر، مبنا�صبة ذكرى الي��وم الوطني لب��الده. وعرب 

�صم��و ويل ويل العهد عن اأطي��ب التهاين واأ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة 

والعافي��ة ل�صم��وه، وحلكوم��ة و�صع��ب قط��ر ال�صقي��ق املزيد م��ن التقدم 

والرقي.

الرياض - واس

بع��ث خ��ادم احلرم��ني ال�صريف��ني املل��ك عب��داهلل ب��ن 

عبدالعزي��ز اآل �صع��ود، برقي��ة تهنئة لفخام��ة ال�صيدة 

�صيمونيتا �صوماروغا مبنا�صبة انتخابها رئي�صاً لالحتاد 

ال�صوي�ص��ري. واأعرب امللك املف��دى با�صمه وا�صم �صعب 

وحكوم��ة اململكة العربية ال�صعودية ع��ن اأجمل التهاين 

واأطيب التمنيات مبوفور ال�صحة وال�صعادة لفخامتها، 

والتقدم والزدهار ل�صعب �صوي�صرا ال�صديق.

كم��ا بع��ث �صاح��ب ال�صم��و امللك��ي الأم��ر �صلم��ان بن 

عبدالعزي��ز اآل �صع��ود، ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س 

ال��وزراء وزير الدف��اع، برقي��ة تهنئة لفخام��ة ال�صيدة 

لرئا�ص��ة  انتخابه��ا  مبنا�صب��ة  �صوماروغ��ا  �صيمونيت��ا 

الحت��اد ال�صوي�ص��ري. واأع��رب �صم��و ويل العه��د ع��ن 

اأ�ص��دق الته��اين واأطي��ب التمني��ات مبوف��ور ال�صح��ة 

وال�صعادة لفخامتها، واملزيد من التقدم والرقي ل�صعب 

�صوي�صرا ال�صديق.

بذكرى اليوم الوطني

ويل ويل العهد يهنئ ملك البحرين واأمري قطر

.. ويهنئان رئي�سة االحتاد ال�سوي�سري
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قرار رقم )68( وتاريخ 2-2-1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 34766 

وتاريخ 26-8-1435هـ، امل�شتملة على  برقية معايل وزير العمل رقم 

1-1-1590 وتاريخ 20-3-1435هـ، املرافق لها م�شروع اتفاق يف 

جمال توظيف العمالة املنزلية بني وزارة العمل يف اململكة العربية 

ال�شعودية ووزارة ت�شجيع التوظيف اخلارجي والرعاية يف جمهورية 

�شريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية، واملت�شمنة طلب معاليه ا�شتكمال 

االإجراءات النظامية.

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

وبعــد االطالع علـى قـرار جملـ�س الـوزراء رقـم )138( وتاريخ 

3-5-1433هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )669( وتاريخ 14-11-1435هـ ، 

املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )43/78( وتاريخ 4-8-1435هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )1120( 

وتاريخ 22-11-1435هـ .

يقرر مايلي:

اأواًل: املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني 

وزارة العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة ت�شجيع 

التوظيف اخلارجي والرعاية يف جمهورية �شريالنكا الدميقراطية 

اال�شرتاكية، املوقع يف مدينة الريا�س بتاريخ 12-3-1435هـ 

املوافق 13-1-2014م، بال�شيغة املرافقة.

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

ثانياً: قيام وزارة العمل – بالتن�شيق مع اجلانب ال�شريالنكي – باإجراء 

ت�شحيح على الن�شخة العربية من االتفاق باإ�شافة عبارة )توفري 

الرعاية و..( اإىل بداية الفقرة )2( من املادة )الرابعة( منها، وذلك وفق 

االإجراءات املن�شو�س عليها يف الفقرة )1( م املادة )79( من اتفاقية 

)فيينا( لقانون املعاهدات لعام )1969م(، امل�شدقة باملر�شوم امللكي 

رقم )م/25( وتاريخ 25-6-1423هـ .

ثالثاً: قيام وزارة العمل بالتن�شيق مع اجلانب ال�شريالنكي من خالل 

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

الإيجاد اآلية ت�شمن من خاللها عدم التاأخر يف التحقق من عقود العمل 

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

ال�شريالنكية يف اململكة والت�شديق عليها.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

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

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 27-8-1412هـ .

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

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

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

باالأمر امللكي رقم )اأ /91( بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد االطالع على قرار  جمل�س ال�شورى رقم )78-43( بتاريخ 

4-8-1435هـ .

وبعــد االطالع علـى قـرار جملـ�س الـوزراء رقـم )68( بتاريخ 

2-2-1436هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية بني 

وزارة العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة ت�شجيع 

التوظيف اخلارجي والرعاية يف جمهورية �شريالنكا الدميقراطية 

اال�شرتاكية، املوقع يف مدينة الريا�س  بتاريخ 12-3-1435هـ 

املوافق 13-1-2014م، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: علــى �شمـــو نائب رئي�س جملـــ�س الــوزراء والــــوزراء 

ه – تنفيذ  وروؤ�شـــاء االأجهــزة املعنيــة امل�شتقلــة – كل فيما يُخ�شُّ

مر�شومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

مر�سوم ملكي رقم  م/ 17 وتاريخ 7-2-1436هـ
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اتفاق يف جمال توظيف العمالة املنزلية
رغبة من وزارة العمل يف اململكة العربية ال�شعودية ووزارة ت�شجيع 

التوظيف اخلارجي والرفاهية يف جمهورية �شريالنكا الدميقراطية 

اال�شرتاكية )امل�شار اإليهما فيما بعد بالطرفني(، يف تعزيز روابط التعاون 

بينهما يف جمال توظيف العمالة املنزلية مبا يحقق م�شالح البلدين ويحفظ 

�شيادتهما وي�شمن حقوق العامل و�شاحب العمل، ومبا اليوؤدي اإىل انتهاك 

خ�شو�شيتهما، واإدراكاً من الطرفني الأهمية تقوية التعاون يف هذا املجال 

بني البلدين، فقد مت االتفاق على االآتي:

المادة األولى:
طرفي االتفاق

طرفا هذا االتفاق هما:
الطرف األول: وزارة العمل يف اململكة العربية ال�شعودية.

الطرف الثاني: وزارة ت�شجيع التوظيف اخلارجي والرفاهية يف 
جمهورية �شريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية.

المادة الثانية:
هدف االتفاق

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

العمل وتنظيم العالقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة:
مجاالت التعاون

يلتزم الطرفان باآلتي:
1-  العمل على تنظيم توظيف وا�شتقدام العمالة املنزلية ال�شريالنكية 

واإر�شالها للعمل باململكة العربية ال�شعودية وفقاً للقوانني والقواعد 

واالأنظمة املعنمول بها.

2-  العمل على و�شع عقد عمل موحد للعمال املنزليني، تكون ن�شو�شه مقبولة من 

قبل اجلهات املخت�شة يف البلدين وملزمة لالأطراف املتعاقدة )�شاحب العمل، 

العامل املنزيل، مكتب اال�شتقدام ال�شعودي، وكالة التوظيف ال�شريالنكية(.

3-  اأن يكون توظيف العمالة املنزلية من خالل مكاتب اأو �شركات اأو وكاالت 

اال�شتقدام اأو التوظيف ذات ال�شمعة الطيبة واملرخ�س لها يف كال البلدين.

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

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

يف كال البلدين بفر�س ر�شوم اأو ا�شتقطاع من رواتب العامل املنزيل مقابل 

تكاليف اال�شتقدام اأو التوظيف وعدم فر�س اأي ا�شتقطاعات غري نظامية.

6-  متكني اأطراف العقد من اللجوء لل�شلطات املخت�شة يف حالة اأي خالف 

تعاقدي وفقاً للوائح والقوانني املعمول بها.

7-  اتخاذ التدابري القانونية بحق مكاتب التوظيف اأو �شركات اأو وكاالت 

اال�شتقدام يف حالة اأي خرق للقوانني والقواعد واالأنظمة.

8-  العمل على حل اأي ا�شكال يطراأ خالل تنفيذ اأي بند من بنود هذا 

االتفاق.

المادة الرابعة
التزامات الطرف األول

يلتزم الطرف األول بما يأتي:
1-  اأن يكون ا�شتقدام وتوظيف العمالة املنزلية مبوجب هذا االتفاق، ومبا 

يتوافق مع االأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها.

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

مع االأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها.

3-  التاأكيد على �شمولية عقد العمل واأن يت�شمن حقوق وواجبات �شاحب 

العمل والعامل املنزيل وكذلك احلد االأدنى من اأحكام و�شروط التوظيف.

4- العمل على تنفيذ عقد العمل بني العامل املنزيل و�شاحب العمل.

5-  العمل على ت�شهيل فتح ح�شاب بنكي للعامل املزيل من قبل �شاحب العمل الإيداع 

الراتب ال�شهري للعامل املنزيل اأو العاملة املنزلية املن�شو�س عليها يف عقد العمل.

6- العمل على اإيجاد اآلية لتقدمي امل�شاعدة للعاملني املنزليني على مدار 24 �شاعة.

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

العمالية االأخرى املرفوعة اأمام ال�شلطات املخت�شة.

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

يف احلاالت الطارئة اأو اإذا ا�شتدعت احلاجة ذلك.

المادة الخامسة:
التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:
1-  تاأمني العمالة املوؤهلة والالئقة طبياً التي يحتاجها الطرف االأول وفقاً 

ملتطلبات موا�شفات الوظيفة املطلوبة، ومراقبة معيري املراكز الطبية 

التي جتري الفحو�شات بانتظام واأن تكون تلك املراكز موؤهلة.

2- اأن التكون العمالة املنزلية املر�شحة للعمل من اأ�شحاب ال�شوابق.

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

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

وطبيعة اأحكام و�شروط عقد العمل.

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

والعادات وقواعد ال�شلوك املرعية خالل اإقامتها يف اململكة العربية ال�شعودية.

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

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

القن�شلية ال�شريالنكية باململكة العربية ال�شعودية.

المادة السادسة:
اللجنة المشتركة

يتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي رفيعي 
المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

1- اإجراء املراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا االتفاق.

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

واأماكن يتفق عليها الطرفني.

3-  و�شع التو�شيات اأو التعديالت الالزمة حلل اأي خالفات قد تن�شاأ عن 

تطبيق وتف�شري اأحكام االتفاق اأو اإجراء تعديل تقت�شيه احلاجة.

المادة السابعة:
تسوية الخالفات

تتم ت�شوية اأي خالف حول تف�شري وتنفيذ هذا االتفاق بني الطرفني عن 

طريق القنوات الدبلوما�شية.

المادة الثامنة:
التعديل

يجري تعديل هذا االتفاق وفق االإجراءات النظامية املعمول بها يف كال 

البلدين، ح�شب تاريخ متفق عليه الإنفاذ التعديل.

المادة التاسعة:
حيز التنفيذ

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

بانتهاء االإجراءات النظامية الالزمة، وي�شبح هذا االتفاق نافذًا اعتبارًا 

من تاريخ اآخر اإ�شعار بذلك.

المادة العاشرة:
مدة السريان

مدة هذا االتفاق )خم�س �شنوات( يجدد تلقائياً ملدة اأو مدد مماثلة، ما مل 

يبلغ اأحد الطرفني الطرف االآخر – كتابة عرب القنوات الدبلوما�شية – 

برغبته يف اإنهائها قبل �شهرين من تاريخ انتهاء مدة �شريانها.

اإذا انتهى هذا االتفاق تظل اأحكامه نافذة املفعول بالن�شبة اإىل االتفاقات 

والعقود التي متت يف ظله.

حرر هذا االتفاق يف مدينة )الريا�س( بتاريخ 12-03-1435هـ املوافق 

13-01-2014م من ن�شختني اأ�شليتني باللغات العربية واالإجنليزية 

وال�شنهالية وجميع الن�شو�س مت�شاوية يف احلجية، ويف حالة االختالف 

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

عن وزارة العمل
يف حكومة اململكة العربية ال�سعودية

وزير العمل عادل حممد فقيه

عن وزارة ت�سجيع التوظيف اخلارجي والرعاية
يف حكومة جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�سرتاكية

وزير ت�سجيع التوظيف اخلارجي والرعاية
ال�سيد/ ديالن برييرا
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قرار رقم )50( وتاريخ 24-1-1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 19398/ ب وتاريخ 20-5-1426هـ، ورقم 

35148/ ب وتاريخ 1-9-1426هـ، امل�شتملة على خطاب وزارة الرتبية والتعليم رقم 187554- 36 

وتاريخ 4-5-1426هـ، يف �شاأن م�شروع نظام حماية االأطفال من االإ�شاءة واالإهمال.

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

وبعد االطالع على املحا�شر رقم )209( وتاريخ 8-5-1429هـ، ورقم )404( وتاريخ 27-9-1432هـ، ورقم )39( 

وتاريخ 19-1-1433هـ، ورقم )618( وتاريخ 11-10-1435هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء..

وبعد النظر يف قراري جمل�س ال�شورى رقم )145- 74( وتاريخ 13-2-1432هـ، ورقم )84- 37( وتاريخ 

21-8-1434هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )1090( وتاريخ 22-11-1435هـ .

يقرر مايلي:

اأواًل:املوافقة على نظام حماية الطفل، بال�شيغة املرافقة.

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

ثانياً: تقوم وزارة ال�شوؤون االجتماعية بالتن�شيق مع وزارة املالية لدعم ميزانيتها باالعتمادات املالية 

الالزمة لتقوم ب�شكل عاجل باإن�شاء دور اإيواء ُتخ�ش�س الإيواء االأطفال الذين يتعر�شون لالإيذاء اأو االإهمال.

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء

املـوافـقـة علـى نــظام حـمـايـة الطفـــل

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 

27-8-1412هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 

3-3-1414هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

27-8-1412هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )145- 74( بتاريخ 13-2-1432هـ، ورقم )84- 37( 

بتاريخ 21-8-1434هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )50( بتاريخ 24-1-1436هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على نظام حماية الطفل، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة - كل فيما 

ه - تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

مر�سوم ملكي رقم م/ 4 وتاريخ 3-2-1436هـ

نظام حماية الطفل
الف�سل االأول

التعريفات واألهداف وحاالت اإليذاء واإلهمال
المادة األولى:

ألغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية - أينما وردت 
في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتِض سياق 

النص خالف ذلك:
1 - الطفل: كل اإن�شان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة من عمره.

2 -  االإيذاء : كل �شكل من اأ�شكال االإ�شاءة للطفل اأو ا�شتغالله اأو التهديد بذلك، ومنها:

- االإ�شاءة اجل�شدية: تعر�س الطفل ل�شرر اأو اإيذاء ج�شدي.

- االإ�شاءة النف�شية: تعر�س الطفل ل�شوء التعامل الذي قد ي�شبب له اأ�شرارًا نف�شية اأو �شحية.

- االإ�شاءة اجلن�شية: تعر�س الطفل الأي نوع من االعتداء اأو االأذى اأو اال�شتغالل اجلن�شي.

3 -  االإهمال: عدم توفري حاجات الطفل االأ�شا�شية اأو التق�شري يف ذلك، وت�شمل: احلاجات اجل�شدية، وال�شحية، 

والعاطفية، والنف�شية، والرتبوية، والتعليمية، والفكرية، واالجتماعية، والثقافية، والزمنية.

4 - الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

5-  اجلهات ذات العالقة: اجلهات التي لها عالقة بحماية الطفل، وفقاً ملا حتدده الالئحة.

المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مايأتي:

1-  التاأكيد على ماقررته ال�شريعة االإ�شالمية، واالأنظمة واالتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفاً فيها 

والتي حتفظ حقوق الطفل وحتميه من كل اأ�شكال االإيذاء واالإهمال.

2-   حماية الطفل من كمل اأ�شكال االإيذاء واالإهمال ومظاهرهما التي قد يتعر�س لها يف البيئة املحيطة به 

)املنزل اأو املدر�شة اأو احلي اأو االأماكن العام العامة اأو دور الرعاية والرتبية واالأ�شرة البديلة اأو 

املوؤ�ش�شات احلكومية اأو االأهلية اأو مايف حكمها(، �شواء وقع ذلك من �شخ�س له والية على الطفل اأو 

�شلطة اأو م�شوؤولية اأو له به عالقة باأي �شكل كان، اأو من غريه.

3-  �شمان حقوق الطفل الذي تعر�س لالإذاء واالإهمال؛ بتوفري الرعاية الالزمة له.

4-   ن�شر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخا�شة مايرتبط بحمايته من االإيذاء واالإهمال.

الماة الثالثة:
يعد إيذاء أو إهمااًل تعرض الطفل ألي مما يأتي:

1- اإبقاوؤه دون �شند عائلي.

2- عدم ا�شتخراج وثائقه الثبوتية، اأو حجبها، اأو عدم املحافظة عليها.

3- عدم ا�شتكمال تطعيماته ال�شحية الواجبة.

4- الت�شبب يف اإنقطاعه عن التعليم.

5- وجوده يف بيئة قد يتعر�س فيها للخطر.

6 - �شوء معاملته.

7 - التحر�س به جن�شياً، اأو تعري�شه لال�شتغالل اجلن�شي.

8 - ا�شتغالله مادياً، اأو يف االإجرام، اأو يف الت�شول.

9 -  ا�شتخدام الكلمات امل�شيئة التي حتط من كرامته اأو توؤدي اإىل حتقريه.

10 -  تعري�شه مل�شاهد خملة باالأدب، اأو اإجرامية، اأو غري منا�شبة ل�شنه.

11 - التمييز �شده الأي �شبب عرقي، اأو اجتماعي، اأو اقت�شادي.

12- التق�شري البنّي املتوا�شل يف تربيته ورعايته.

13- ال�شماح له بقيادة املركبة دون ال�شن النظامية.

14- كل مايهدد �شالمته اأو �شحته اجل�شدية اأو النف�شية.

الماة الرابعة:
يُعد الطفل معرضًا لخطر االنحراف في أي مما يأتي:

1- ممار�شة الت�شول اأو اأي عمٍل غري م�شروع.

2- خروجه عن �شلطة االأبوين اأو من يقوم على رعايته.

3-  اعتياده على الهرب من البيت اأو من املوؤ�ش�شات الرتبوية اأو االإيوائية.

4- اعتياده على النوم يف اأماكن غري معدة لالإقامة اأو املبيت.

5-  تردده على االأماكن امل�شبوهة اأخالقياً اأو اجتماعياً، اأو االأماكن غري املنا�شبة ل�شنه، اأو خمالطته 

املت�شردين اأو الفا�شدين.

6-  قيامه باأعمال تت�شل بالدعارة اأو الف�شق اأو القمار اأو املخدرات اأو نحوها، اأو قيامه بخدمة من 

يقومون بها.

الف�سل الثاين
حق الطفل في الحماية

المادة الخامسة:
للطفل - يف جميع االأحوال - اأولوية التمتع باحلماية والرعاية واالإغاثة.

المادة السادسة:
للطفل احلق يف احلماية من كل اأ�شكال االإيذاء اأو االإهمال.

المادة السابعة:
للطفل الذي التتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها لإليذاء أو اإلهمال؛ 

الحق في الرعاية البديلة من خالل مايأتي:
1- االأ�شرة احلا�شنة التي تتوىل كفالته ورعايته.

2- موؤ�ش�شات الرعاية االجتماعية احلكومية اأو االأهلية اأو اخلريية،اإذا مل تتوافر اأ�شرة حا�شنة وحتدد 

الالئحة ال�شابط الالزمة لذلك.

الف�سل الثالث
المحظورات المتصلة بحماية الطفل

المادة الثامنة:
دون االإخالل مبا ورد يف نظام العمل، ُيحظر ت�شغيل الطفل قبل بلوغه �شن اخلام�شة ع�شرة، كما يحظر تكليفه باأعمال 

قد ت�شر ب�شالمته اأو ب�شحته البدنية اأو النف�شية، اأو ا�شتخدامه يف االأعمال الع�شكرية اأو النزاعات امل�شلحة.

المادة التاسعة:
يحظر ا�شتغالل الطفل جن�شياً، اأو تعري�شه الأ�شكال اال�شتغالل اجلن�شي، و املتاجرة به يف االإجرام اأو 

الت�شول.

المادة العاشرة:
يحظر ا�شتخدام الطفل يف اأماكن اإنتاج املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية اأو تداولها باأي �شكل من االأ�شكال.
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نظام حماية الطفل ..تتمة
المادة الحادية عشرة:

1-  يحظر اأن يباع للطفل التبغ وم�شتقاته وغريه من املواد التي ت�شر ب�شالمته، وكذلك يحظر اأن ي�شتخدم يف 

�شرائها اأو اأماكن اإنتاجها اأو بيعها اأو الدعاية لها.

2-  يحظر ا�شترياد وبيع األعاب الطفل اأو احللوى امل�شنعة على هيئة �شجائر اأو اأي اأداة من اأدوات التدخني.

3-  يحظر عر�س امل�شاهد التي ت�شجع الطفل على التدخني، ويحظر كذلك التدخني اأثناء وجوده.

المادة الثانية عشرة:
يحظر اإنتاج ون�شر وعر�س وتداول وحيازة اأي م�شنف مطبوع اأو مرئي اأو م�شموع موجه للطفل يخاطب 

غريزته اأو يثريها مبا يزين له �شلوكاً خمالفاً الأحكام ال�شريعة االإ�شالمية اأو النظام العام اأو االآداب العامة، 

اأو يكون من �شاأنه ت�شجيعه على االإنحراف.

المادة الثالثة عشرة:
حتظر م�شاركة الطفل يف ال�شباقات والن�شاطات الريا�شية اأو الرتفيهية التي تعر�س �شالمته اأو �شحته 

للخطر.

المادة الرابعة عشرة:
دون االإخالل مبا تق�شي به االأنظمة االأخرى، يحظر القيام باأي تدخل اأو اإجراء طبي للجنني اإال مل�شلحة اأو 

�شرورة طبية.

الف�سل الرابع
حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

المادة الخامسة عشرة:
1-  يعد والدا الطفل - اأو اأحدهما، اأو من يقوم على رعايته - م�شوؤولية يف حدود اإمكاناتهما املالية وقدراتهما 

عن تربيته و�شمان حقوقه، والعمل على توفري الرعاية له، وحمايته من االإيذاء واالإهمال.

2-  تتخذ اجلهات ذات العالقة التدابري الالزمة ل�شمان التزام والدي الطفل - اأو من يقوم على رعايته - 

بتحمل م�شوؤولياتهما جتاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من االإيذاء واالإهمال.

3-  يف حالة انف�شال الوالدين، ي�شمن للطفل حق الزيارة واالت�شال باأي منهما؛ ما مل تقت�س م�شلحته 

غري ذلك.

المادة السادسة عشرة:
على جميع اجلهات مراعاة م�شلحة الطفل يف جميع االإجراءات التي تتخذ يف �شاأنه واالإ�شراع يف اإجنازها، 

ومراعاة حاجاته العقلية، والنف�شية واجل�شدية، والرتبوية، والتعليمية، مبا يتفق مع �شنه و�شحته 

ونحوهما.

المادة السابعة عشرة:
على اجلهات ذات العالقة �شرعة اتخاذ تدابري الرعاية واالإ�شالح املنا�شبة اإذا كان الطفل يف بيئة تعر�س 

�شالمته العقلية اأو النف�شية اأو اجل�شدية اأو الرتبوية خلطر االنحراف.

المادة الثامنة عشرة:
على اجلهات ذات العالقة اتخاذ جميع التدابري املنا�شبة من اأجل االآتي:

1- القيام بدور بّناء وفاعل يف جمال الوقاية واالإر�شاد ال�شحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخا�شة فيما 

يتعلق ب�شحته وتغذيته ومزايا الر�شاعة الطبيعية و�شالمة فكره ووقايته من احلوادث و�شرر التدخني 

وبيان خطورته اأثناء احلمل وتو�شيح ما للطفل من حقوق، وذلك عرب و�شائل االإعالم املختلفة.

2- دعم نظام ال�شحة املدر�شية ليقوم بدوره الكامل يف جمال الوقاية واالإر�شاد ال�شحي.

3- �شمان حق الطفل يف احل�شول على التعليم املنا�شب ل�شنه.

4- الوقاية من اإ�شابة الطفل باالأمرا�س املعدية واخلطرية.

5- تاأمني الطفل من االإ�شابات الناجتة من حوادث املركبات وغريها.

6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.

7-  رفع معاناة االأطفال الذين يعي�شون يف ظروف �شعبة، كاالأطفال املتنازع عليهم، واأطفال ال�شوارع 

وامل�شردين، و�شحايا الكوارث واحلروب.

المادة التاسعة عشرة:
على اجلهات ذات العالقة و�شع برامج �شحية وتربوية وتعليمية ونف�شية واجتماعية الإعادة تاأهيل الطفل 

الذي تعر�س الإحدى حاالت االإيذاء اأو االإهمال.

المادة العشرون:
على اجلهات ذات العالقة و�شع معايري جودة �شاملة الألعاب االأطفال امل�شنعة حملياً اأو امل�شتوردة،بحيث 

تكون مطابقة للموا�شفات واملعايري ال�شحية والبيئية والثقافية، وو�شائل ال�شالمة، وغري خمالفة لل�شوابط 

ال�شرعية.

المادة الحادية والعشرون:
التخل االأحكام واالإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا النظام مبا ياأتي:

1- االلتزامات املرتتبة على اجلهات املعنية االأخرى، كل بح�شب اخت�شا�شه.

2- اأي حـكـــم يكفل حمـاية اأف�شــل للطفـل ين�س عليـه نظام اآخــر اأو اتفاقيــة دوليــة تكـــون اململكـــة 

طرفاً فيها.

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

المادة الثانية والعشرون:
1- على كل من يّطلع علىحالة اإيذاء اأو اإهمال، تبليغ اجلهات املخت�شة فورًا.

2-  على اجلهات املخت�شة اأن ت�شهل اإجراءات التبليغ عن حاالت االإذاء واالإهمال، وبخا�شة التبليغ الوارد 

من الطفل.

3-  حتدد الالئحة اإجراءات التبليغ عن حاالت االإذاء واالإهمال وكيفية التعامل معها.

المادة الثالثة والعشرون:
1-  مع مراعاة ماورد يف الفقرة )3( من املادة )الثانية والع�شرين( من هذا النظام، تتوىل هيئة التحقق 

واالدعاء العام التحقيق يف خمالفات اأحكام هذا النظام، واإقامة الدعوى اأمام املحكمة املخت�شة.

2-  مع مراعاة ماتق�شي به االأنظمة االأخرى ذات العالقة، تتوىل املحكمة املخت�شة النظر يف خمالفات اأحكام 

هذا النظام، وتقرير العقوبة املنا�شبة يف حق املخالف.

المادة الرابعة والعشرون:
ي�شدر وزير ال�شوؤون االجتماعية الالئحة خالل )ت�شعني( يوماً من تاريخ ن�شر هذا النظام يف اجلريدة 

الر�شمية، بعد التن�شيق مع وزارة الداخلية ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة ال�شحة وهيئة حقوق 

االإن�شان واجلهات االأخرى ذات العالقة كُل فيما يخ�شه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد )ت�شعني( يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

قرار رقم )51( وتاريخ 24-1-1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 38749 وتاريخ 20-9-1435هـ، امل�شتملة برقية 

�شاحب ال�شمو امللكي وزير الداخلية رقم 36946 وتاريخ 7-6-1434هـ، يف �شاأن طلب �شموه الت�شديق 

على م�شروع اتفاقية ت�شليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة العربية ال�شعودية واجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية، املوقع بناًء على قرار جمل�س الوزراء رقم )103( وتاريخ 3-4-1430هـ .

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

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )103( وتاريخ 3-4-1430هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )303( وتاريخ 17-5-1435هـ، املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعــد النظـــر يف قـــراري جملــ�س ال�شورى رقـــم )99-50( وتاريخ26-8-1435هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )962( وتاريخ 24-9-1435هـ  . 

يقرر

املوافقة على اتفاقية ت�شليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة العربية ال�شعودية واجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية، املوقعة يف مدينة الريا�س بتاريخ 3 جمادى االأخرة 1434هـ املوافق 13 اأبريل 

2013م، بال�شيغة املرافقة.

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

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على اتفاقية ت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة واجلمهورية اجلزائرية ال�سعبية

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 27-8-1412هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

27-8-1412هـ .

وبعـد االطـالع علـى قـرار جملـ�س ال�شـورى رقـم )99- 50( بتاريخ 26-8-1435هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )51( بتاريخ 24-1-1436هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على اتفاقية ت�شليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة العربية ال�شعودية واجلمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية، املوقعة يف مدينة الريا�س بتاريخ 3 جمادى االآخرة 1434هـ املوافق 

13 اأبريل 2013م، بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة - كل فيما 

ه - تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

مر�سوم ملكي رقم  م/ 15 وتاريخ- 3-2-1436هـ
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- ع�شر هلالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري )50 مرتا مكعبا اأو اأقل(.حمل جتاري واحد اأو جهة �شناعية واحدة بعداد مياه م�شتقل

- �شتة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 50 مرتا مكعبا يف حال توافر خدمات املياه فقط.

- ت�شعة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 50 مرتًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه وال�شرف ال�شحي.

التعرفهالت�سنيف

تكون ت�شعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�شرف ال�شحي للم�شتهلكني يف القطاعات احلكومية 

ال�شناعية والتجارية - ماعدا املحالت التجارية الواقعة �شمن املباين ال�شكنية - على النحو 

االآتي:

اأ( تكون ت�شعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�شرف ال�شحي للم�شتهلكني يف القطاعات 

احلكومية، ت�شعة رياالت للمرت املكعب.

ب( تكون ت�شعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�شرف ال�شحي للم�شتهلكني يف القطاعني 

التجاري وال�شناعي - ماعدا الفنادق وامل�شت�شفيات والوحدات ال�شكنية املفرو�شة واالأ�شواق 

التجارية - وفق اجلدول االتي:

ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�سرف ال�سحي

قرار رقم )78( وتاريخ  9-2-1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 12078 وتاريخ 1-4-1434هـ، امل�شتملة على 

مذكرة االأمانة العامة للمجل�س االقت�شادي االأعلى رقم 107/د/34 وتاريخ 15-3-1434هـ، املرافق لها 

ن�شخة تو�شية اللجنة الدائمة للمجل�س االقت�شادي االأعلى رقم )34-7( وتاريخ 25-2-1434هـ املتخذة يف 

�شاأن اقرتاح اإعادة هيكلة تعريفة املياه للقطاع غري ال�شكني.

وبعد االطالع على النظام االأ�شا�شي ل�شركة املياه الوطنية، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 

13-1-1429هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )125( وتاريخ 25-4-1422هـ .

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )465( وتاريخ 15-8-1434هـ، ورقم )663( وتاريخ 13-11-1435هـ، 

املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )1097( وتاريخ 22-11-1435هـ .

يقرر

املوافقة على اأن تكون ت�شعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�شرف ال�شحي للم�شتهلكني يف القطاعات 

احلكومية وال�شناعية والتجارية وفقاً للجدول املرافق لهذا القرار، ويكون العمل مبوجبه بعد �شنة من 

تاريخ نفاذ هذا القرار، على اأن ي�شبق ذلك تنفيذ حملة اإعالمية بالتن�شيق بني وزارة املياه والكهرباء 

ووزارة الثقافة واالإعالم للتوعية باأهمية اإعادة هيكلة ت�شعرية املياه للقطاع غري ال�شكني يف املحافظة على 

الرثوات املائية باململكة وحمدودية االآثار املرتتبة عليه.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على اأن تكون ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�سرف ال�سحي 
للم�ستهلكني يف القطاعات احلكومية وال�سناعية والتجارية وفقًا للجدول املرافق

قرار رقم )65( وتاريخ 2-2-1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 27365 وتاريخ 13-7-1435هـ، امل�شتملة 

على خطاب �شاحب ال�شمو امللكي وزير الرتبية والتعليم رقم 351178926 وتاريخ 20-6-1435هـ، يف 

�شاأن تعديل ال�شوابط اخلا�شة با�شتفادة املدار�س االأهلية من اأرا�شي املرافق التعليمية اململوكة للقطاع 

اخلا�س.

وبعد االطالع علىال�شوابط اخلا�شة با�شتفادة املدار�س االأهلية من اأرا�شي املرافق التعليمية التي ميلكها 

القطاع اخلا�س، ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )93( وتاريخ 23-3-1429هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )661( وتاريخ 13-11-1435هـ، املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )1138( وتاريخ 29-11-1435هـ .

يقرر

املوافقة علىال�شوابط اخلا�شة با�شتفادة املدار�س االأهلية من اأرا�شي املرافق التعليمية، وذلك بال�شيغة 

املرافقة.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

أواًل:  ُي�شكل وزير الرتبية والتعليم جلنة دائمة يف كل اإدارة تربية وتعليم برئا�شة مدير االإدارة 
وع�شوية ثالثة اأع�شاء على االأقل ممثلني لكل من: اإدارة �شوؤون املباين، اإدارة التعليم االأهلي، 

اإدارة التخطيط املدر�شي، وذلك لدرا�شة الطلبات التي يقدمها مالكو اأرا�شي املرافق التعليمية اأو 

املرخ�س لهم باإن�شاء مدار�س اأهلية عليها.

ثانيًا:  تقوم اللجنة املن�شو�س عليها يف البند )اأواًل( من هذه ال�شوابط بزيارة املوقع ودرا�شة الطلب 
املقدم، مع مراعاة ماياأتي:

1- تقدمي خمطط كامل للحي تو�شح يف ماياأتي:

اأ-  املرافق التعليمية املوجودة يف دائرة قطرها )2 كم( وتقع اأر�س املرفق املطلوب اإن�شاء مدر�شة اأهلية 

عليه يف مركزها.

ب- مواقع املدار�س احلكومية اململوكة وامل�شتاأجرة اإن وجدت.

2-  اأاّل يكون يف الدئرة امل�شار اإليها يف الفقرة )1/اأ( من هذا البند اأكرث من اأر�س مرفق تعليمي اأن�شئت 

عليها مدر�شة اأو مدار�س اأهلية، اأو ووفق على اإن�شاء مدار�س اأهلية عليها.

3-  اأن تكون االأرا�شي االأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدار�س احلكومية التي التزال يف مباٍن 

م�شتاأجرة اأو التي �شوف تفتح ملواكبة النمو.

4-  اأال يوافق على الطلب يف حالة وجود اأر�س مرفق تعليمي واحد فقط يف احلي.

5-  اأن يعد حم�شر متكامل بعد درا�شة الطلب وفق ماورد يف الفقرات ال�شابقة من هذا البند.

ثالثًا:  ُيرفع املح�شر اإىل وزارة الرتبية والتعليم )وكالة الوزارة للمباين( يف مدة التتجاوز )ثالثني( 
يوماً مت�شمناً راأي اإدارة الرتبية والتعليم وم�شوغاته.

رابعًا:  تتوىل وكالة الوزارة للمباين فح�س امل�شتندات والتاأكد من ا�شتيفاء جميع ال�شوابط، وتعر�س 
على وزير الرتبية والتعليم - اأو من ينيبه - الإ�شدار القرار الالزم لذلك.

خامسًا:  يوقع مدير اإدارة الرتبية والتعليم اتفاقاً مع املالك اأو املرخ�س له بالت�شامن مع �شاحب 
االأر�س - بعد موافقة وزير الرتبية والتعليم اأو من ينيبه - مت�شمناً ماياأتي:

1-  اأن املوافقة على اال�شتفادة من اأر�س املرفق التعليمي التعني عدم تطبيق اأحكام نظام نزع ملكية العقارات 

للمنفعة العامة يف حالة احتياج وزارة الرتبية والتعليم اإليها والنظر يف التعوي�شات وفق االأنظمة املتبعة .

2- عدم ا�شتغالل اأر�س املرفق لغري ماخ�ش�شت له.

3-  توفري الف�شول الدرا�شية واخلدمات الالزمة لها للمرحلة التي ُخ�ش�س لها املرفق.

4-  تعهد مالك املرفق التعليمي اأو املرخ�س له - بح�شب االأحوال - باأن تكون خمططات املباين التي 

�شوف تن�شاأ على اأر�س املرفق املطلوب �شادرة من مكاتب هند�شية م�شجلة لدى وزارة الرتبية 

والتعليم، واأن يعتمدها من الوزارة.

5-  التقيد مبتطلبات اإن�شاء املدار�س االأهلية على االأرا�شي املخ�ش�شة مرافق تعليمية ومتطلبات 

الت�شميم وال�شالمة الواردة يف ا�شرتاطات البلدية للمدار�س االأهلية.

6 -  البدء يف تنفيذ امل�شروع يف مدة التتجاوز �شنة من تاريخ موافقة وزير الرتبية والتعليم اأو من 

ينيبه، واإاّل ُعّدت املوافقة ملغاة، وملدير اإدارة الرتبية والتعليم متديدها �شنة اأخرى اإذا وجدت 

اأ�شباب مقنعة لذلك.

سادسًا:  تكتب اإدارة الرتبية والتعليم اإىل االأمانة اأو البلدية املخت�شة، ال�شتخراج رخ�س البناء بعد 
ا�شتكمال جميع ال�شروط املطلوبة.

سابعًا:
1- ي�شدر وزير الرتبية والتعليم مايلزم لتنفيذ هذه ال�شوابط.

2-  حتل هذه ال�شوابط حمل ال�شوابط اخلا�شة با�شتفادة املدار�س االأهلية من اأرا�شي املرافق 

التعليمــية التـي ميلكهـا القطاع اخلا�س، ال�شادرة بقـرار جملــ�س الـوزراء رقــم )93( وتاريخ 

23-3-1429هـ .

املوافقة علىال�سوابط اخلا�سة با�ستفادة املدار�س االأهلية من اأرا�سي املرافق التعليمية

ال�سوابط اخلا�سة
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ج( تكون ت�شعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�شرف ال�شحي للم�شتهلكني يف املن�شاآت التجارية الكبرية وامل�شتقلة بعداد مياه - وهي الفنادق وامل�شت�شفيات والوحدات ال�شكنية املفرو�شة واالأ�شواق التجارية املغلقة 

)املوالت( - وفق اجلدول االآتي:

- ريال واحد/ مرت مكعب.

- �شتة رياالت/ مرت مكعب يف حال توافر خدمات املياه فقط.

- ت�شعة رياالت/ مرت مكعب يف حال توافر خدمات املياه وال�شرف ال�شحي.

التعرفها�ستهالك املياه ال�سهري ) مرت مكعب - �سهر(

ت�سعرية بيع املياه واالرتفاق بخدمات ال�سرف ال�سحي ..تتمة

50 اأو اأقل

اأكرث من 50

حمالن جتاريان اأو جهتان �شناعيتان بعداد مياه م�شرتك

ثالثة حمالت جتارية اأو ثالث جهات �شناعية بعداد مياه 

م�شرتك

اأربع حمالت جتارية اأو اأربع جهات �شناعية بعداد مياه 

م�شرتك

خم�شة حمالت جتارية اأو خم�س جهات �شناعية بعداد مياه 

م�شرتك

�شتة حمالت جتارية اأو اأكرث اأو �شت جهات �شناعية اأو اأكرث 

بعداد مياه م�شرتك

- ع�شر هلالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري )50 مرتا مكعباً اأو اأقل(.

- خم�س ع�شرة هللة/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 50 مرت مكعباً حتى 100 مرتًا مكعباً.

- �شتة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 100 مرتًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه فقط.

- ت�شعة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 100 مرتًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه وال�شرف ال�شحي.

- ع�شر هلالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شري )50 مرتا مكعباً اأو اأقل(

- خم�شة ع�شر هللة/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 50 مرتًا مكعباً حتى 100 مرتًا مكعباً.

- ريال واحد/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 100 مرتًا مكعباً حتى 150 مرتًا مكعباً.

- �شتة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 150 مرتًامكعباً يف حال توافر خدمات املياه فقط.

- ت�شعة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهاك ال�شري االأكرث من 150 مرتًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه وال�شرف ال�شحي.

- ع�شر هلالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري )50 مرتًا مكعاً اأو اأقل(.

- خم�س ع�شرة هللة/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 50 مرتا مكعباً حتى 100 مرتا مكعباً.

- ريال واحد/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 100 مرت مكعب حتى 150 مرتًا مكعباً.

- رياالن/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 150 مرتًا مكعباً حتى 200 مرتا مكعباً.

- �شتة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 200 مرت مكعب يف حال توافر خدمات املياه فقط.

- ت�شعة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 200 مرت مكعب يف حال توافر خدمات املياه وال�شرف ال�شحي.

- ع�شر هلالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري )50 مرتًا مكعباً اأو اأقل(.

- خم�س ع�شرة هلله/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 50 مرتًا مكعباً حتى 100 مرتًا مكعباً.

- ريال واحد/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 100 مرت مكعب حتى 150 مرتًا مكعباً.

- رياالن/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 150 مرتًا مكعباً حتى 200 مرتًا مكعباً.

- اأربعة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 200 مرت مكعب حتى 250 مرتًا مكعباً.

- �شتة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 250 مرتًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه فقط.

- ت�شعة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 250 مرتًا مكعباً يف حال توفر خدمات املياه وال�شرف ال�شحي.

- ع�شر هلالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري )50 مرتًا مكعباً اأو اأقل(.

- خم�س ع�شرة هلله/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 50 مرتًا مكعباً حتى 100 مرتًا مكعباً.

- ريال واحد/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 100 مرت مكعب حتى 150 مرتًا مكعباً.

- رياالن/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 150 مرتًا مكعباً حتى 200 مرتًا مكعباً.

- اأربعة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 200 مرت مكعب حتى 300 مرتًا مكعباً.

- �شتة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 300 مرتًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه فقط.

- ت�شعة رياالت/ مرت مكعب لال�شتهالك ال�شهري االأكرث من 300 مرتًا مكعباً يف حال توافر خدمات املياه وال�شرف ال�شحي.

قرار رقم )86( وتاريخ 9-2-1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 17488 وتاريخ 9-5-1435هـ، امل�شتملة على  

خطاب معايل وزيرال�شوؤون االجتماعية رقم 63849 وتاريخ 11-7-1429هـ، يف �شاأن م�شروع الالئحة 

االأ�شا�شية للبيوت االجتماعية.

وبعد االطالع على املحا�شر رقم )169( وتاريخ 2-4-1430هـ، ورقم )80( وتاريخ 18-2-1434هـ ، 

ورقم )649( وتاريخ 2-11-1435هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعــد النظـر يف قـــراري جمل�س ال�شـــورى رقم )97- 76( وتاريخ 15-2-1433هـ، ورقم )19- 12( 

وتاريخ 11-4-1435هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنةالعامة ملجل�س الوزراء رقم )1145( وتاريخ 29-11-1435هـ .

يقرر

املوافقة على الالئحة االأ�شا�شية للبيوت االجتماعية، بال�شيغة املرافقة.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على الالئحة االأ�سا�سية للبيوت االجتماعية

المادة  األولى: 
تعريفات:

يق�شد بالعبارات وامل�شطلحات االآتية - اأينما وردت يف هذه الالئحة - املعاين املبينة اأمام كل منها، مامل 

يقت�س ال�شياق خالف ذلك.

1-   البيوت االجتماعية: م�شاكن تن�شئها وزارة ال�شوؤون االجتماعية لرعاية من اليعرف والداه اأو والده، 

ذكرًا كان اأم اأنثى، وتتوىل اإدارتها واالإ�شراف عليها.

2-  املقيم: من تتوىل البيوت االجتماعية رعايته وفقاً الأحكام هذه الالئحة.

3-   الرعاية: كل مايحتاجه املقيم اأثناء اإقامته يف البيوت االجتماعية من النواحي: املادية واالجتماعية، 

والنف�شية، والرتبوية، والتعليمية، وال�شحية، والتاأهيلية.

4- الوزارة: وزارة ال�شوؤون االجتماعية.

5-  الوزير: وزير ال�شوؤون االجتماعية.

6-  القواعد: القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

الالئحة االأ�سا�سية

التعرفهالت�سنيف
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الالئحة االأ�سا�سية للبيوت االجتماعية ..تتمة
المادة الثانية:

تهدف البيوت االجتماعية اإىل توفري رعاية قريبة من احلياة االأ�شرية الطبيعية، ملن التتوافر له الرعاية 

االأ�شرية؛  وفقاً ملا حتدده القواعد.

المادة الثالثة:
يلحق بالبيوت االجتماعية من يعرف والده؛ وفق �شوابط حتددها القواعد.

المادة الرابعة:
حتدد القواعد �شروط القبول يف البيوت االجتماعية واإجراءاته.

المادة الخامسة:
تعد البيوت االجتماعية برناجماً تاأهيلياً للذكور الذين �شينقلون اإىل البيوت االجتماعية املخ�ش�شة لهم؛ وفقاً 

ملا حتدده القواعد.

المادة السادسة:
ت�شع البيوت االجتماعية خطة �شنوية للربامج واالأن�شطة، يراعى فيها التنوع واملرحلة العمرية واالمكانات 

الالزمة لتنفيذها؛ وفقاً ملا حتدده القواعد.

المادة السابعة:
1- ت�شرف للمقيم مكافاأة �شهرية؛ وفقاً ملا حتدده القواعد.

2-   تتكفل الوزارة - اإذا مل يقبل املقيم يف املدار�س اأو اجلامعات اأو املعاهد احلكومية - بدفع الر�شوم 

الدرا�شية املرتتبة على اإحلاقه مبدر�شة اأو معهد اأو جامعة اأهلية.

3-   تتحمل الوزارة - اإذا مل يعالج املقيم يف مركز اأو م�شت�شفى حكومي - م�شاريف عالجه يف مركز اأو م�شت�شفى خا�س.

4-   ا�شتثناًء من ال�شرط الوارد يف الفقرتني )2( و)3(، يجوز للوزير يف احلاالت التي يقدرها اإحلاق املقيم مبدر�شة 

اأو معهد اأو جامعة اأهلية، ويجوز له اأي�شاً عالج احلاالت التي يقدرها يف املراكز اأو امل�شت�شفيات اخلا�شة.

5-    توؤمن الوزارة و�شيلة نقل ملن يتعلم اأو يتدرب اأو يعمل من املقيمني.

وحتدد القواعد ال�شروط وال�شوابط الالزمة لذلك.

المادة الثامنة :
  اليجوز اأن تزيد الطاقة اال�شتيعابية لكل بيت اجتماعي عن ) اأربعني ( مقيماً واإذا كان مكوناً من عدة وحدات 

�شكنية فال يجوز اأن تزيد الطاقة اال�شتيعابية للوحدات  على ) ثمانية ( مقيمني، وحتدد القواعد فئاتهم 

العمرية، واملوا�شفات الالزمة للبيوت االجتماعية ووحداتها ال�شكنية .

المادة التاسعة :
تنتهي االإقامة يف البيوت االجتماعية يف احلاالت االآتية :

اأ – انتقال كفالة املقيم اإىل جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك .

ب – بلوغ الذكر املقيم �شن ) الع�شرين ( اأو ح�شوله على �شهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها، اأيهما اأ�شبق، 

وللوزير – عند االقت�شاء – زيادة مدة اإقامة املقيم يف تلك البيوت حتى بلوغه �شن ) اخلام�شة والع�شرين ( .

ج- زواج املقيم .

د- الوفاة .

هـ- اأي حالة اأخرى حتددها القواعد .

المادة العاشرة :
 تعد الوزارة للمقيمني يف البيوت االجتماعية مايحتاجون اإليه من برامج تاأهيلية وتدريبية وتوعوية وفق 

ماحتدده القواعد .

المادة الحادي عشرة:
يجب توفري ماحتتاجه البيوت االجتماعية من املخت�شني يف املجال النف�شي واالجتماعي والرتبوي وغري ذلك  

لتقدمي اخلدمات ال�شاملة للمقيمني وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتهم .

المادة الثانية عشرة:
تتوىل الوزارة الرعاية الالحقة ملن يحتاج اإليها ممن انتهت اإقامتهم يف البيوت االجتماعية وفق ماحتدده القواعد.

المادة الثالثة عشرة:
للوزير اإ�شدار �شوابط حتكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية واإيواء من الُيعرف والداه اأو والده؛ ليطبقها 

من يرغب يف ذلك من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية واملو�شرين واخلريين من اأفراد املجتمع، مبا ين�شجم 

مع االأحكام الواردة يف هذه الالئحة.

المادة الرابعة عشرة:
تلغي هذه الالئحة الالئحة االأ�شا�شية لدور الرتبية االجتماعية ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )185( 

وتاريخ 5-2-1387هـ والئحة دار احل�شانة ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )1656( وتاريخ 

8-2-1395هـ .

المادة الخامسة عشرة:
ي�شدر الوزير القواعد خالل مدة اأق�شاها )ت�شعون( يوماً من تاريخ �شدور هذه الالئحة.

المادة السادسة عشرة:
يعمل بهذه الالئحة بعد )ت�شعني( يوماً من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية .

قرار رقم )87( وتاريخ 9-2-1436هـ

قرار رقم )1/ 1906( وتاريخ 22-10-1435هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 3028 وتاريخ 3-8-1435هـ، امل�شتملة على برقيتي 

معايل وزير العمل رقم 1- 1 - 2760 وتاريخ 2-6-1435هـ، ورقم 1- 1- 3224 وتاريخ 8-7-1435هـ،  

املرافق لهما حم�شر جلنة تعرث امل�شاريع احلكومية، امل�شكلة لو�شع ال�شوابط الالزمة لتطبيق قرار جمل�س الوزراء 

رقم )129( وتاريخ 24-4-1430هـ،على عقود املقاوالت ،وراأي معاليه منا�شبة املوافقة على ال�شوابط التي مت 

التو�شل اإليها.

وبعد االطالع على قراري جمل�س الوزراء رقم )129( وتاريخ 24-4-1430هـ ، ورقم )260( وتاريخ 8-1-

1434هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )684( وتاريخ 20-11-1435هـ، املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )1155( وتاريخ 29-11-1435هـ .

يقرر مايلي

اأواًل :  تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد امل�شروع املتعرث )العمال والفنيني وامل�شرفني( من املقاول املتعرث 

)القدمي( اإىل املقاول )اجلديد( الذي ُر�شي عليه العقد يف حال حاجته اإىل خدمات اأي منهم، وفقا لالآتي:

1-  اأن تتحمل الدولة ر�شوم نقل خدمات العمالة.

2-   اأن تكون العمالة م�شتقدمة من اأجل تنفيذ العقد املربم من اجلهة احلكومية اأو منقولة خدماتها للعمل يف 

امل�شروع، فاإن مل يكن املقاول )اجلديد( حمتاجاً اإليهم فريّحلون على ح�شاب املقاول املتعرث )القدمي(.

3-   اأن يكون انتقال العمالة اإىل املقاول )اجلديد( بر�شاهم ومبوجب عقود موقعة بني الطرفني، ويف حالة رف�شهم 

يرّحلون على ح�شاب املقاول املتعرث)القدمي(.

4-   اأن يقدم املقاول )اجلديد( اإىل مكتب العمل املخت�س تاأييدًا من اجلهة احلكومية يفيد بحاجته اإىل هذه العمالة، 

على اأن تراعي وزارة العمل ذلك بح�شب حاجة امل�شروع.

5-   تخ�شع جميع الوظائف املالية واالإدرية لدى املقاول )اجلديد( ملتطلبات ال�شعودة املحددة، ويجب اأن تكون 

املن�شاأة م�شتوفية ملتطلبات برنامج نطاقات.

ثانياً:  ت�شتمر عقود ال�شعوديني الذين يعملون مع املقاول املتعرث )القدمي( الراغبني يف اال�شتمرار يف العمل مع 

املقاول )اجلديد(، وذلك مبوافقة املقاول املتعرث )القدمي(، على اأال تقل االأجور واملزايا عن التي كانوا 

يتقا�شونها مع املقاول املتعرث )القدمي(، مامل يتفقوا مع املقاول )اجلديد( على غري ذلك.

ثالثاً:  يجب اأن يثبت املقاول املتعرث )القدمي( حالة اأي عامل غاب عن العمل اأو غادر اململكة اأو تويف اأو نقلت 

خدماته ممن �شبق اأن ا�شتقدمه مبوجب عقد امل�شروع املتعرث.

رابعاً:  تقوم وزارة العمل باإبالغ اإدارات اجلوازات ببيانات الذين �شُتنقل خدماتهم والذين حتملت الدولة ر�شوم 

نقل خدماتهم عن طريق مكاتب العمل.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

اإن جمل�س اخلدمة املدنية

 بناًء على الفقرة )ب( من املادة )التا�شعة( من نظام جمل�س اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/ 

48( وتاريخ 10-7-1397هـ .

وبعد االطالع على توجيه املقام ال�شامي باتخاذ مايلزم يف �شاأن حذف الفقرة )ب( من املادة )الرابعة( من 

الئحة )احلقوق واملزايا املالية( وفق االإجراءات النظامية املتبعة، وذلك مبا يتفق مع تعديل املادة )20( من 

نظام اخلدمة املدنية.

وبعد االطالع على حم�شر اللجنة التح�شريية رقم )4313( وتاريخ 18-8-1435هـ وعلى مذكرة العر�س 

رقم )5074( وتاريخ 14-10-1435هـ، التي اأعدتها االأمانة العامة للمجل�س امل�شتملة على املعلومات 

املتوفرة عن املو�شوع- يقرر مايلي:

)املوافقة على حذف الفقرة )ب( من املادة : »الرابعة« من الئحة »احلقوق واملزايا املالية« ال�شادرة باالأمر 

امللكي الكرمي رقم )اأ/28( وتاريخ 20-3-1432هـ لتكون املادة »الرابعة« بالن�س التايل:

المادة الرابعة:
يعترب املوظف املحبو�س احتياطياً يف حكم مكفوف اليد يف احلاالت التالية:

1- اإذا كان حب�شه ب�شبب اتهامه بارتكاب جرمية تت�شل بالوظيفة العامة.

2- اإذا كان حب�شه ب�شبب اتهامه بارتكاب جرمية االعتداء على النف�س اأو العر�س اأو املال.

3- اإذا كان حب�شه ب�شبب اتهامه من ال�شلطة التنفيذيةبارتكاب جرمية تخل بال�شرف اأو االأمانة.

4- اإذا كان حب�شه ب�شبب تهمة �شيا�شية وطلب وزير الداخلية اإعتباره يف حكم مكفوف اليد.

وترجو االأمانة العامة تف�شل معاليكم باتخاذ ماترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات املعنية للعمل به 

وتنفيذه، وبرفقه كامل االأوراق املتعلقة باملو�شوع.

وزير اخلدمة املدنية
وع�سو جمل�س اخلدمة املدنية

د. عبدالرحمن بن عبداهلل الرباك

�سوابط نقل خدمة عمالة عقد امل�سروع املتعرث من املقاول اإلى املقاول الذي ر�سى عليه العقد

املوافقة على حذف الفقرة )ب( من املادة  »الرابعة« من الئحة »احلقوق واملزايا املالية
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اجلمعة ٢٧ صفر  ١٤٣٦هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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١- تأهيل أنظمة مكافحة 

احلريق لبعض املرافق بقاعدة 

امللك فهد اجلوية بالقطاع 

الغربي - مجال التصنيف 

األعمال امليكانيكية

٨٠٠٠ ٣٦/٤

١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ
٢- استكمال أعمال املوقع 

العام واملتطلبات األمنية 

ملبنى االتصاالت بقاعدة امللك 

عبدالعزيز اجلوية بالقطاع 

الشرقي

٣٠٠٠ ٣٦/٥

٣- إنشاء مستودع لقطع 

غيار الطائرات بقاعدة األمير 

سلطان اجلوية بالقطاع 

األوسط 

٤٠٠٠ ٣٦/٦

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٤- توريد وتركيب أجهزة 

ومعدات التجهيزات 

العسكرية للقوات اجلوية

٣٠٠٠ ٣٦/٧

٥- إعادة تأهيل مستودع 

بقاعدة امللك عبدالعزيز اجلوية 

بالقطاع الشرقي

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٣٠٠٠ ٣٦/٨

ن
كا

س
ا�

ة و
سي

ند
له

ة ا
دار

ا�
  / 

ي
ود

سع
 ال

ي
ك

مل
 ال

ي
جو

 ال
اع

دف
 ال

ت
وا

ق

١- إنشاء وجتهيز مباني إدارية 

باخلرج
١٤٣٦/٤/١٤هـ    ١٤٣٦/٤/١٣هـ٨٠٠٠ ٣٤/١/٥

٢- إنشاء محطة مولدات 

وترميم مباني احملوالت 

الكهربائية

١٤٣٦/٤/١٥هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ٥٠٠٠ ٣٤/٥/٧

٣- إنشاء (٣) مستودعات 

بشرورة
١٤٣٦/٤/١٦هـ ١٤٣٦/٤/١٥هـ٥٠٠٠ ٣٥/٤/٢

٤- توريد وتركيب أنظمة 

املراقبة للمستودعات بجدة
١٤٣٦/٤/٢٠هـ    ١٤٣٦/٤/١٩هـ٣٠٠٠ ٣٤/٢/٤

٥- تطوير نظام اإلطفاء مببنى 

الشؤون املالية بالرياض
١٤٣٦/٤/٢١هـ    ١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٠٠٠ ٣٤/١٨/١

٦- تأمني إطارت للسيارات 

واملعدات املساندة بفروع 

وأقسام ومكاتب اإلدارة

ت.ص 

/٨/ع/٣٦
 ١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٢٢هـ    ١٤٣٦/٤/٢١هـ

٧- إعادة تأهيل البنية التحتية 

لشبكة الكهرباء بالشرقية

ت.ص 

/١١/ش/٣٦
 ٣٠٠٠

٨- إعادة تأهيل محطات حتلية 

مياه بالشرقية

ت.ص 

/١٢/ش/٣٦
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٣هـ    ١٤٣٦/٤/٢٢هـ
٩- توريد وتركيب بورتبالت 

بالشرقية

ت.ص 

/١٧/ش/٣٦
 ٣٠٠٠

١٠- إعادة تأهيل العربة اجلبلية 

باجلنوبية

ت.ص 

/١٨/ج/٣٦
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٧هـ    ١٤٣٦/٤/٢٦هـ ١١- استبدال وحدات تكييف 

مركزي ومكيفات صحراوية 

ومجاري هواء بالرياض

ت.ص 

/٢١/ق/٣٦
 ٣٠٠٠

١٢- استبدال نظام التحكم 

في جميع األنظمة امليكانيكة 

والكهربائية اخلاصة مببنى 

القيادة

ت.ص 

/٢٢/ق/٣٦
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٨هـ    ١٤٣٦/٤/٢٧هـ

١٣- استبدال معدات مغاسل 

مركزية بشرورة

ت.ص 

/٢٥/ر/٣٦
 ١٠٠٠

١٤- تأهيل محطات الرفع ملياه 

الصرف الصحي بالوسطى

ت.ص 

/٢٨/و/٣٦
 ١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٩هـ    ١٤٣٦/٤/٢٨هـ
١٥- تأمني سيارات وانيت 

غمارتني دفع خلفي

ت.ص 

/٥٤/ع/٣٦
 ٣٠٠٠

القوات 
البحرية 

الملكية 
السعودية 

اإلعالن الثاني ملشروع استبدال 

وإصالح محطة التحلية 

بقاعدة امللك فيصل البحرية 

بجدة

 ٤/٧٤/٤

٢٠٩/١/
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٥٫٠٠٠

إدارة مدينة 
الملك خالد 
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بحفر الباطن

٥٠٠ ١٤٣٦/٢٩/١١- تأمني كيماويات

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢- فحص وإصالح وحدات 

املشتركني باملقاسم
٦٠٠٠ ٤٣٦/٣٠/١١

٥٠٠ ٣٤٣٦/٣١/١١- تأمني زي رسمي

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة التشغيل 
والصيانة 

با�دارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 
المسلحة

متديد موعد منافسة مشروع 

التجهيز الطبي والغير طبي 

ملبنى العيادات التخصصية 

مبستشفى األمير سلطان 

للقوات املسلحة باملدينة 

املنورة

٢٣/ب 

١٤٣٥/٣٤/
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٥,٠٠٠

إدارة 
التشغيل 
والصيانة 
بالطائف

إعادة طرح للمرة الثانية 

ملشروع إنشاء ميادين التدريب 

مبيدان شمرخ

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٣٦/١١٠٠٠

إدارة 
التشغيل 
والصيانة 

للمنشـآت 
العسكرية 

بالعيينة

١- متديد موعد منافسة مشروع 

توريد وتركيب نظام تدريب 

قتالي بإستخدام تقنية الليزر 

بكلية امللك عبدالعزيز احلربية 

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٥٠٠ م/٤٣٦/٧

٢- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب ثالثة مولدات كهربائية 

(٢٥٠٠ كيلو وات) للكلية احلربية 

وكلية القيادة واألركان 

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٥٠٠ م/٤٣٦/٨

 مجمع 
الملك فهد 

الطبي 
العسكري 
بالظهران

متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب نظام معلومات بنك 

الدم

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٠٠٠ ١٤٣٥/٤٦/٣١

مركز ا�مير 
سلطان 

لمعالجة 
أمراض 
وجراحة 
القلب

١- توريد أجهزة حاسب آلي 

وملحقاتها
١٥٠٠ ١٤٣٦/٠٤/٢٨

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ
٢- شراء ترخيص برامج 

وتطبيقات مايكروسوفت 
٢٠٠٠ ١٤٣٦/٠٥/٢٨

دة
بج

ة 
لح

س
لم

ت ا
وا

لق
د ل

فه
ك 

مل
 ال

ى
شف

ست
م

١- متديد موعد منافسة 

توريد وتأمني عربات ومعدات 

للمستودعات اجلديدة

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٥/١١١٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب وجتهيز غرفة عمليات 

لقسم جراحة األسنان

١٤٣٦/١١٠٠٠

٢٩/ ٣ /١٤٣٦هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٣- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة طبية ملركز 

األمير سلمان ألمراض الكلى

١٤٣٦/٢٣٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

توريد وتركيب أجهزة طبية 

ملستوصف الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٣٣٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة حاسب آلي ملركز 

األمير سلمان ألمراض الكلى 

ومستوصف الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٤١٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة تأثيث 

مركز األمير سلمان ألمراض 

الكلى ومستوصف الدفاع اجلوي

١٤٣٦/٥١٠٠٠

٧- متديد موعد منافسة جتهيز 

وتأثيث اجملمع السكني لهيئة 

التمريض

١٤٣٦/٦١٠٠٠

مستشفى 
ا�مير 

سلطان 
للقوات 

المسلحة 
بالمدينة 

المنورة

١- توريد محروقات وزيوت 

وغسيل العربات
١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ ١٤٣٦/١/٤٣١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ٢١٤٣٦/٢/٤٣١٠٠٠- مكافحة احلشرات والقوارض

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ ٣١٤٣٦/٣/٤٣١٠٠٠- توريد إطارات متنوعة

١٤٣٦/٤/١٥هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ ٤١٤٣٦/٤/٤٣١٠٠٠- توريد مواد وأدوات النظافة

٥- توريد شراشف وبطانيات 

وبيت مخدات ومالبس املرضى 

وحديثي الوالدة

١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٤٣٦/٤/١٩هـ ١٤٣٦/٥/٤٣١٠٠٠

كلية ا�مير 
سلطان 

العسكرية 
للعلوم 
الصحية 

بالظهران

تأجيل منافسة إنشاء وترقية 

األنظمة والتخزينية خلوادم 

الشبكات وترقية أنظمة 

احلماية ضد الفيروسات

١١/٩/ت 

م١١
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٠٠٠

/ /

٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢٧ صفـــر  ١٤٣٥هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المديرية 
العامة 
لحرس 
الحدود

١- تأمني مواد صيانة مباني 

حلاجة قيادة حرس احلدود 

مبنطقة املدينة املنورة

٢٣/٤٣٦/٢٩١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- توريد وتركيب محطات 

غاز طبيعي لعدد (٥) مراكز 

في قطاع رفحاء مبشروع أمن 

احلدود باملنطقة الشمالية

٢٣/٤٣٦/٣٠١٠٠٠

٣- توريد مواد حاجز طريق معدني 

(جارديل) شرق الغدير بقطاع 

العيساوية مبنطقة اجلوف

٢٣/٤٣٦/٣١١٥٠٠

إمارة منطقة 
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٥٠٠ ١٤٣٦/٣تأمني محروقاتالرياض

كلية الملك 
فهد ا�منية

تأمني محاليل مختبرات طبية 

ملركز محمد بن نايف الطبي

Architect ci 8200

CELL-DYN 3700

CELL-DYN RUBY

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة 
الخارجية 
بالرياض

منافسة تأمني احلراسات 

األمنية ملقر فرع الوزارة 

باملنطقة الشرقية (الدمام)

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٢١٢١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

١- تأجيل موعد منافسة 

الصيانة والنظافة والتشغيل 

الغير طبي ملستشفى خليص 

مبكة املكرمة

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٥٠٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠٢

٢- تأجيل موعد منافسة الصيانة 

والنظافة والتشغيل الغير طبي 

ملستشفى شرق عرفات

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ ٥٠٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠١

صحة 
الطائف

إنشاء مظالت سيارات 

اإلسعاف باملراكز الصحية 

بصحة محافظة الطائف

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٥٠٠ ١٤٣٥/٢٥هـ

ن
ازا

 ج
حة

ص

١- منافسة تأمني سيارات 

خدمية لزوم املديرية
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ٣٦/١٨٥٠٠

٢- منافسة تأمني سيارات 

خدمية لزوم الصحة العامة
١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٣٦/١٩٥٠٠

٣- منافسة تأمني سيارات 

خدمية لزوم مراكز الرعاية األولية
١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ٣٦/٢٠٥٠٠

٤- منافسة تأمني سيارات نقل 

لزوم إدارة اخلدمات العامة
١٤٣٦/٤/٢٣هـ١٤٣٦/٤/٢٢هـ٣٦/٢١٥٠٠

٥- منافسة تأمني سيارات أمن 

وسالمة لزوم املستشفيات
١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ٣٦/٢٢٥٠٠

صحة نجران
منافسة تطوير وحتديث 

أجهزة ومبنى قسم اخملتبرات 

مبستشفى امللك خالد بنجران 

١٤٣٦/٣/٢٨هـ  ١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٤٢٠٠٠

صحة الحدود 
الشمالية

منافسة مشروع إنشاء مركز 

طب األسنان التخصصي 

برفحاء (٢٥) للمرة الثانية

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٧١٥٠٠٠

صحة 
القريات

الصيانة والنظافة والتشغيل 

غير الطبي لعدد (٥) مرافق 

صحية و (٢٢) مركز صحي

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٥٠٠٠

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة 
الملك فهد 

الطبية

متديد موعد منافسة مشروع 

استبدال واجهات مبنى 

القوقعة اإللكترونية

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٣٦٠٠١٥٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

١- عملية نقل األجهزة األمنية 

ملبنى محكمة اإلستئناف 

باجلوف 

١٥٠/٢٠١٤١٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ
٢- نظافة وصيانة مبنى 

مجمع الدوائر الشرعية 

مبنطقة تبوك

١٥١/٢٠١٤١٠٠٠

٣- تأمني األجهزة األمنية 

واملراقبة التلفزيونية لكتابة 

العدل الثانية شرق الرياض 

كتابة العدل األولى وسط 

الرياض

١٥٢/٢٠١٤٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ

٤- تأمني األجهزة األمنية 

واملراقبة التلفزيونية 

للمحكمة اجلزائية مبحافظة 

جدة واحملكمة اجلزائية 

ومحكمة األحوال الشخصية 

باملدينة املنورة 

١٥٣/٢٠١٤٢٠٠

٥- عملية استكمال 

املالحظات الفنية على مشروع 

احملكمة العامة بجدة

١٥٤/٢٠١٤٣٠٠

٦- مشروع إنشاء مباني 

احملاكم وكتابات العدل في 

منطقة القصيم ضمن 

مشروع امللك عبداهللا لتطوير 

مرفق القضاء

١٤٣٦/٦/٤هـ١٤٣٦/٦/٣هـ١٥٥/٢٠١٤٥٠٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة 
الملك 

عبدالعزيز  

١- متديد منافسة صيانة 

سفينة األبحاث (٤٣م) بكلية 

علوم البحار   

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٧هـ١٣٩٦٢٣٥٠٠٠/د

٢- استئجار عربات جولف 

لنقل الطالبات باملقر الرئيسي 

وفرع كليات البنات بالفيصلية 

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٨هـ١٦٤٣٩٧٣٠٠٠/د

جامعة 
الملك فهد 

للبترول 
والمعادن

ترميم وإعادة تأهيل مباني 

سكن الطالب (٨٠١-٨١٢) 

BMS  وتطوير أنظمة الصيانة

 ١٤٢

١٤١٠٣٦٥٤/
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

مشروع دراسة وتصميم إنشاء 

معهد الريادة

 ١٥٣

١٤١٠٣٧٣٥/
مجاناً

جامعة 
سلمان بن 

عبدالعزيز

توريد وتركيب وتشغيل 

مولدات احتياطية حملطتي 

الشيللرات الشمالية واجلنوبية 

باملدينة اجلامعية 

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ ٦٠٠٠ ٣٦/٩

جامعة 
الدمام

توريد املستلزمات الطبية 

ملستشفى امللك فهد اجلامعي
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٣٦/١١١٠٫٠٠٠

بة
طي

ة 
مع

جا

١- تأمني إحتياج كلية 

الصيدلة من األجهزة 

والزجاجيات والكيماويات

١٤٣٦/٤/٦هـ   ١٤٣٦/٤/٦هـ ٣٦/٢٣٠٠٠

٢- تأمني إحتياج كلية علوم 

التأهيل الطبي من األجهزة
١٤٣٦/٤/١٣هـ   ١٤٣٦/٤/١٣هـ ٣٦/٣٣٠٠٠

٣- تأمني إستديوهات تعليمية 

لفروع اجلامعة
١٤٣٦/٤/٢٠هـ   ١٤٣٦/٤/٢٠هـ ٣٦/٤٢٠٠٠

٤- مشروع تأسيس وتشغيل 

مكتب إدارة املشاريع
١٤٣٦/٤/٢٦هـ   ١٤٣٦/٤/٢٦هـ ٥٠٠٠ ٣٦/٥

٥- تأمني احلراسات األمنية 

جلامعة طيبة
١٤٣٦/٥/٣هـ   ١٤٣٦/٥/٣هـ ٥٠٠٠ ٣٦/٦

٦- منافسة إنشاء عدد (٢) 

مستودع بجامعة طيبة
١٤٣٦/٤/٨هـ   ١٤٣٦/٤/٨هـ ٥٠٠٠ ٧/ش/٣٦

الجامعة 
السعودية 
ا�لكترونية

الصيانة والنظافة باجلامعة  

ملدة (٣) سنوات
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٥/١٠١٠٫٠٠٠

/ // /
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ال�سنة 92      العدد 4546           إعالنات حكومية ٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢٧ صفـــر  ١٤٣٥هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المديرية 
العامة 
لحرس 
الحدود

١- تأمني مواد صيانة مباني 

حلاجة قيادة حرس احلدود 

مبنطقة املدينة املنورة

٢٣/٤٣٦/٢٩١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- توريد وتركيب محطات 

غاز طبيعي لعدد (٥) مراكز 

في قطاع رفحاء مبشروع أمن 

احلدود باملنطقة الشمالية

٢٣/٤٣٦/٣٠١٠٠٠

٣- توريد مواد حاجز طريق معدني 

(جارديل) شرق الغدير بقطاع 

العيساوية مبنطقة اجلوف

٢٣/٤٣٦/٣١١٥٠٠

إمارة منطقة 
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٥٠٠ ١٤٣٦/٣تأمني محروقاتالرياض

كلية الملك 
فهد ا�منية

تأمني محاليل مختبرات طبية 

ملركز محمد بن نايف الطبي

Architect ci 8200

CELL-DYN 3700

CELL-DYN RUBY

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة 
الخارجية 
بالرياض

منافسة تأمني احلراسات 

األمنية ملقر فرع الوزارة 

باملنطقة الشرقية (الدمام)

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٢١٢١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

١- تأجيل موعد منافسة 

الصيانة والنظافة والتشغيل 

الغير طبي ملستشفى خليص 

مبكة املكرمة

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ ٥٠٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠٢

٢- تأجيل موعد منافسة الصيانة 

والنظافة والتشغيل الغير طبي 

ملستشفى شرق عرفات

١٤٣٦/٣/١٣هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ ٥٠٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠١

صحة 
الطائف

إنشاء مظالت سيارات 

اإلسعاف باملراكز الصحية 

بصحة محافظة الطائف

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٥٠٠ ١٤٣٥/٢٥هـ

ن
ازا

 ج
حة

ص
١- منافسة تأمني سيارات 

خدمية لزوم املديرية
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ٣٦/١٨٥٠٠

٢- منافسة تأمني سيارات 

خدمية لزوم الصحة العامة
١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٣٦/١٩٥٠٠

٣- منافسة تأمني سيارات 

خدمية لزوم مراكز الرعاية األولية
١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ٣٦/٢٠٥٠٠

٤- منافسة تأمني سيارات نقل 

لزوم إدارة اخلدمات العامة
١٤٣٦/٤/٢٣هـ١٤٣٦/٤/٢٢هـ٣٦/٢١٥٠٠

٥- منافسة تأمني سيارات أمن 

وسالمة لزوم املستشفيات
١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ٣٦/٢٢٥٠٠

صحة نجران
منافسة تطوير وحتديث 

أجهزة ومبنى قسم اخملتبرات 

مبستشفى امللك خالد بنجران 

١٤٣٦/٣/٢٨هـ  ١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٤٢٠٠٠

صحة الحدود 
الشمالية

منافسة مشروع إنشاء مركز 

طب األسنان التخصصي 

برفحاء (٢٥) للمرة الثانية

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٧١٥٠٠٠

صحة 
القريات

الصيانة والنظافة والتشغيل 

غير الطبي لعدد (٥) مرافق 

صحية و (٢٢) مركز صحي

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٥٠٠٠

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة 
الملك فهد 

الطبية

متديد موعد منافسة مشروع 

استبدال واجهات مبنى 

القوقعة اإللكترونية

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/٩هـ٣٦٠٠١٥٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

١- عملية نقل األجهزة األمنية 

ملبنى محكمة اإلستئناف 

باجلوف 

١٥٠/٢٠١٤١٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ
٢- نظافة وصيانة مبنى 

مجمع الدوائر الشرعية 

مبنطقة تبوك

١٥١/٢٠١٤١٠٠٠

٣- تأمني األجهزة األمنية 

واملراقبة التلفزيونية لكتابة 

العدل الثانية شرق الرياض 

كتابة العدل األولى وسط 

الرياض

١٥٢/٢٠١٤٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ

٤- تأمني األجهزة األمنية 

واملراقبة التلفزيونية 

للمحكمة اجلزائية مبحافظة 

جدة واحملكمة اجلزائية 

ومحكمة األحوال الشخصية 

باملدينة املنورة 

١٥٣/٢٠١٤٢٠٠

٥- عملية استكمال 

املالحظات الفنية على مشروع 

احملكمة العامة بجدة

١٥٤/٢٠١٤٣٠٠

٦- مشروع إنشاء مباني 

احملاكم وكتابات العدل في 

منطقة القصيم ضمن 

مشروع امللك عبداهللا لتطوير 

مرفق القضاء

١٤٣٦/٦/٤هـ١٤٣٦/٦/٣هـ١٥٥/٢٠١٤٥٠٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة 
الملك 

عبدالعزيز  

١- متديد منافسة صيانة 

سفينة األبحاث (٤٣م) بكلية 

علوم البحار   

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٧هـ١٣٩٦٢٣٥٠٠٠/د

٢- استئجار عربات جولف 

لنقل الطالبات باملقر الرئيسي 

وفرع كليات البنات بالفيصلية 

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٨هـ١٦٤٣٩٧٣٠٠٠/د

جامعة 
الملك فهد 

للبترول 
والمعادن

ترميم وإعادة تأهيل مباني 

سكن الطالب (٨٠١-٨١٢) 

BMS  وتطوير أنظمة الصيانة

 ١٤٢

١٤١٠٣٦٥٤/
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

مشروع دراسة وتصميم إنشاء 

معهد الريادة

 ١٥٣

١٤١٠٣٧٣٥/
مجاناً

جامعة 
سلمان بن 

عبدالعزيز

توريد وتركيب وتشغيل 

مولدات احتياطية حملطتي 

الشيللرات الشمالية واجلنوبية 

باملدينة اجلامعية 

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ ٦٠٠٠ ٣٦/٩

جامعة 
الدمام

توريد املستلزمات الطبية 

ملستشفى امللك فهد اجلامعي
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٣٦/١١١٠٫٠٠٠

بة
طي

ة 
مع

جا

١- تأمني إحتياج كلية 

الصيدلة من األجهزة 

والزجاجيات والكيماويات

١٤٣٦/٤/٦هـ   ١٤٣٦/٤/٦هـ ٣٦/٢٣٠٠٠

٢- تأمني إحتياج كلية علوم 

التأهيل الطبي من األجهزة
١٤٣٦/٤/١٣هـ   ١٤٣٦/٤/١٣هـ ٣٦/٣٣٠٠٠

٣- تأمني إستديوهات تعليمية 

لفروع اجلامعة
١٤٣٦/٤/٢٠هـ   ١٤٣٦/٤/٢٠هـ ٣٦/٤٢٠٠٠

٤- مشروع تأسيس وتشغيل 

مكتب إدارة املشاريع
١٤٣٦/٤/٢٦هـ   ١٤٣٦/٤/٢٦هـ ٥٠٠٠ ٣٦/٥

٥- تأمني احلراسات األمنية 

جلامعة طيبة
١٤٣٦/٥/٣هـ   ١٤٣٦/٥/٣هـ ٥٠٠٠ ٣٦/٦

٦- منافسة إنشاء عدد (٢) 

مستودع بجامعة طيبة
١٤٣٦/٤/٨هـ   ١٤٣٦/٤/٨هـ ٥٠٠٠ ٧/ش/٣٦

الجامعة 
السعودية 
ا�لكترونية

الصيانة والنظافة باجلامعة  

ملدة (٣) سنوات
١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٥/١٠١٠٫٠٠٠

/ // /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ت
ريا

شت
لم

ة ل
ام

لع
ة ا

دار
ا�

١- عملية إنشاء عدة مشاريع 

مبختلف املناطق واحملافظات
٣٦/١٩

  ١٠٠٠

ريال لكل 

مشروع

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- عملية جتهيز مبنى الوزارة 

اجلديد باللوحات الفنية
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٠٠٠  ٣٦/٢٠

٣- عملية نظافة املباني 

املدرسية بإدارة التربية 

والتعليم مبنطقة مكة 

املكرمة 

٣٦/٢١

  ١٠٠٠

ريال لكل 

مجموعة
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ

٤- عملية نظافة املباني 

املدرسية بإدارة التربية 

والتعليم مبحافظة جدة 

٣٦/٢٢

  ١٠٠٠

ريال لكل 

مجموعة

تعليم مكة 
المكرمة

١- تأمني املستلزمات 

التعليمية (مجزئة)
٥٠٠ ٣٦/٠٢

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ
٢- تأمني األجهزة التعليمية 

(مجزئة)
٥٠٠ ٣٦/٠٣

٣- تأمني األثاث املدرسي 

(مجزئة)
٥٠٠ ٣٦/٠٤

حة
با

 ال
م

لي
تع

١- عملية توفير التغذية 

للمجمعات التعليمية 

للمدارس الصغيرة  ( بنني 

– بنات ) للعام الدراسي 

١٤٣٧/١٤٣٦هـ

٥٠٠ ٥/م/ش/٣٦

١٤٣٦/٣/٢٤هـ ١٤٣٦/٣/٢٣هـ

٢- عملية تشغيل النقل 

املدرسي للمجمعات 

التعليمية للمدارس الصغيرة 

( بنني – بنات )  للعام الدراسي    

١٤٣٧/١٤٣٦هـ

٥٠٠ ٦/م/ش/٣٦

بع
ين

م 
لي

تع

١- تأمني مياه حتلية ملدارس 

البنات بجميع القطاعات بإدارة 

التربية والتعليم مبحافظة 

ينبع 

٢٠٠ ٣٦/٤

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- نظافة مبنى إدارة التربية 

والتعليم واملباني امللحقة به 

محافظة ينبع والعيص

٢٠٠ ٣٦/٥

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

م
لي

تع

١- مشروع تأهيل مدرستي 

محمد بن أبي بكر االبتدائية 

بالقطيف ومدرسة قرطبة 

االبتدائية بالعوامية

٢٠٠ ٣٦/٢٤/١٥

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- مشروع تأهيل مدرسة 

النابية االبتدائية بالنابية
٢٠٠ ٣٦/٢٤/١٦

٣- مشروع تأهيل مدرستي 

املتوسطة الثانية بسيهات 

ومدرسة الثانية االبتدائية 

بعنك

٢٠٠ ٣٦/٢٤/١٧

٤- تأمني خدمة اإلنترنت عالي 

السرعة للمدارس احلكومية 

ملدة ثالث سنوات مالية

٢٠٠ ٣٦/٢٤/١٨

تعليم 
القصيم

نظافة اإلسكان الداخلي 

مبعهد النور واألمل والتربية 

الفكرية ومركز خدمات التربية 

اخلاصة ببريدة

١٠٠٠                                                                                                                                                  ١٤٣٦/١٥

    

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

اء
س

�ح
م ا

لي
١- ترميم الروضة العاشرة تع

بالهفوف مبحافظة األحساء
٣٦/٢٩١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ
٢- متديد عملية بيع محتويات 

مستودع الرجيع مبعهد التربية 

الفكرية سابقاً

٣٦/٥١٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
اه

مي

١- تأجيل موعد منافسة 

تشغيل وصيانة شبكات 

الصرف الصحي باملدينة املنورة

 ٩١

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٠٫٠٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة تغذية 

وادي رمي والقرى احمليطة بها

 ٩٢

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٥٫٠٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة 

تشغيل وصيانة عبارات 

الصرف الصحي باملنطقة 

املركزية باملدينة املنورة

 ٩٣

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ١٠٫٠٠٠

٤- تأجيل موعد منافسة فك 

(مواسير ذات قفل وقطع خاصة 

ومحابس) دكتايل من عبارات 

املنطقة املركزية ونقلها إلى 

مستودعات املديرية

 ١٠٠

٤٣٦/٤٣٥/
١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٥٠٠٠

ير
س

 ع
اه

مي

١- عملية تشغيل وصيانة 

مشروع مياه عتود مبركز مربه
 ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٠٠٠ ٢٤٨١ 

٢- عملية سقيا (املراكز والقرى 

التابعة حملافظة تثليث)
 ١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٠٠ ٢٤٨٣

٣- مشروع تشغيل وصيانة 

خطوط وخزانات شمال وشرق 

اخلميس

٣٠٠٠ ٢٤٨٩

 ١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ
٤- عملية تشغيل وصيانة 

محطات التنقية املتفرقة 

واخلطوط التابعة لها مبنطقة 

عسير

٣٠٠٠ ٢٤٨٨

٥- عملية سقيا  (املراكز 

والقرى التابعة حملافظة 

النماص)

٥٠٠ ٢٤٨٤

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ

٦- عملية سقيا (الساحل 

الغربي)
٥٠٠ ٢٤٨٢

مياه 
القصيم

مشروع ترحيل خدمات املياه 

بطريق - حويالن - القصيعة - 

مدينة بريدة

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٣٦/٣٥/٦٤٢٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
االجتماعية

إنشاء دار التربية االجتماعية 

للبنات بجدة
١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٠٠٠ ٣٦/٢٦

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 
لرعاية 
الشباب

مشروع عملية أعمال العزل املائي 

واحلراري ألسطح مبنى املسرح 

واملسبح ومالعب االسكواش 

والصالة الرياضية واملتحف ومبنى 

اإلدارة واملسجد واملرافق األخرى 

بنادي الشباب الرياضي بالرياض

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٨٥

/ // /

٤UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢٧ صفـــر  ١٤٣٥هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

د 
شا

�ر
وا

ة 
عو

لد
وا

ف 
قا

�و
وا

ة 
مي

سال
ا�

ن 
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- إنشاء جامع خادم احلرمني 

الشريفني بدومة اجلندل 

مبنطقة اجلوف

١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٤٣٦/٤/١٩هـ٤٧٦٢٥٠٠-١٤٣٤

٢- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة غرب الهفوف 

باملنطقة الشرقية

٤٧٧٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٣- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة غرب الهفوف عدد 

(٨٣) باملنطقة الشرقية

٤٧٨٣٠٠٠-١٤٣٤

٤- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة جنوب الهفوف 

باملنطقة الشرقية

٤٧٩٣٠٠٠-١٤٣٤

٥- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة شمال الهفوف 

باملنطقة الشرقية

٤٨٠٥٠٠٠-١٤٣٤

٦- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة القرى الشمالية 

باملنطقة الشرقية

٤٨١٣٠٠٠-١٤٣٤

٧- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة القرى الشرقية 

باملنطقة الشرقية

٤٨٢٣٠٠٠-١٤٣٤

٨- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة املراكز والهجر 

باألحساء باملنطقة الشرقية

٤٨٣٣٠٠٠-١٤٣٤

٩- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة املبرز باملنطقة 

الشرقية

٤٨٤٣٠٠٠-١٤٣٤

١٠- صيانة ونظافة وتشغيل 

جامع امللك فهد بالدمام 

باملنطقة الشرقية

٤٨٥١٥٠٠-١٤٣٤

١١- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى فرع الوزارة باملنطقة 

الشرقية

٤٨٦٢٥٠٠-١٤٣٤

١٢- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة أملج 

مبنطقة تبوك

٤٨٨٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ

١٣- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة ظهران 

اجلنوب مبنطقة عسير

٤٨٩٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الدوادمي 

مبنطقة الرياض

٤٩٠٣٠٠٠-١٤٣٤

١٥- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة يدمه 

مبنطقة جنران

٤٩١٣٠٠٠-١٤٣٤

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

رع
ف

١- عملية هدم وإنشاء جامع 

هجرة احلاجز باحملاني التابع 

حملافظة الطائف ومدة تنفيذ 
العملية (١٤) أربعة عشر شهراً

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٢- عملية هدم وإنشاء مسجد 

ربيع املقاطي رقم (١٦٦) 

بالقفيف مبكة املكرمة ومدة 

تنفيذ العملية (١٢) أثنى عشر 
ً شهرا

٥٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
رع

ف

١- صيانة ونظافة مساجد 

اجملموعة العاشرة مبحافظة 

املهد مبنطقة املدينة املنورة

٥٠٠٠ ٣٦/١

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- توريد وتركيب مولد قوي 

كهربائي طوارئ جلامع القبلتني 

مبنطقة املدينة املنورة

٣٦/٢٥٠٠

٣- ترميم دورات املياه ملسجد 

خليف معال مبخطط املطار 

مبنطقة املدينة املنورة

٣٦/٣١٠٠

٤- تأمني وتركيب تكييف جلامع 

محمد تخته بخاري مبنطقة 

املدينة املنورة

٣٦/٤٥٠٠

ل
حائ

ع 
عملية تشغيل وصيانة فر

ونظافة اجملموعة رقم ( ٩- أ ) 

لعدد ٣٨ جامع ومسجد ومبنى 

مركز عيسى امللق (٣٦) شهر

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ١٥٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

لم
ة ا

زار
و

تأجيل موعد منافسة عملية 

النظافة والصيانة والتشغيل 

حملطات حتلية وتنقية املياه 

ومحطات معاجلة مياه الصرف 

الصحي واآلبار ومايتبعها 

من خزانات وشبكات مبنافذ 

(احلديثة ،حالة عمار ،جديدة 

عرعر،الدرة) واجملمع احلكومي 

بحائل

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٧٢١١٠٠٠

مصلحة 
الزكاة 

والدخل 
ا�دارة العامة  

الرياض

مشروع نظام البصمة وكمرات 

املراقبة لكافة فروع مصلحة 

الزكاة والدخل

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٢٠٠٠

مة
عا

 ال
ك

مار
لج

ة ا
لح

ص
م

١- تأجيل موعد منافسة 

أعمال التشغيل والصيانة 

لعدد من أجهزة فحص 

احلقائب والطرود باملنافذ البرية 

والبحرية واملطارات الداخلية

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢هـ٤٨٣٠٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة أعمال 

التشغيل والصيانة والنظافة 

لعدد (١١) جهاز لفحص 

األحشاء باملنافذ اجلمركية

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٩٣٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ت
ريا

شت
لم

وا
ت 

صا
اق

من
 ال

رة
دا

إ

١- تأمني املبيدات الكيماوية 

واحليوية الالزمة ملكافحة آفة 

حافرة الطماطم

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٦٧٢٣٠٠٠

٢٣٧٤٢٢٠٠٠- تأمني أدوية بيطرية عامــة

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
٣- توفير العمالة املساندة 

للوحدات والعيادات البيطرية
٣٧٤٣٣٠٠٠

٤- تشغيل وصيانة مفرخة 

األسماك بجزيرة أبو علي في 

اخلليج العربي

٣٧٤٧١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٥- تأمني وتركيب غرف تبريد 

مع املولدات االحتياطية
٣٧٤٨١٠٠٠

٦- نظافة وصيانة وتشغيل 

مركز أبحاث اإلبل واملراعي 

باجلوف وامللحقات التابعة له

٣٧٤٩٥٠٠

٧- زراعة وري أشجار بديلة عن 

أشجار القات املزالة في جبل 

فيفا وبلغازي مبنطقة جازان

٣٧٨٠٢٠٠٠

٨- معاجلة النفايات الطبية 

البيطرية لإلدارات العامة 

واملديريات واخملتبرات والوحدات 

البيطرية

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٨٢٦٢٠٠٠

٩- تأجيل موعد منافسة 

مكافحة نواقل األمراض 

مبنطقة جازان (املرحلة الثانية)

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ٣٥٥٥٢٠٠٠

١٠- تأجيل موعد منافسة 

تأمني مبيدات ملكافحة وأبحاث 

اجلراد

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٣٤٥٢٢٠٠٠

١١- تأجيل موعد منافسة 

تسييج وتركيب بوابات مبنتزه 

ثادق الوطني (املرحلة الثانية)

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٥٥٧٥٠٠

هيئة الري 
والصرف 
با�حساء

إزالة ونقل اخمللفات الزراعية 

في منطقة إدارة الري والصرف 

بدومة اجلندل مبنطقة اجلوف

١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٢٠٠٠

/ // /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

د 
شا

�ر
وا

ة 
عو

لد
وا

ف 
قا

�و
وا

ة 
مي

سال
ا�

ن 
ؤو

ش
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رة
وزا

١- إنشاء جامع خادم احلرمني 

الشريفني بدومة اجلندل 

مبنطقة اجلوف

١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٤٣٦/٤/١٩هـ٤٧٦٢٥٠٠-١٤٣٤

٢- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة غرب الهفوف 

باملنطقة الشرقية

٤٧٧٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٣- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة غرب الهفوف عدد 

(٨٣) باملنطقة الشرقية

٤٧٨٣٠٠٠-١٤٣٤

٤- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة جنوب الهفوف 

باملنطقة الشرقية

٤٧٩٣٠٠٠-١٤٣٤

٥- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة شمال الهفوف 

باملنطقة الشرقية

٤٨٠٥٠٠٠-١٤٣٤

٦- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة القرى الشمالية 

باملنطقة الشرقية

٤٨١٣٠٠٠-١٤٣٤

٧- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة القرى الشرقية 

باملنطقة الشرقية

٤٨٢٣٠٠٠-١٤٣٤

٨- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة املراكز والهجر 

باألحساء باملنطقة الشرقية

٤٨٣٣٠٠٠-١٤٣٤

٩- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة املبرز باملنطقة 

الشرقية

٤٨٤٣٠٠٠-١٤٣٤

١٠- صيانة ونظافة وتشغيل 

جامع امللك فهد بالدمام 

باملنطقة الشرقية

٤٨٥١٥٠٠-١٤٣٤

١١- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى فرع الوزارة باملنطقة 

الشرقية

٤٨٦٢٥٠٠-١٤٣٤

١٢- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة أملج 

مبنطقة تبوك

٤٨٨٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ

١٣- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة ظهران 

اجلنوب مبنطقة عسير

٤٨٩٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة الدوادمي 

مبنطقة الرياض

٤٩٠٣٠٠٠-١٤٣٤

١٥- إنشاء مبنى إدارة األوقاف 

واملساجد مبحافظة يدمه 

مبنطقة جنران

٤٩١٣٠٠٠-١٤٣٤

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

رع
ف

١- عملية هدم وإنشاء جامع 

هجرة احلاجز باحملاني التابع 

حملافظة الطائف ومدة تنفيذ 
العملية (١٤) أربعة عشر شهراً

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٢- عملية هدم وإنشاء مسجد 

ربيع املقاطي رقم (١٦٦) 

بالقفيف مبكة املكرمة ومدة 

تنفيذ العملية (١٢) أثنى عشر 
ً شهرا

٥٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
رع

ف

١- صيانة ونظافة مساجد 

اجملموعة العاشرة مبحافظة 

املهد مبنطقة املدينة املنورة

٥٠٠٠ ٣٦/١

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- توريد وتركيب مولد قوي 

كهربائي طوارئ جلامع القبلتني 

مبنطقة املدينة املنورة

٣٦/٢٥٠٠

٣- ترميم دورات املياه ملسجد 

خليف معال مبخطط املطار 

مبنطقة املدينة املنورة

٣٦/٣١٠٠

٤- تأمني وتركيب تكييف جلامع 

محمد تخته بخاري مبنطقة 

املدينة املنورة

٣٦/٤٥٠٠

ل
حائ

ع 
عملية تشغيل وصيانة فر

ونظافة اجملموعة رقم ( ٩- أ ) 

لعدد ٣٨ جامع ومسجد ومبنى 

مركز عيسى امللق (٣٦) شهر

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ١٥٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

لم
ة ا

زار
و

تأجيل موعد منافسة عملية 

النظافة والصيانة والتشغيل 

حملطات حتلية وتنقية املياه 

ومحطات معاجلة مياه الصرف 

الصحي واآلبار ومايتبعها 

من خزانات وشبكات مبنافذ 

(احلديثة ،حالة عمار ،جديدة 

عرعر،الدرة) واجملمع احلكومي 

بحائل

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٧٢١١٠٠٠

مصلحة 
الزكاة 

والدخل 
ا�دارة العامة  

الرياض

مشروع نظام البصمة وكمرات 

املراقبة لكافة فروع مصلحة 

الزكاة والدخل

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٢٠٠٠

مة
عا

 ال
ك

مار
لج

ة ا
لح

ص
م

١- تأجيل موعد منافسة 

أعمال التشغيل والصيانة 

لعدد من أجهزة فحص 

احلقائب والطرود باملنافذ البرية 

والبحرية واملطارات الداخلية

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/٢هـ٤٨٣٠٠٠

٢- تأجيل موعد منافسة أعمال 

التشغيل والصيانة والنظافة 

لعدد (١١) جهاز لفحص 

األحشاء باملنافذ اجلمركية

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٩٣٠٠٠

/ /
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إ

١- تأمني املبيدات الكيماوية 

واحليوية الالزمة ملكافحة آفة 

حافرة الطماطم

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٦٧٢٣٠٠٠

٢٣٧٤٢٢٠٠٠- تأمني أدوية بيطرية عامــة

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ
٣- توفير العمالة املساندة 

للوحدات والعيادات البيطرية
٣٧٤٣٣٠٠٠

٤- تشغيل وصيانة مفرخة 

األسماك بجزيرة أبو علي في 

اخلليج العربي

٣٧٤٧١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٥- تأمني وتركيب غرف تبريد 

مع املولدات االحتياطية
٣٧٤٨١٠٠٠

٦- نظافة وصيانة وتشغيل 

مركز أبحاث اإلبل واملراعي 

باجلوف وامللحقات التابعة له

٣٧٤٩٥٠٠

٧- زراعة وري أشجار بديلة عن 

أشجار القات املزالة في جبل 

فيفا وبلغازي مبنطقة جازان

٣٧٨٠٢٠٠٠

٨- معاجلة النفايات الطبية 

البيطرية لإلدارات العامة 

واملديريات واخملتبرات والوحدات 

البيطرية

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٣٨٢٦٢٠٠٠

٩- تأجيل موعد منافسة 

مكافحة نواقل األمراض 

مبنطقة جازان (املرحلة الثانية)

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ٣٥٥٥٢٠٠٠

١٠- تأجيل موعد منافسة 

تأمني مبيدات ملكافحة وأبحاث 

اجلراد

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٣٤٥٢٢٠٠٠

١١- تأجيل موعد منافسة 

تسييج وتركيب بوابات مبنتزه 

ثادق الوطني (املرحلة الثانية)

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٥٥٧٥٠٠

هيئة الري 
والصرف 
با�حساء

إزالة ونقل اخمللفات الزراعية 

في منطقة إدارة الري والصرف 

بدومة اجلندل مبنطقة اجلوف

١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٢٠٠٠

/ // /



اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م14

ال�سنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA ٥إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA

اجلمعة ٢٧ صفر  ١٤٣٦هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
ــ

ــ
قـ

لن
ة ا

زار
و

١- طرق وادي الدواسر ـ رقم 

العقد ١٠١
١٨٠

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٢- طرق الدلم - احلوطة ـ رقم 

العقد ١٠٢
١٨١

٣- طرق الرياض - اخلرج ـ رقم 

العقد ١٠٣
١٨٢

٤- طرق الرياض ـ رقم العقد 

١٠٤
١٨٣

٥- طرق الرياض - خريص ـ رقم 

العقد ١٠٥
١٨٤

٦- طرق الرياض - سدير ـ رقم 

العقد ١٠٦
١٨٥

٧- طرق اجملمعة -األرطاوية ـ 

رقم العقد ١٠٧
١٨٦

٨- طرق اجملمعة - الغاط ـ رقم 

العقد ١٠٨
١٨٧

٩- طرق حرميالء - شقراء - 

مرات ـ رقم العقد ١٠٩
١٨٨

١٠- طرق الدوادمي ـ رقم 

العقد ١١٠
١٨٩

١١- طرق عفيف ـ رقم العقد 

١١١
١٩٠

١٢- طرق القويعية - ظلم ـ 

رقم العقد ١١٢
١٩١

١٣- طرق املزاحمية - القويعية 

ـ رقم العقد ١١٣
١٩٢

١٤- طرق ا  األفالج - احلوطة ـ 

رقم العقد ١١٤
١٩٣

١٥- طرق ساجر - الدوادمي ـ 

رقم العقد ١١٥
١٩٤

١٦- طرق القويعية ـ رقم 

العقد ١١٦
١٩٥

١٧- طرق  األفالج - السليل ـ 

رقم العقد ١١٧
١٩٦

١٨- طرق اخلرج - حرض ـ رقم 

العقد ١١٨
١٩٧

١٩- طرق الزلفي ـ رقم العقد 

١١٩
١٩٨

٢٠- طرق البجادية - عفيف ـ 

رقم العقد ١٢٠
١٩٩

٢١- طرق احلصاة ـ رقم العقد 

١٢١
٢٠٠

٢٢- طرق الرين ـ رقم العقد 

١٢٢
٢٠١

٢٣- طرق حفر الباطن ـ رقم 

العقد ٢٠١
٢٠٢

٢٤- طرق النعيرية ـ رقم 

العقد ٢٠٢
٢٠٣

٢٥٢٠٤- طرق الدمام ـ رقم العقد ٢٠٣

٢٦- طرق الظهران - بقيق ـ 

رقم العقد ٢٠٤
٢٠٥

٢٧- طرق الهفوف - خريص ـ 

رقم العقد ٢٠٥
٢٠٦

٢٨- طرق الهفوف - حرض ـ 

رقم العقد ٢٠٦
٢٠٧

٢٩- طرق الهفوف - بطحاء - 

حرض ـ رقم العقد ٢٠٧
٢٠٨

١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٣٠- طرق القرية العليا ـ رقم 

العقد ٢٠٨
٢٠٩

٣١- طرق الهفوف ـ رقم العقد 

٢٠٩
٢١٠

٣٢- طرق حفر الباطن - 

األرطاوية ـ رقم العقد ٢١٠
٢١١

٣٣- طرق بطحاء - شيبة ـ رقم 

العقد ٢١١
٢١٢

٣٤- طرق اخلفجي ـ رقم العقد 

٢١٢
٢١٣
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المظاريف
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٣٥- طرق الليث - القنفذة ـ 

رقم العقد ٣٠١
٢١٤

١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٣٦- طرق الطائف - الباحة ـ 

رقم العقد ٣٠٢
٢١٥

٣٧- طرق الطائف - ظلم ـ رقم 

العقد ٣٠٣
٢١٦

٣٨- طرق مكة املكرمة - 

الطائف ـ رقم العقد ٣٠٤
٢١٧

٣٩- طرق املشاعر املقدسة ـ 

رقم العقد ٣٠٥
٢١٨

٤٠- طرق  جدة ـ رقم العقد 

٣٠٦
٢١٩

٤١- طرق مكة املكرمة - 

املدينة املنورة السريع ـ رقم 

العقد ٣٠٧

٢٢٠

٤٢- طرق الشعيبة - الليث ـ 

رقم العقد ٣٠٨
٢٢١

٤٣- طرق  تربة  -اخلرمة - رنيه ـ 

رقم العقد ٣٠٩
٢٢٢

٤٤- طرق ثول - رابغ ـ رقم 

العقد ٣١٠
٢٢٣

٤٥- طرق هدى الشام - احملاني ـ 

رقم العقد ٣١١
٢٢٤

٤٦- طرق  تربة - اخلرمة ـ رقم 

العقد ٣١٢
٢٢٥

٤٧- طرق خيبر - العال ـ رقم 

العقد ٤٠١
٢٢٦

٤٨- طرق املدينة املنورة - 

احلناكية ـ رقم العقد ٤٠٢
٢٢٧

٤٩- طرق املدينة املنورة - بدر - 

ينبع - رقم العقد ٤٠٣
٢٢٨

٥٠- طرق  املدينة املنورة - مكة 

املكرمة السريع ـ رقم العقد 

٤٠٤

٢٢٩

٥١- طرق املليليح - شجوى - 

العيص ـ رقم العقد ٤٠٥
٢٣٠

٥٢- طرق املدينة املنورة ـ رقم 

العقد ٤٠٦
٢٣١

٥٣٢٣٢- طرق العال ـ رقم العقد ٤٠٧

٥٤- طرق املدينة املنورة 

-الصويدرة-النخيل ـ رقم 

العقد ٤٠٨

٢٣٣

٥٥- طرق ينبع - أملج ـ رقم 

العقد ٤٠٩
٢٣٤

٥٦- طرق األكحل - مهد 

الذهب ـ رقم العقد ٤١٠
٢٣٥

٥٧٢٣٦- طرق  بريدة ـ رقم العقد ٥٠١

١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٥٨- طرق البكيرية - النبهانية 

ـ رقم العقد ٥٠٢
٢٣٧

٥٩- طرق عنيزة - املذنب - 

الرس ـ رقم العقد ٥٠٣
٢٣٨

٦٠- طرق بريدة / حائل ـ رقم 

العقد ٥٠٤
٢٣٩

٦١- طرق شري / بريدة / الزلفي 

ـ رقم العقد ٥٠٥
٢٤٠

٦٢- طرق النبهانية / املدينة 

املنورة ـ رقم العقد ٥٠٦
٢٤١

٦٣- طرق الرس / ضريه ـ رقم 

العقد ٥٠٧
٢٤٢

٦٤- طرق البكيرية - عيون 

اجلواء ـ رقم العقد ٥٠٨
٢٤٣

٦٥- طرق الرس - النبهانية ـ 

رقم العقد ٥٠٩
٢٤٤

٦٦- طرق عنيزة - نفي ـ رقم 

العقد ٥١٠
٢٤٥

/ /
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٦٧- طرق شمال حائل ـ رقم 

العقد ٦٠١
٢٤٦

١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٦٨- طرق شرق حائل ـ رقم 

العقد ٦٠٢
٢٤٧

٦٩- طرق غرب حائل ـ رقم 

العقد ٦٠٣
٢٤٨

٧٠- طرق جنوب حائل ـ رقم 

العقد ٦٠٤
٢٤٩

٧١- طرق حائل -اجلوف ـ رقم 

العقد ٦٠٥
٢٥٠

٧٢- طرق بقعاء - تربة ـ رقم 

العقد ٦٠٦
٢٥١

٧٣- طرق احلائط ـ رقم العقد 

٦٠٧
٢٥٢

٧٤- طرق الغزالة - السليمي ـ 

رقم العقد ٦٠٨
٢٥٣

٧٥- طرق محائل - اجملاردة ـ رقم 

العقد ٨٠١
٢٥٤

٧٦- طرق أبها ـ رقم العقد 

٨٠٢
٢٥٥

٧٧- طرق أبها - النماص ـ رقم 

العقد ٨٠٣
٢٥٦

٧٨- طرق خميس مشيط ـ 

رقم العقد ٨٠٤
٢٥٧

٧٩- طرق بيشة ـ رقم العقد 

٨٠٥
٢٥٨

٨٠- طرق خميس مشيط - 

تثليث ـ رقم العقد ٨٠٦
٢٥٩

٨١- طرق ظهران اجلنوب ـ رقم 

العقد ٨٠٧
٢٦٠

٨٢- طرق وادي بن هشبل ـ رقم 

العقد ٨٠٨
٢٦١

٨٣- طرق بيشة - العاليا ـ رقم 

العقد ٨٠٩
٢٦٢

٨٤- طرق تثليث - يدمة ـ رقم 

العقد ٨١٠
٢٦٣

٨٥- طرق جازان / الطوال ـ رقم 

العقد ٩٠١
٢٦٤

١٤٣٦/٤/٢٣هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٨٦- طرق صبياء - الدرب ـ رقم 

العقد ٩٠٢
٢٦٥

٨٧- طرق صبياء - الداير ـ رقم 

العقد ٩٠٣
٢٦٦

٨٨- طرق أبوعريش - الطوال ـ 

رقم العقد ٩٠٤
٢٦٧

٨٩- طرق اخملواة - قلوة ـ رقم 

العقد ١٠٠١
٢٦٨

٩٠- طرق الباحة - بلجرشي ـ 

رقم العقد ١٠٠٢
٢٦٩

٩١- طرق الباحة - الطائف ـ 

رقم العقد ١٠٠٣
٢٧٠

٩٢- طرق اخملواة - اجملاردة ـ رقم 

العقد ١٠٠٤
٢٧١

٩٣- طرق جنران - الوديعة ـ رقم 

العقد ١١٠١
٢٧٢

٩٤- طرق جنران - ظهران اجلنوب 

ـ رقم العقد ١١٠٢
٢٧٣

٩٥- طرق جنران ـ رقم العقد 

١١٠٣
٢٧٤

٩٦- طرق تيماء - القليبة ـ رقم 

العقد ١٢٠١
٢٧٥

٩٧- طرق القليبة - تبوك - 

حالة عمار ـ رقم العقد ١٢٠٢
٢٧٦

٩٨- طرق ضباء - حقل ـ رقم 

العقد ١٢٠٣
٢٧٧

٩٩- طرق أملج - ضباء ـ رقم 

العقد ١٢٠٤
٢٧٨
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١٠٠- طرق تبوك - ضباء ـ رقم 

العقد ١٢٠٥
٢٧٩

١٤٣٦/٤/٢٣هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

١٠١- طرق الوجه - أملج ـ رقم 

العقد ١٢٠٦
٢٨٠

١٠٢- طرق اجلوف ـ رقم العقد 

١٣٠١
٢٨١

١٠٣- طرق القريات ـ رقم 

العقد ١٣٠٢
٢٨٢

١٠٤- طرق أبوعجرم - طبرجل ـ 

رقم العقد ١٣٠٣
٢٨٣

١٠٥- طرق اجلوف / حائل ـ رقم 

العقد ١٣٠٤
٢٨٤

١٠٦- طرق البسيطاء ـ رقم 

العقد ١٣٠٥
٢٨٥

١٠٧- طرق الشعبه / رفحاء / 

ساموده ـ رقم العقد ١٤٠١
٢٨٦

١٠٨- طرق عرعر - طريف ـ رقم 

العقد ١٤٠٢
٢٨٧

١٠٩- طرق رفحاء - العويقلية 

ـ رقم العقد ١٤٠٣
٢٨٨

١١٠- طرق رفحاء ـ رقم العقد 

١٤٠٤
٢٨٩

١١١- متديد الطريق الدائري 

الثاني ملدينة الرياض (املرحلة 

األولى)

١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٣٥٠٠٫٠٠٠

١١٢- متديد مبنى إدارة الطرق 

والنقل مبنطقة احلدود 

الشمالية

٧١١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

١١٣- متديد مبنى إدارة الطرق 

والنقل مبنطقة القصيم
٣٨١٠٫٠٠٠

١١٤- متديد اجملموعة السابعة 

باملنطقة الشرقية
٤٨٥٠٫٠٠٠

١١٥- طرح األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية 

والزراعية مبنطقة الرياض 

(اجملموعة التاسعة والعشرون)

٣٠٧١٠٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك 
فيصل 

التخصصي 
ومركز 

ا�بحاث 
الرياض 

مؤسسة 
عامة

متديد موعد منافسة مشروع 

إنشاء مبنى اخلدمات املساندة
١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ ٣٦/٢٢٠٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

اإلشتراك في الدوريات 

اإللكترونية الطبية

 ٠٣/٢٦٣

٢٠١٤/
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
ــ

ــ
قـ

لن
ة ا

زار
و

٦٧- طرق شمال حائل ـ رقم 

العقد ٦٠١
٢٤٦

١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٦٨- طرق شرق حائل ـ رقم 

العقد ٦٠٢
٢٤٧

٦٩- طرق غرب حائل ـ رقم 

العقد ٦٠٣
٢٤٨

٧٠- طرق جنوب حائل ـ رقم 

العقد ٦٠٤
٢٤٩

٧١- طرق حائل -اجلوف ـ رقم 

العقد ٦٠٥
٢٥٠

٧٢- طرق بقعاء - تربة ـ رقم 

العقد ٦٠٦
٢٥١

٧٣- طرق احلائط ـ رقم العقد 

٦٠٧
٢٥٢

٧٤- طرق الغزالة - السليمي ـ 

رقم العقد ٦٠٨
٢٥٣

٧٥- طرق محائل - اجملاردة ـ رقم 

العقد ٨٠١
٢٥٤

٧٦- طرق أبها ـ رقم العقد 

٨٠٢
٢٥٥

٧٧- طرق أبها - النماص ـ رقم 

العقد ٨٠٣
٢٥٦

٧٨- طرق خميس مشيط ـ 

رقم العقد ٨٠٤
٢٥٧

٧٩- طرق بيشة ـ رقم العقد 

٨٠٥
٢٥٨

٨٠- طرق خميس مشيط - 

تثليث ـ رقم العقد ٨٠٦
٢٥٩

٨١- طرق ظهران اجلنوب ـ رقم 

العقد ٨٠٧
٢٦٠

٨٢- طرق وادي بن هشبل ـ رقم 

العقد ٨٠٨
٢٦١

٨٣- طرق بيشة - العاليا ـ رقم 

العقد ٨٠٩
٢٦٢

٨٤- طرق تثليث - يدمة ـ رقم 

العقد ٨١٠
٢٦٣

٨٥- طرق جازان / الطوال ـ رقم 

العقد ٩٠١
٢٦٤

١٤٣٦/٤/٢٣هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٨٦- طرق صبياء - الدرب ـ رقم 

العقد ٩٠٢
٢٦٥

٨٧- طرق صبياء - الداير ـ رقم 

العقد ٩٠٣
٢٦٦

٨٨- طرق أبوعريش - الطوال ـ 

رقم العقد ٩٠٤
٢٦٧

٨٩- طرق اخملواة - قلوة ـ رقم 

العقد ١٠٠١
٢٦٨

٩٠- طرق الباحة - بلجرشي ـ 

رقم العقد ١٠٠٢
٢٦٩

٩١- طرق الباحة - الطائف ـ 

رقم العقد ١٠٠٣
٢٧٠

٩٢- طرق اخملواة - اجملاردة ـ رقم 

العقد ١٠٠٤
٢٧١

٩٣- طرق جنران - الوديعة ـ رقم 

العقد ١١٠١
٢٧٢

٩٤- طرق جنران - ظهران اجلنوب 

ـ رقم العقد ١١٠٢
٢٧٣

٩٥- طرق جنران ـ رقم العقد 

١١٠٣
٢٧٤

٩٦- طرق تيماء - القليبة ـ رقم 

العقد ١٢٠١
٢٧٥

٩٧- طرق القليبة - تبوك - 

حالة عمار ـ رقم العقد ١٢٠٢
٢٧٦

٩٨- طرق ضباء - حقل ـ رقم 

العقد ١٢٠٣
٢٧٧

٩٩- طرق أملج - ضباء ـ رقم 

العقد ١٢٠٤
٢٧٨

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
ــ

ــ
قـ

لن
ة ا

زار
و

 

١٠٠- طرق تبوك - ضباء ـ رقم 

العقد ١٢٠٥
٢٧٩

١٤٣٦/٤/٢٣هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

١٠١- طرق الوجه - أملج ـ رقم 

العقد ١٢٠٦
٢٨٠

١٠٢- طرق اجلوف ـ رقم العقد 

١٣٠١
٢٨١

١٠٣- طرق القريات ـ رقم 

العقد ١٣٠٢
٢٨٢

١٠٤- طرق أبوعجرم - طبرجل ـ 

رقم العقد ١٣٠٣
٢٨٣

١٠٥- طرق اجلوف / حائل ـ رقم 

العقد ١٣٠٤
٢٨٤

١٠٦- طرق البسيطاء ـ رقم 

العقد ١٣٠٥
٢٨٥

١٠٧- طرق الشعبه / رفحاء / 

ساموده ـ رقم العقد ١٤٠١
٢٨٦

١٠٨- طرق عرعر - طريف ـ رقم 

العقد ١٤٠٢
٢٨٧

١٠٩- طرق رفحاء - العويقلية 

ـ رقم العقد ١٤٠٣
٢٨٨

١١٠- طرق رفحاء ـ رقم العقد 

١٤٠٤
٢٨٩

١١١- متديد الطريق الدائري 

الثاني ملدينة الرياض (املرحلة 

األولى)

١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٣٥٠٠٫٠٠٠

١١٢- متديد مبنى إدارة الطرق 

والنقل مبنطقة احلدود 

الشمالية

٧١١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

١١٣- متديد مبنى إدارة الطرق 

والنقل مبنطقة القصيم
٣٨١٠٫٠٠٠

١١٤- متديد اجملموعة السابعة 

باملنطقة الشرقية
٤٨٥٠٫٠٠٠

١١٥- طرح األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية 

والزراعية مبنطقة الرياض 

(اجملموعة التاسعة والعشرون)

٣٠٧١٠٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك 
فيصل 

التخصصي 
ومركز 

ا�بحاث 
الرياض 

مؤسسة 
عامة

متديد موعد منافسة مشروع 

إنشاء مبنى اخلدمات املساندة
١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ ٣٦/٢٢٠٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

اإلشتراك في الدوريات 

اإللكترونية الطبية

 ٠٣/٢٦٣

٢٠١٤/
١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٠٠٠

/ /
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اجلمعة ٢٧ صفر  ١٤٣٦هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
يو

فز
تل

وال
ة 

اع
�ذ

ة ا
يئ

ه

١- إنشاء برج للتغطية 

اإلذاعية والتلفزيونية باملشاعر 

املقدسة (موقع عرفات)

 ٨١

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٣٠٠٠

٢- صيانة ونظافة 

محطة اإلرسال اإلذاعي 

واإلستوديوهات اإلذاعية بأبها

 ٨٢

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ٢٠٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
ير

طو
ة ت

يئ
ه

١- مشروع تنفيذ بوابة املدينة 

املنورة على طريق الهجرة
١٤٣٦/٥/٤هـ١٤٣٦/٥/٣هـ٢٠,٠٠٠ ١٤٣٦/١

٢- مشروع تنفيذ بوابة املدينة 

املنورة على طريق املدينة املنورة 

-القصيم

١٤٣٦/٥/٦هـ١٤٣٦/٥/٥هـ٢٠,٠٠٠ ١٤٣٦/٢

٣- مشروع  إنشاء املقر 

الرئيسي ملبنى هيئة تطوير 

املدينة املنورة

١٤٣٦/٥/٨هـ١٤٣٦/٥/٧هـ٢٠,٠٠٠ ١٤٣٦/٣

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

تأمني املواد القرطاسية 

واملكتبية

ب٣-٤١-٥٢-

٣-١
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٠٠٠

الهيئة 
الملكية 

بينبع

إعادة طرح منافسة خدمات 

النظافة واإلعاشة للكلية 

الصناعية (املتابعة رقم ٩)

بي آو آم 

آتش-٢٥١٣ 
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ ٣٢٥٠ 

الهيئة 
العامة 

للسياحة 
وا�ثار 

تطوير البوابات اإللكترونية 

للوجهات السياحية 
١٤٣٦/٣/٢١هـ ١٤٣٦/٣/٢٠هـ ١٤٣٥/٦٨١٠٠٠

هيئة 
المساحة 

الجيولوجية 
السعودية

تأمني وتوريد حفارة على 

شاحنة لصالح هيئة املساحة 

اجليولوجية السعودية بجدة

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٠٠٠-
ي

هن
لم

وا
ي 

قن
لت

ب ا
دري

لت
ة ل

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

ال

١- استكمال أعمال إنشاءات 

وتوسعة ملسرح الكلية 

التقنية بالرياض

٨٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢- مشروع صيانة شبكة املياه 

بالكلية التقنية للبنني بنجران
٩٢٠٠٠

٣- إنشاء املعهد الصناعي 

الثانوي الرابع (بنني) بالرياض
١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ١٠٥٠٠٠

٤- سفلتة طرق وممرات ومواقف 

السيارات باملعهد الصناعي 

الثانوي بالدمام

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ١١١٠٠٠

٥- تنفيذ أعمال شبك حماية 

حول املالعب بالكلية التقنية 

ببريدة

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٢٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المؤسسة 
العامة 

للصناعات 
العسكرية

مشروع توريد وتركيب أبواب 

ونوافذ الومنيوم للمدارس 

واملباني العامة باملدينة 

السكنية باملؤسسة العامة 

للصناعات العسكرية باخلرج

١٠/٥ لعام 

١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٠٠

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 تنفيذ 

نظام نقل مياه التغذية اجلديد 

حملافظة اخلفجي ، تنفيذ 

األنابيب احلديدية الالزمة 

لنظام نقل املياه بقطر (٣٦) 

بوصة وطول تقريبي (١٠٫٨) 

كيلو متر وتوريد وتنفيذ 

محطة الضخ الالزمة لنقل 

املياه من خزانات املؤسسة 

باخلفجي وإنشاء خزان حديدي 

بسعة (٦٠٫٠٠٠) م٣ في محطة 

اخلفجي

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ ٢٥٫٠٠٠ 

٢- متديد موعد منافسة القيام 

بتركيب وحتديث نظام التحكم 

وأجهزة االساء لناقالت الوقود 

في الرصيف البحري مبحطات 

الشعيبة

MT-١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٦هـ ٥٠٠ ٨٣٠

٣- متديد موعد منافسة 

القيام بعمل العمرة الشاملة 

لقواطع ١١٠ ك.ف باملرحلة 

األولى مبحطات الشعيبة

MT-١٤٣٦/٤/٧هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ ٥٠٠ ٧٧٢

٥- متديد موعد منافسة إعادة 

تأهيل وحتديث أنظمة احلماية 

املهبطية للمرحلة األولى 

ومحطة التناظح العكسي 

مبحطات حتلية ينبع املدينة 

املنورة 

YM/

R/I/١٢٨
١٤٣٦/٤/١٢هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ ٥٠٠ 

٦- متديد موعد منافسة 

تأهيل نظام مرسب الكربون 

اإللكتروستاتيكي لعدد 

(٥) غاليات باملرحلة الرابعة 

مبحطات حتلية جدة وذلك 

بالقيام بأعمال اإلصالح 

والعمرة الشاملة حسب 

شروط ومواصفات اإلتفاقية 

JD/RE/١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٣هـ ٥٠٠ ٩٨٣

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

إزدواج اخلط رقم (٢) بني اخلرج 

والرياض
١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٣٠٫٠٠٠ ٢٠١٤٢١٠٠٤

/ /

٨UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢٧ صفـــر  ١٤٣٥هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

سة
ـد

قـ
لم

ة ا
صم

عا
 ال

نة
ما

١- الصيانة الدورية للشوارع أ

الرئيسية مبكة املكرمة
٣٥٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ 

٢- صيانة األرصفة بطرق      

مبكة املكرمة
٣٦٥٠٠٠

٣- تشغيل وصيانة 

احلاسب  اآللي ونظم 

املعلومات اجلغرافية 

بأمانة العاصمة املقدسة 

١٩/٢/١/٠٣٣٧/٠٠/٠٠/٣

٣٧٣٠٠٠

اء
س

�ح
ة ا

مان
أ

١- متديد موعد منافسة 

حتسني مداخل وميادين مدينة 

العمران ٣

٢١١١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ
٢- متديد موعد منافسة 

حتسني مداخل وميادين مدينة 

اجلفر 

٢١٣١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٣- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء محطة إنتقالية 

مبدينة العيون باألحساء  

١٧٦٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٤- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء محطات 

إنتقالية مبدينتي الهفوف 

واملبرز باألحساء  

١٧٥٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٥- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء محطة إنتقالية 

مبدينة اجلفر باألحساء  

١٧٧٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٦- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء وبناء مكتبة 

البنية التحتية للمفاتيح 

العامة PKI ( املرحلة األولى )

١٣٦١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٧- متديد موعد منافسة 

أمتتة عمليات البنية 

املؤسسية  SOA بإدارة عالقات 

CRM املستفيدين

١٣٧١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٨- متديد موعد منافسة تطوير 

بيئة خدمات املستفيدين 

باتفاقيات مستوى اخلدمة 

SLA

١٣٨١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٩- متديد موعد منافسة 

هندسة موارد البنية 

املؤسسية SOA لقياس 

KPI مؤشرات األداء

١٣٩١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٠- متديد موعد منافسة 

تطوير نظام املساندة الفورية 

وأدوات املشاركة اجملتمعية

١٤٠١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١١- تشغيل وصيانة محطات 

وشبكات تصريف مياه األمطار 

في مدينتي الهفوف واملبرز

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٩١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٦

١٢- مزايدة استثمار إنشاء 

وتشغيل وصيانة محطة فرز 

النفايات مبحافظة األحساء

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ ١٣- مزايدة استثمار إنشاء 

وتشغيل وصيانة محطة تدوير 

اخمللفات االنشائية  مبحافظة 

األحساء

٥٠٠٠

أمانة 
المنطقة 
الشرقية 

تأمني سيارات لألمانة للعام 

املالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ـ مرحلة 

ثالثة 

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٠٠ 

أمانة 
القصيم 

إنشاء خطوط تصريف 

السيول بطريقة الدفع 

النفقي مبدينة بريدة 

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٤٠٫٠٠٠

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 

والقرى التابعة لها ( العقد 

األول منطقة شرق وادي عرعر ) 

                            ١٩/١٣/١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٢١٩١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها بشعبة نصاب 

(سابق خبرة )

١١١٥٠٠

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها بشعبة 

نصاب (سابق خبرة ) املرحلة 

األولى

١٢١٥٠٠

٤- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها بشعبة 

نصاب (سابق خبرة ) املرحلة 

الثانية 

١٣١٥٠٠

٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة بشعبة نصاب (سابق 

خبرة )

١٤١٥٠٠

٦- تطوير امليادين واحلدائق 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 
١٥١٥٠٠

٧- إعادة تأهيل الشوارع 

واألرصفة واإلنارة بشعبة 

نصاب (سابق خبرة )

١٦١٥٠٠

٨- توريد شبكات ري خزانات 

مياه بشعبة نصاب (سابق 

خبرة ) 

١٧١٥٠٠

٩- إنشاء منتزة بري بشعبة 

نصاب (سابق خبرة ) 
١٨١٥٠٠

١٠- إنشاء ساحات بلدية 

ومالعب أطفال بشعبة نصاب 

(سابق خبرة ) 

١٩١٥٠٠

١١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 
٢٠٢٠٠٠

١٢- عمل مصدات رياح وأتربة 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 
٢١١٥٠٠

١٣- إنشاء جسور مشاة للمرافق 

العامة على الطريق الدولي 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 

٢٢١٥٠٠

١٤- مباني ومرافق بلدية 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 
٢٣١٥٠٠

١٥- تنفيذ درابزين حماية 

للحديقة الواقعة بحي 

الناصرية جنوب الفنادق (سابق 

خبرة)

٢٤١٠٠٠

١٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

لها (تأمني معدات) املرحلة 

األولى بطلعة التمياط  

١٩/١٣/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

سابق خبرة 

٢٢٠١٥٠٠

١٧- توريد معدات وآليات 

الطوارئ باألمانة  (العقد 

الثاني) مبدينة عرعر 

٢١٤٢٠٠٠

١٨- تأمني معدات لبلدية 

أم خنصر (العقد الثاني) 

 ١٩/١٣/٧٠٧/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٤

سابق خبرة 

٢٥١٥٠٠

١٩-  العقد الثاني لدرء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها (تأمني 

معدات) بلدية قرية ابن شرمي 

 ١٩/١٣/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

سابق خبرة 

٢٠٨١٥٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

سة
ـد

قـ
لم

ة ا
صم

عا
 ال

نة
ما

١- الصيانة الدورية للشوارع أ

الرئيسية مبكة املكرمة
٣٥٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ 

٢- صيانة األرصفة بطرق      

مبكة املكرمة
٣٦٥٠٠٠

٣- تشغيل وصيانة 

احلاسب  اآللي ونظم 

املعلومات اجلغرافية 

بأمانة العاصمة املقدسة 

١٩/٢/١/٠٣٣٧/٠٠/٠٠/٣

٣٧٣٠٠٠

اء
س

�ح
ة ا

مان
أ

١- متديد موعد منافسة 

حتسني مداخل وميادين مدينة 

العمران ٣

٢١١١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ
٢- متديد موعد منافسة 

حتسني مداخل وميادين مدينة 

اجلفر 

٢١٣١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٣- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء محطة إنتقالية 

مبدينة العيون باألحساء  

١٧٦٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٤- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء محطات 

إنتقالية مبدينتي الهفوف 

واملبرز باألحساء  

١٧٥٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٥- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء محطة إنتقالية 

مبدينة اجلفر باألحساء  

١٧٧٢٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٦- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء وبناء مكتبة 

البنية التحتية للمفاتيح 

العامة PKI ( املرحلة األولى )

١٣٦١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٧- متديد موعد منافسة 

أمتتة عمليات البنية 

املؤسسية  SOA بإدارة عالقات 

CRM املستفيدين

١٣٧١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٨- متديد موعد منافسة تطوير 

بيئة خدمات املستفيدين 

باتفاقيات مستوى اخلدمة 

SLA

١٣٨١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

٩- متديد موعد منافسة 

هندسة موارد البنية 

املؤسسية SOA لقياس 

KPI مؤشرات األداء

١٣٩١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١٠- متديد موعد منافسة 

تطوير نظام املساندة الفورية 

وأدوات املشاركة اجملتمعية

١٤٠١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٥

١١- تشغيل وصيانة محطات 

وشبكات تصريف مياه األمطار 

في مدينتي الهفوف واملبرز

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٩١٥٫٠٠٠ / ١٤٣٦

١٢- مزايدة استثمار إنشاء 

وتشغيل وصيانة محطة فرز 

النفايات مبحافظة األحساء

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ ١٣- مزايدة استثمار إنشاء 

وتشغيل وصيانة محطة تدوير 

اخمللفات االنشائية  مبحافظة 

األحساء

٥٠٠٠

أمانة 
المنطقة 
الشرقية 

تأمني سيارات لألمانة للعام 

املالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ـ مرحلة 

ثالثة 

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٠٠ 

أمانة 
القصيم 

إنشاء خطوط تصريف 

السيول بطريقة الدفع 

النفقي مبدينة بريدة 

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ٤٠٫٠٠٠

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 

والقرى التابعة لها ( العقد 

األول منطقة شرق وادي عرعر ) 

                            ١٩/١٣/١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٢١٩١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها بشعبة نصاب 

(سابق خبرة )

١١١٥٠٠

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها بشعبة 

نصاب (سابق خبرة ) املرحلة 

األولى

١٢١٥٠٠

٤- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها بشعبة 

نصاب (سابق خبرة ) املرحلة 

الثانية 

١٣١٥٠٠

٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة بشعبة نصاب (سابق 

خبرة )

١٤١٥٠٠

٦- تطوير امليادين واحلدائق 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 
١٥١٥٠٠

٧- إعادة تأهيل الشوارع 

واألرصفة واإلنارة بشعبة 

نصاب (سابق خبرة )

١٦١٥٠٠

٨- توريد شبكات ري خزانات 

مياه بشعبة نصاب (سابق 

خبرة ) 

١٧١٥٠٠

٩- إنشاء منتزة بري بشعبة 

نصاب (سابق خبرة ) 
١٨١٥٠٠

١٠- إنشاء ساحات بلدية 

ومالعب أطفال بشعبة نصاب 

(سابق خبرة ) 

١٩١٥٠٠

١١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 
٢٠٢٠٠٠

١٢- عمل مصدات رياح وأتربة 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 
٢١١٥٠٠

١٣- إنشاء جسور مشاة للمرافق 

العامة على الطريق الدولي 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 

٢٢١٥٠٠

١٤- مباني ومرافق بلدية 

بشعبة نصاب (سابق خبرة ) 
٢٣١٥٠٠

١٥- تنفيذ درابزين حماية 

للحديقة الواقعة بحي 

الناصرية جنوب الفنادق (سابق 

خبرة)

٢٤١٠٠٠

١٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

لها (تأمني معدات) املرحلة 

األولى بطلعة التمياط  

١٩/١٣/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

سابق خبرة 

٢٢٠١٥٠٠

١٧- توريد معدات وآليات 

الطوارئ باألمانة  (العقد 

الثاني) مبدينة عرعر 

٢١٤٢٠٠٠

١٨- تأمني معدات لبلدية 

أم خنصر (العقد الثاني) 

 ١٩/١٣/٧٠٧/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٤

سابق خبرة 

٢٥١٥٠٠

١٩-  العقد الثاني لدرء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها (تأمني 

معدات) بلدية قرية ابن شرمي 

 ١٩/١٣/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

سابق خبرة 

٢٠٨١٥٠٠

/ /
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اجلمعة ٢٧ صفر  ١٤٣٦هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة تبوك

سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات 

التابعة (وفورات) بتبوك 

١٩/١١/٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٠٤

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٥٧٢٣٠٠٠

ج)
مل

 (أ
ك

بو
ة ت

مان
أ

١- صيانة الشوارع 

واألرصفة واإلنارة بأملج 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٠٦/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٥٧٣٢٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات بأملج 

(شاحنة محمل عليها تنك 

مياه ٢١٠٠٠ لتر عدد ٢) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٠٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ

٣- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات بأملج (شيول 

صغير بوبكات عدد ٥) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣١٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات بأملج (دباب 

بيك اب نقل بضائع عدد ٨) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٢٥٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات بأملج (رافعة 

شوكية ٢٥ طن عدد ١) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٣٥٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات بأملج (شاحنة 

مكبس نفايات كبير عدد ٢) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٤٥٠٠

٧- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات بأملج 

(قالب ديانا صغير عدد ٦) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٥٥٠٠

٨- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات بأملج 

(رأس تريال ٢دفرنس عدد ١) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٦٥٠٠

٩- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات بأملج 

(حفار صغير عدد ٢) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٧٥٠٠

١٠- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات بأملج (قالب 

سعة ١٦ متر مكعب عدد ١) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٨٥٠٠

١١- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات بأملج 

(ونش كهرباء عدد ١) 

١٩/١١/٣٠١/٠٠٨٦/٠١/٠١/٤

١٥٣٩٥٠٠

ه)
بح

ش
(ال

ك 
بو

ة ت
مان

أ

١- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات (تأمني 

خزان بشفط) بالشبحة 

١٩/١١/٧٠٦/٠٠١٠/٠١/٠١/٤

١٥٧٤٥٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٢- إنشاء مركز حضاري 

واحتفاالت أهالي بالشبحه 

١٩/١١/٧٠٦/٠٠٠٨/٠٠/٠٠/٤

١٥٧٦١٥٠٠

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالشبحه 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

١٥٧٧٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ة)
يب

قل
(ال

ك 
بو

ة ت
مان

١- حتسني وجتميل أ

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة بالقليبة وقراها 

١٩/١١/٠٠١/٠٦٠٣/٠٥/٠٠/٤

١٥٧٨١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- سفلتة مخططات 

املنح بالقليبة مخطط ٢/ق 

١٩/١١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤

١٥٧٩٣٠٠٠

ء)
با

ض
ك (

بو
ة ت

مان
أ

١- مباني بلدية ومرافق 

عامة بضباء (مبنى بلدية 

مع الكراج ومستودع) 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٥٨١٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ
٢- مباني بلدية ومرافق 

عامة بضباء (إنشاء 

مرسى قوارب الصيد) 

١٩/١١/٣٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٥٨٢١٠٠٠

أمانة تبوك 
(حقل )

سفلتة مخططات املنح 

بحقل ١٩/١١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٥٨٠٤٠٠٠

أمانة تبوك 
(الوجه)

تطوير املواقع التاريخية بالوجه 

١٩/١١/٣٠٣/٠٠٩١/٠٠/٠٠/٤
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٥٧٥٢٥٠٠

ن
ازا

 ج
نة

ما
أ

١- جسور وأنفاق بجازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠١٣٠/٠١/٠٠/٤
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٢- حتسني وجتميل الكورنيش 

و الوجهات البحرية بجازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠١١٩/٠١/٠٠/٤

 ٣٠٠٠

٣- تطوير الشوارع 

ومعاجلة الهبوطات بجازان 

١٩/٠٩/٠٠١/٠١٧٩/٠٠/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة مباني 

ومرافق بلدية (استكمال 

مبنى األمانة بجازان) 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ٢٠٠٠ 

أمانة منطقة 
نجران 

درء أخطار السيول 

- املرحلة األولى 

٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤

 ٢٥٣

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ ٦٥٠٠

ش 
با

 خ
ية

لد
سفلتة وأرصفة وإنارة  ب

لألمانة والبلديات 

التابعة - املرحلة الثالثة 

٠١٩/٠١٥/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

 ٢٥٤

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ ٣٥٠٠

نا 
بو

 ح
ية

لد
ب

١- صيانة احلدائق 

واملسطحات اخلضراء 

وشبكات الري - املرحلة األولى 

٠١٩/٠١٥/٧٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

 ٢٥٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ 

٢- التخلص من 

النفايات وتأهيل املرمى 

القدمي  (توريد معدات ) 

 ٠١٩/٠١٥/٧٠١/٠٠٥٣/٠٠/٠٠/٤

-  املرحلة األولى

 ٢٥٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

٣- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة - املرحلة األولى 

٠١٩/٠١٥/٧٠١/٠٠٠٥/٠٠/٠٠/٣

 ٢٥٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٠٠٠

ى
فل

س
 ال

فة
لي

لح
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/١٢/٧٠٤/٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٧٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ

٢- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/١٢/٧٠٤/٠٠٢٨/٠٠/٠٠/٤

٦٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ألمانة منطقة 

حائل والبلديات التابعة 

(بلدية احلليفة السفلى) 

١٩/١٢/٧٠٤/٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٦٠٠٠

بلدية ابن 
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ١٥٠٠/م/٣٦تدوير النفاياتعقيل

/ /

١٠UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢٧ صفـــر  ١٤٣٥هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ش
بي

ة 
دي

بل

١- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة البلديات 

والقرى التابعة له 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٧٥/٠١/٠١/٤

١٠٠٠

٣٢٠٠٠- مشروع فتح طرق أمنية

٤- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة البلديات 
٣٠٠٠

٥١٠٠٠- إزالة مبنى آيل للسقوط

٦- مشروع نظافة مرافق 

البلدية
١٠٠٠

٧- مشروع حفر آبار وتعميق 

آبار القائمة
١٠٠٠

٨١٠٠٠- تأمني أدوات زراعية

١٤٣٦/٤/٣٠هـ١٤٣٦/٤/٢٩هـ

٩١٠٠٠- تأمني أدوات كهربائية

١٠- عملية صيانة مواقع 

االحتفاالت لألعياد 

واملناسبات السنوية 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

١١- الصيانة التشغيلية 

ملبنى البلدية واملباني 

املساندة واملرافق العامة 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٢- تأجيل موعد منافسة 

صيانة التشجير وشبكات الري 

للحدائق واملسطحات اخلضراء 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ١٠٠٠

اء
يف

ة ف
دي

بل

١- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠١/٠٨/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- جتميل وحتسني املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

١٠٠٠

٣- درء أخطار السيول ( وفر) 

١٩/٠٩/٢٠٢/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ ٤- مباني ومرافق 

بلدية ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٩/٢٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

ل
وا

ط
 ال

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 

إنشاء احلدائق والساحات 

وممرات مشاة (استكمال 

أعمال املركز احلضاري) 

٠١٩/٠٠٩/٦٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ

٢- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

لبلدية محافظة الطوال 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

دراسات وإشراف لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

لبلدية محافظة الطوال 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٤/٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فة
ص

نا
 ال

ية
لد

ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة-وفر
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ ٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار
٥٠٠٠

٣٢٠٠٠- حتسني وجتميل املداخل

بلدية 
الفويلق

سفلتة مخططات املنح 

البلدية بالفويلق (مخطط 

املطيوي الشمالي ومخطط 

قراين الترمس ) 

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٦٠٠٠ 

لة
قي

وي
لع

ة ا
دي

بل

١١٥٠٠- مباني ومرافق بلدية 

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

٢- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات

٢٠٠٠

٣٢٠٠٠- إنارة شوارع العويقيلة

٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة م ( ١ )

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٥- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة م ( ١ ) 

٣٠٠٠

٦- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة 

٣٠٠٠

٧٣٠٠٠- إنشاء منتزه بري للمحافظة 

٨- إنشاء مبنى مختبر لبلدية 

العويقيلة
٢٥٠٠

٩- عمل مصدات للرياح 

مبحافظة العويقيلة 
٢٠٠٠

١٠- إنشاء مراكز صيانة 

للسيارات واملعدات
٢٠٠٠

١١- إنشاء حدائق بقرى 

العويقيلة
١٥٠٠

١٢٤٠٠٠- إنشاء سوق جتاري

١٣- إعادة تأهيل الشوارع 

والطرق
٢٥٠٠

١٤- تطوير أرصفة املشاة 

ومواقف السيارات
٢٥٠٠

١٥- تطوير املنطقة املركزية 

بالعويقيلة
٣٠٠٠

١٦٢٥٠٠- إنشاء ساحات بلدية 

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

١- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل
١٠٠٠ـ

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

٢- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات  

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٩٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

أسواق ومسالخ 

٠١٩/٠٠٩/٣٠١/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار

٢٠٠٠

٥- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء (احملور الشرقي)
٢٠٠٠
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/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ش
بي

ة 
دي

بل

١- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة البلديات 

والقرى التابعة له 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٧٥/٠١/٠١/٤

١٠٠٠

٣٢٠٠٠- مشروع فتح طرق أمنية

٤- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة البلديات 
٣٠٠٠

٥١٠٠٠- إزالة مبنى آيل للسقوط

٦- مشروع نظافة مرافق 

البلدية
١٠٠٠

٧- مشروع حفر آبار وتعميق 

آبار القائمة
١٠٠٠

٨١٠٠٠- تأمني أدوات زراعية

١٤٣٦/٤/٣٠هـ١٤٣٦/٤/٢٩هـ

٩١٠٠٠- تأمني أدوات كهربائية

١٠- عملية صيانة مواقع 

االحتفاالت لألعياد 

واملناسبات السنوية 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٠٠٠

١١- الصيانة التشغيلية 

ملبنى البلدية واملباني 

املساندة واملرافق العامة 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

١٢- تأجيل موعد منافسة 

صيانة التشجير وشبكات الري 

للحدائق واملسطحات اخلضراء 

١٩/٠٩/٣٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٣/٣هـ١٤٣٦/٣/٢هـ١٠٠٠

اء
يف

ة ف
دي

بل

١- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢/٠١/٠٨/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- جتميل وحتسني املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

١٠٠٠

٣- درء أخطار السيول ( وفر) 

١٩/٠٩/٢٠٢/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ ٤- مباني ومرافق 

بلدية ( مرحلة ثانية ) 

١٩/٠٩/٢٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

ل
وا

ط
 ال

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 

إنشاء احلدائق والساحات 

وممرات مشاة (استكمال 

أعمال املركز احلضاري) 

٠١٩/٠٠٩/٦٠١/٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢هـ١٤٣٦/٣/١هـ

٢- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

لبلدية محافظة الطوال 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

١٠٫٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

دراسات وإشراف لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

لبلدية محافظة الطوال 

٠١٩/٠٠٩/٠٠١/٦٠٤/٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فة
ص

نا
 ال

ية
لد

ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة-وفر
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ ٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار
٥٠٠٠

٣٢٠٠٠- حتسني وجتميل املداخل

بلدية 
الفويلق

سفلتة مخططات املنح 

البلدية بالفويلق (مخطط 

املطيوي الشمالي ومخطط 

قراين الترمس ) 

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٦٠٠٠ 

لة
قي

وي
لع

ة ا
دي

بل

١١٥٠٠- مباني ومرافق بلدية 

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ

٢- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات

٢٠٠٠

٣٢٠٠٠- إنارة شوارع العويقيلة

٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة م ( ١ )

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٥- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة م ( ١ ) 

٣٠٠٠

٦- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة 

٣٠٠٠

٧٣٠٠٠- إنشاء منتزه بري للمحافظة 

٨- إنشاء مبنى مختبر لبلدية 

العويقيلة
٢٥٠٠

٩- عمل مصدات للرياح 

مبحافظة العويقيلة 
٢٠٠٠

١٠- إنشاء مراكز صيانة 

للسيارات واملعدات
٢٠٠٠

١١- إنشاء حدائق بقرى 

العويقيلة
١٥٠٠

١٢٤٠٠٠- إنشاء سوق جتاري

١٣- إعادة تأهيل الشوارع 

والطرق
٢٥٠٠

١٤- تطوير أرصفة املشاة 

ومواقف السيارات
٢٥٠٠

١٥- تطوير املنطقة املركزية 

بالعويقيلة
٣٠٠٠

١٦٢٥٠٠- إنشاء ساحات بلدية 

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

١- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل
١٠٠٠ـ

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

٢- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات  

١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٩٩/٠٠/٠٠/٤

١٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

أسواق ومسالخ 

٠١٩/٠٠٩/٣٠١/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤

١٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار

٢٠٠٠

٥- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء (احملور الشرقي)
٢٠٠٠
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اجلمعة ٢٧ صفر  ١٤٣٦هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
الساحل

مشروع إنشاء مبنى البلدية 

٠١٩/٠٠٧/٧١٨/٠٠٨/٠٠/٠٠/٤
١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٣٠٠٠

بلدية ا�سياح
تأهيل ميادين طريق 

امللك عبدالعزيز 

١٩/٠٨/٣٠١/٠٠٧٥/٠٠/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ٧٠٠٠

نا
ة ق

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات التابعة
 ١٠٠٠ 

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة
 ١٠٠٠

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار 
١٠٠٠

٤- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملتنزهات والساحات وحفر آبار 

وشبكات

١٠٠٠

٥- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى
١٠٠٠

٦- فتح وتطوير وتوسعة 

الطرق والشوارع
١٠٠٠

ب
ري

ط
ة 

دي
بل

١- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ 

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

٣- تطوير وحتسني 

الطرق والشوارع 

وامليادين (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٧/٧٠٣/٠٠٥٩/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٤- إنشاء وتطوير املسالخ 

واألسواق (مرحلة ثانية) 

١٩/٠٠٧/٧٠٣/٠٠٦١/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

٥- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٤/٠٠/٤

٤٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ 

٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

٥٠٠٠

٧- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠١/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٨- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٨/٠٠/٤

٥٠٠٠

٩- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

١٩/٠٠٧/٠٠٠١/٠٦٠٣/٠٨/٠٠/٤

١٥٠٠

١٠- تطوير الطرق والشوارع 

والتقاطعات
٥٠٠٠

١١- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة
٢٥٠٠

١٢٢٥٠٠- إنشاء مباني ومرافق عامة

١٣١٥٠٠- إنشاء أسواق

١٤- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى
١٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جر
 ح

ية
لد

ب

١- عملية صيانة شبكات الري 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
٣٠٠

١٤٣٦/٣/٩هـ ١٤٣٦/٣/٩هـ 

٢- عملية صيانة األرصفة 

  ١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
٣٠٠

٣- عملية صيانة 

مبنى الضيافة 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

٤- عملية صيانة 

مرمى النفايات 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣

٣٠٠

٥- عملية صيانة غرف الطوارئ 

١٩/٠٠٥/٧٠٣/٠٠٠١/٠٠/٣
٣٠٠

اد
زن

 ال
مد

غا
ة 

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة إنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٥/٠٠/٤

 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ

٢- سفلتة وأرصفة إنارة 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠١/٠٧/٠٠/٤

 ١٠٫٠٠٠

٣- تأهيل وتطوير 

الشوارع والطرق واإلنارة 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٢/٠٠/٠٠/٤

 ٤٠٠٠

٤- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة أولى)

 ٣٠٠٠

٥- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة ثانية)

 ٣٠٠٠

٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

(مرحلة ثالثة) 

 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٧- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة أولى)

 ٣٠٠٠

٨- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة ثانية)

 ٣٠٠٠

٩- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار  

لألمانة والبلديات التابعة 

 ١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

(مرحلة ثالثة)

 ٢٠٠٠

١٠- إنشاء مرمى نفايات 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٥/٠٠/٠٠/٤
 ٣٥٠٠

١١- تسوير مقابر 

ومغاسل موتى 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢٠/٠٠/٠٠/٤

 ١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

١٢- إنشاء مركز حضاري 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠١٦/٠٠/٠٠/٤
 ٤٠٠٠

١٣- مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠٢١/٠٠/٠٠/٤
 ٣٠٠٠

١٤- تسوير مقابر 

١٩/١٤/٧٠٤/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤
١٢٠٠

١٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

١٩/١٤/٠٠١/٠٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

 ٢٠٠٠

١٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٢٧ صفـــر  ١٤٣٥هـ       ١٩ ديسمبر ٢٠١٤م


/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
جر

وع
 أب

ية
لد

ب

١- مشروع أسواق ومسالخ 

١٩/٠١٠/٧٠٢/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

١٩/١٠/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

١٩/١٠/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٥٠٠٠

٤- سفلتة مخطط قرية 

األضارع ١٣٩٨/٢/٤/٢ 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

٥- سفلتة مخطط أبو 

عجرم القدمي ١٤٠١/٢/٤/١٨ 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

ف
ري

ط
ة 

ــ
يـ

لد
ب

١- درء أخطار السيول 

١٩/١٣/٣٠٢/٥٠٠٠/١٠/٠١/٤
٣٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها 

١٩/١٣/٠٠١/٦٠١/٠٣/٠٠/٤

٣٠٠

٣- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها 

١٩/١٣/٠٠١/٥٠٠٣/٠٤/٠١/٤

١٩/١٣/٠٠١/٦٠٢/٠٢/٠٠/٤

٣٠٠

ق
وق

 م
ية

لد
ب

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ألمانة حائل 

والبلديات التابعة لها عقد ٤ 

١٩/١٢/١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٥٠٠

٢- مباني بلدية ومرافق عامة 

(إنشاء مركز حضاري حبران ) 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٧/٩٩/١/٤

٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

ألمانة حائل والبلديات التابعة 

لها (بلدية موقق) عقد-٢ 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠١/٩٩/١/٤

٣٠٠٠

٤- إنشاء حدائق ومالعب 

وممرات مشاة وساحات عقد ٣ 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٥/٩٩/١/٤

٣٠٠٠

٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

لها بلدية موقق عقد ٢ 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٥٠٠

٦- تشغيل سوق اخلضار 

واللحوم مبحافظة موقق 
٣٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ ٧- تشغيل السوق التجاري 

بقرية دليهان
٣٠٠

٨- تشغيل مسلخ البلدية 

رقم ٣ – بقرية احلفير 
٣٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ضر

ة 
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بضرية 
٤٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة بقرى 

ضرية 
٤٠٠٠

٣٢٠٠٠- درء أخطار السيول بضرية 

٤١٠٠٠- حتسني وجتميل بضرية 

ب
در

 ال
ية

لد
ب

١- تأمني أدوات ومستلزمات 

كهربائية
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٢- تأمني قطع غيار (معدات 

وسيارات)
١٠٠٠

٣- إزاحة الرمال الزاحفة مبركز 

عتود
١٥٠٠

٤- صيانة السفلتة واإلنارة 

مبركز رمي
١٥٠٠

٥- صيانة السفلتة واإلنارة 

مبركز عتود
١٥٠٠

٦- صيانة السفلتة واإلنارة 

مبدينة الدرب
١٥٠٠

٧١٥٠٠- صيانة األرصفة باحملافظة

ن
سا

فر
ة 

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل الشواطئ في 

اجلزر

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

حدائق ومالعب وشبكات ري 

وخزانات للشوارع

٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة تطوير 

وتأهيل التراث العمراني
٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل مداخل فرسان
٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة بفرسان
٢٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

صيانة وزراعة وري 

الشوارع واحلدائق بفرسان 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

٧- صيانة السفلتة 

واألرصفة واإلنارة 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٨- صيانة املسطحات 

اخلضراء وشبكات الري 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٩- صيانة املباني 

واملرافق العامة 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ٣٠٠٠     

١٠- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠
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/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
جر

وع
 أب

ية
لد

ب

١- مشروع أسواق ومسالخ 

١٩/٠١٠/٧٠٢/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤
٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

١٩/١٠/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٠٦/٠٠/٤

٥٠٠٠

٣- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

١٩/١٠/٠٠٠١/٠٦٠٢/٠٧/٠٠/٤

٥٠٠٠

٤- سفلتة مخطط قرية 

األضارع ١٣٩٨/٢/٤/٢ 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

٥- سفلتة مخطط أبو 

عجرم القدمي ١٤٠١/٢/٤/١٨ 

١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠٠

ف
ري

ط
ة 

ــ
يـ

لد
ب

١- درء أخطار السيول 

١٩/١٣/٣٠٢/٥٠٠٠/١٠/٠١/٤
٣٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ

٢- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها 

١٩/١٣/٠٠١/٦٠١/٠٣/٠٠/٤

٣٠٠

٣- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها 

١٩/١٣/٠٠١/٥٠٠٣/٠٤/٠١/٤

١٩/١٣/٠٠١/٦٠٢/٠٢/٠٠/٤

٣٠٠

ق
وق

 م
ية

لد
ب

١- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ألمانة حائل 

والبلديات التابعة لها عقد ٤ 

١٩/١٢/١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٥٠٠

٢- مباني بلدية ومرافق عامة 

(إنشاء مركز حضاري حبران ) 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٧/٩٩/١/٤

٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

ألمانة حائل والبلديات التابعة 

لها (بلدية موقق) عقد-٢ 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠١/٩٩/١/٤

٣٠٠٠

٤- إنشاء حدائق ومالعب 

وممرات مشاة وساحات عقد ٣ 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٥/٩٩/١/٤

٣٠٠٠

٥- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

لها بلدية موقق عقد ٢ 

١٩/١٢/٦٠٧/٦٠٣/٩٩/٠١/٤

٢٥٠٠

٦- تشغيل سوق اخلضار 

واللحوم مبحافظة موقق 
٣٠٠

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ ٧- تشغيل السوق التجاري 

بقرية دليهان
٣٠٠

٨- تشغيل مسلخ البلدية 

رقم ٣ – بقرية احلفير 
٣٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ضر

ة 
دي

بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بضرية 
٤٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة بقرى 

ضرية 
٤٠٠٠

٣٢٠٠٠- درء أخطار السيول بضرية 

٤١٠٠٠- حتسني وجتميل بضرية 

ب
در

 ال
ية

لد
ب

١- تأمني أدوات ومستلزمات 

كهربائية
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٢- تأمني قطع غيار (معدات 

وسيارات)
١٠٠٠

٣- إزاحة الرمال الزاحفة مبركز 

عتود
١٥٠٠

٤- صيانة السفلتة واإلنارة 

مبركز رمي
١٥٠٠

٥- صيانة السفلتة واإلنارة 

مبركز عتود
١٥٠٠

٦- صيانة السفلتة واإلنارة 

مبدينة الدرب
١٥٠٠

٧١٥٠٠- صيانة األرصفة باحملافظة

ن
سا

فر
ة 

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل الشواطئ في 

اجلزر

٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

حدائق ومالعب وشبكات ري 

وخزانات للشوارع

٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة تطوير 

وتأهيل التراث العمراني
٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل مداخل فرسان
٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة بفرسان
٢٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

صيانة وزراعة وري 

الشوارع واحلدائق بفرسان 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٢٠٠٠

٧- صيانة السفلتة 

واألرصفة واإلنارة 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ

٨- صيانة املسطحات 

اخلضراء وشبكات الري 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

٣٠٠٠

٩- صيانة املباني 

واملرافق العامة 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

 ٣٠٠٠     

١٠- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص من النفايات 

١٩/٠٠٩/٦٠٢/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠
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/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اه
مو

ا�
ة 

دي
بل

١- مشروع تطوير الشوارع 

والطرق وامليادين
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- مشروع إنشاء وتطوير 

احلدائق واملنتزهات واملالعب 

وممرات املشاة

 ٣٠٠٠

٣٠٠٠ ٣- مشروع إنشاء مباني بلدية

٢٠٠٠ ٤- مشروع التسمية والترقيم 

٢٠٠٠ ٥- مشروع تفتييت الصخور

٦- مشروع إنشاء شبكة 

حاسب آلي
 ٢٠٠٠

٧- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات
 ٥٠٠٠

٨- مشروع درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار
 ٣٠٠٠

٩- مشروع حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات
 ١٠٠٠

ي
ــ

ــ
ــ

نف
ة 

دي
بل

١- تعديل موعد فتح مظاريف 

حدائق وممرات مشاة وساحات

 /٩ /٤٣٥

١٤٣٦
٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١هـ١٤٣٦/٣/١هـ

٢- تعديل موعد فتح مظاريف 

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات بنفي

 /١٠ /٤٣٥

١٤٣٦
١٠٠٠

٣- تعديل موعد فتح مظاريف 

استكمال املنتزه العام بنفي 

(مرحلة رابعة)

 /١١ /٤٣٥

١٤٣٦
١٥٠٠

٤- تعديل موعد فتح مظاريف 

سفلتة وأرصفة وإنارة بنفي

 /١٢ /٤٣٥

١٤٣٦
١٥٠٠

٥- تعديل موعد فتح مظاريف 

سفلتة مخططات املنح

 /١٣ /٤٣٥

١٤٣٦
٧٠٠٠

٦- تعديل موعد فتح مظاريف 

تسوير مقابر بنفي

 /٤٣٥/١٤ 

١٤٣٦
١٠٠٠

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
بة

 ج
ية

لد
ب

١- نقل النفايات والتخلص 

منها وتثبيت احلاويات 

١٩/١٢/٤٠١/١٥٠/٠١/٠٠/٤

 ١٠٠٠ 

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- مباني بلدية ومرافق عامة 

١٩/١٢/٤٠١/٦٠٧/٩٩/٠١/٤
 ٢٠٠٠

اء
فح

ة ر
دي

بل

١-  درء أخطار السيول 

١٩/١٣/٣٠١/٦٠٢/٩٩/١/٤
 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء وسقيا املزروعات 

١٩/١٣/٣٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣

       ٥٠٠٠

٣- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة 

والبلديات (العقد الثاني ) 

١٩/١٣/٠٠١/٦٠٣/٠٧/٠٠/٤

٣٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دار
له

ة ا
دي

بل

١- متديد موعد منافسة حدائق 

وممرات مشاة وساحات (إنشاء 

حدائق وساحات وممرات مشاة ) 

٠٦٠٥/٩٩/٠١/٤

٦

١٤٣٦/١٤٣٥
 ١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٢- متديد موعد منافسة 

إنشاء سكن العمال 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٠٠٥٨/٠٠/٠٠/٤

٧

١٤٣٦/١٤٣٥
 ١٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

معدات وآليات 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٠٠٥٤/٠٠/٠٠/٤

٨

١٤٣٦/١٤٣٥
 ١٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة إنشاء 

حدائق وممرات مشاة وساحات 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٠٠٥٧/٠٠/٠٠/٤

١٢

١٤٣٦/١٤٣٥
 ٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة بالهدار 

(٢) ٦٠١/٩٩/٠١/٤

١٩

١٤٣٦/١٤٣٥
 ٢٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

سفلتة طرق وربط لقرى الهدار 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٥٠٠٢/٠١/٠٠/٤

٢٠

١٤٣٦/١٤٣٥
 ١٠٠٠

٧- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة بالهدار 

٠١٩/٠٠٤/٧٠٢/٥٠٠/٠٦/٠١/٤

٢١

١٤٣٦/١٤٣٥
 ١٠٠٠

٨- متديد موعد منافسة مباني 

بلدية ( إنشاء مركز حضاري 

بالهدار) ٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٢٢

١٤٣٦/١٤٣٥
 ٢٠٠٠

٩- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ( إنشاء كراج 

ومستودعات لبلدية الهدار) 

٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤

٢٣

١٤٣٦/١٤٣٥
 ١٥٠٠

١٠- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول ٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤

٢٤

١٤٣٦/١٤٣٥
 ١٠٠٠

جة
لي

 م
ية

لد
ب

١- متديد موعد منافسة حتديث 

اخملطط الهيكلي وإعداد 

اخملططات احمللية والتفصيلية

٣٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

أسواق جتارية مبليجة
٣٠٠٠

بلدية بقيق
مشروع سفلتـة 

وأرصفــة وإنــارة 

١٩/٠٦/٢٠٣/٦٠١/٩٩/٠١/٤

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٥٠٠٠ 

س
لر

ة ا
دي

بل

١- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (مرحله ثانية) 

٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٦٢/٩٩/٠٠١/٤

٤٥٠٠

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ

٢- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (مرحله ثالثة) 

٠١٩/٠٠٨/٢٠١/٠٦٢/٩٩/٠٠١/٤

٤٥٠٠

بلدية 
المذنب

متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار

١٤٣٦/٣/٧هـ١٤٣٦/٣/٦هـ٣٦/٣٥/٣٩١٠٫٠٠٠

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

إعالنات حكومية ١٤UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
 : á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY »Hô¨dG ´É£≤dÉH ájƒ÷G ˆGóÑY ∂∏ŸG IóYÉb تعلن /

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريفقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

»Hô¨dG ´É£≤dÉH ájƒ÷G ˆGóÑY ∂∏ŸG IóYÉ≤H …QÉéàdG ™ªéŸG ÒLCÉJ36/1á«fÉ›
   `g1436 / 4 /5  óMC’G Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

تسلَّم كراسة الشروط والمواصفات في قسم التجنيد /طريق الحرمين غرب كوبري القاعدة الجوية  أيام الدوام الرسمي من الساعة (٩) صباحًا حتى الساعة (١٢) ظهرًا . وتسلم العروض للجنة فتح المظاريف بقاعدة 
الملك عبدا� الجوية في الوقت المحدد٠

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لشراء الكراسةقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1ΩÉ©dG IòØæ≤dG ≈Ø°ûà°ùÃ ÉjÒàaÉc ÒLCÉJ782136011000

`g1436/3/27`g1436/3/28

2IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ âcQÉeôHƒ°S ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG781936022000

3IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ ÉjÒàaÉc ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG782136032000

4IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ QƒgõdG ™«H ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG781636052000

5IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ áØ«ØÿG äÉHhô°ûŸGh äÉÑLƒ∏d »JGòdG ™«ÑdG øFÉµŸ (6) OóY á«∏NGO ™bGƒe ÒLCÉJ78263606500

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

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY º«“ »æH áWƒM á¶aÉ ájó∏H  تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمخططالمساحةاسم المنافسةم

1ÜÉ©dG áæjóe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω15000299500

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

2á«YGQõdG ¢VGôZCÓd ¢ü°ü …QÉŒ ™ª› áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω1100466500

3ìGôaCG ô°üb áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω14000205500

4êÈdG á≤jóëH Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω24204500

5IÉ°ûŸG ôªÃ Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω24204500

6¢Tô≤dG á£ πÑb ™bGƒdG Ö©∏ŸG QGƒéH Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω50211500

7»∏gCG ∞°Uƒà°ùe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω1100466500

8ájó∏ÑdG QGƒéH ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω12466---

9ájQÉŒ äÓ + á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd õcôe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω10250466500

10á¶aÉëŸÉH ‹Éª°ûdG πNóŸÉH …QÉŒ ™ª› áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω637204421500
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ال�سنة 92      العدد 4546           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٤UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
 : á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY »Hô¨dG ´É£≤dÉH ájƒ÷G ˆGóÑY ∂∏ŸG IóYÉb تعلن /

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريفقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

»Hô¨dG ´É£≤dÉH ájƒ÷G ˆGóÑY ∂∏ŸG IóYÉ≤H …QÉéàdG ™ªéŸG ÒLCÉJ36/1á«fÉ›
   `g1436 / 4 /5  óMC’G Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

تسلَّم كراسة الشروط والمواصفات في قسم التجنيد /طريق الحرمين غرب كوبري القاعدة الجوية  أيام الدوام الرسمي من الساعة (٩) صباحًا حتى الساعة (١٢) ظهرًا . وتسلم العروض للجنة فتح المظاريف بقاعدة 
الملك عبدا� الجوية في الوقت المحدد٠

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لشراء الكراسةقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1ΩÉ©dG IòØæ≤dG ≈Ø°ûà°ùÃ ÉjÒàaÉc ÒLCÉJ782136011000

`g1436/3/27`g1436/3/28

2IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ âcQÉeôHƒ°S ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG781936022000

3IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ ÉjÒàaÉc ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG782136032000

4IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ QƒgõdG ™«H ™bƒe ÒLCÉJh AÉ°ûfEG781636052000

5IòØæ≤dG ÜƒæL ≈Ø°ûà°ùÃ áØ«ØÿG äÉHhô°ûŸGh äÉÑLƒ∏d »JGòdG ™«ÑdG øFÉµŸ (6) OóY á«∏NGO ™bGƒe ÒLCÉJ78263606500

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

:á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY º«“ »æH áWƒM á¶aÉ ájó∏H  تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمخططالمساحةاسم المنافسةم

1ÜÉ©dG áæjóe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω15000299500

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

2á«YGQõdG ¢VGôZCÓd ¢ü°ü …QÉŒ ™ª› áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω1100466500

3ìGôaCG ô°üb áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω14000205500

4êÈdG á≤jóëH Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω24204500

5IÉ°ûŸG ôªÃ Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω24204500

6¢Tô≤dG á£ πÑb ™bGƒdG Ö©∏ŸG QGƒéH Üƒ°T ‘ƒc áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω50211500

7»∏gCG ∞°Uƒà°ùe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω1100466500

8ájó∏ÑdG QGƒéH ‹BG ±Gô°U áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω12466---

9ájQÉŒ äÓ + á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd õcôe áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω10250466500

10á¶aÉëŸÉH ‹Éª°ûdG πNóŸÉH …QÉŒ ™ª› áeÉbE’ AÉ°†a ¢VQCG2Ω637204421500



اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م24

ال�سنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٥إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

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

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المشروعم

1ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y ájó∏ÑdG ¢TƒM ájhGõH áaôZ ‹BG ±Gô°U500

`g1436/4/12`g1436/4/13

2¬MóæJ ≈∏°üe QGƒéH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U500

3¿É£∏°S ÒeC’G á≤jóëH ájhGõH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U500

4(RÉ¨dG π QGƒéH) ¢UGô°UôdG ∞bGƒÃ QÉ«°S ‹BG ±Gô°U500

5»bGôdG ≈°ûªÃ QÉ«°S ‹BG ±Gô°U500

6ó∏ÑdG §°SƒH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U500

7¢UGô°UôdG IóYÉ≤dG ≥jô£H QÉ«°S ‹BG ±Gô°U500

8QhôŸG ¢üNQ º°ùb ΩÉeCG ó¡a ∂∏ŸG ≥jô£H QÉ«°S ‹BG ±Gô°U500

9( Üƒ°T ‘ƒc ) á«ŸÉY ácô°T á«aƒH500

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

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

تاريخ فتح المظاريفآخر موعدلتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المشروعم

1 2¢UGô°UôdG §£ Ω 866/ºbQ »æµ°S …QÉŒ500

`g1436/3/27`g1436/3/28 2 2¢UGô°UôdG §£ Ω/865 ºbQ »æµ°S …QÉŒ500

3 2¢UGô°UôdG §£ Ω 864/ºbQ »æµ°S …QÉŒ500

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

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم  العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1…QÉŒ •É°ûæd - 951 §£îŸÉH 2 Ω ºbQ á©£≤dG – 3 Ω ºbQ á©£≤dG1100

`g1436/3/29`g1436/3/29  2…QÉŒ •É°ûæd - 779 §£îŸÉH 4 Ω ºbQ á©£≤dG -26 Ω ºbQ á©£≤dG2100

3779 §£îŸÉH äÉbhô á£3100

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

إعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY äGQÉªãà°SE’G IQGOEG `` §«°ûe ¢ù«ªN ájó∏H  تعلن /

تاريخ فتح المظاريفتاريخ تقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المشروعم

1»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 237 ºbQ á©£≤dG5000

`g1436/3/28`g1436/3/29

2»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 238 ºbQ á©£≤dG5000

3äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 244 ºbQ á©£≤dG5000

4äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 245 ºbQ á©£≤dG5000

5»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 241 ºbQ á©£≤dG5000

6»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 242 ºbQ á©£≤dG5000

7äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 243 ºbQ á©£≤dG5000

8äÉYOƒà°ùe  2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 5 ä ºbQ á©£≤dG5000

9( ΩÉYh »©eÉL) »ª«∏©J …QÉŒ2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 13 ä ºbQ á©£≤dG25^000

10äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 246 ºbQ á©£≤dG5000

11»æµ°S …QÉŒ 2/ê/1404/187 ºbQ §£îÃ á©£≤dG5000

12»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 239 ºbQ á©£≤dG5000

13»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 240 ºbQ á©£≤dG5000

14»YÉæ°U2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 1 ä ºbQ á©£≤dG5000

15äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 247 ºbQ á©£≤dG5000

16»MÉ«°S ™éàæe1/2/ê/1406/216 ºbQ §£îÃ 13 ºbQ á©£≤dG5000

17äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 248 ºbQ á©£≤dG5000

18»MÉ«°S ™éàæeh ¢VQÉ©e1/2/ê/1406/216 ºbQ §£îÃ 12 ºbQ á©£≤dG5000

19»YÉæ°U 2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 4 ä ºbQ á©£≤dG5000

20äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 249 ºbQ á©£≤dG5000

21äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 250 ºbQ á©£≤dG5000

مالحظة هامه / 
١ــ شراء نسخ المزايدات من (البلدية إدارة االستثمارات ) مباشرة .

٢ــ تقديم العطاءات �دارة االستثمارات البلدية حسب المواعيد المحددة مع إرفاق ضمان بنكي ١٠٠٪ .



25 UM AL-QURA
اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م

ال�سنة 92      العدد 4546           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY äGQÉªãà°SE’G IQGOEG `` §«°ûe ¢ù«ªN ájó∏H  تعلن /

تاريخ فتح المظاريفتاريخ تقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المشروعم

1»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 237 ºbQ á©£≤dG5000

`g1436/3/28`g1436/3/29

2»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 238 ºbQ á©£≤dG5000

3äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 244 ºbQ á©£≤dG5000

4äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 245 ºbQ á©£≤dG5000

5»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 241 ºbQ á©£≤dG5000

6»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 242 ºbQ á©£≤dG5000

7äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 243 ºbQ á©£≤dG5000

8äÉYOƒà°ùe  2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 5 ä ºbQ á©£≤dG5000

9( ΩÉYh »©eÉL) »ª«∏©J …QÉŒ2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 13 ä ºbQ á©£≤dG25^000

10äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 246 ºbQ á©£≤dG5000

11»æµ°S …QÉŒ 2/ê/1404/187 ºbQ §£îÃ á©£≤dG5000

12»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 239 ºbQ á©£≤dG5000

13»æµ°S …QÉŒ2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 240 ºbQ á©£≤dG5000

14»YÉæ°U2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 1 ä ºbQ á©£≤dG5000

15äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 247 ºbQ á©£≤dG5000

16»MÉ«°S ™éàæe1/2/ê/1406/216 ºbQ §£îÃ 13 ºbQ á©£≤dG5000

17äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 248 ºbQ á©£≤dG5000

18»MÉ«°S ™éàæeh ¢VQÉ©e1/2/ê/1406/216 ºbQ §£îÃ 12 ºbQ á©£≤dG5000

19»YÉæ°U 2/´/1434/1033 ºbQ §£îÃ 4 ä ºbQ á©£≤dG5000

20äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 249 ºbQ á©£≤dG5000

21äÉYOƒà°ùe2/ê/1413/352 ºbQ §£îÃ 250 ºbQ á©£≤dG5000

مالحظة هامه / 
١ــ شراء نسخ المزايدات من (البلدية إدارة االستثمارات ) مباشرة .

٢ــ تقديم العطاءات �دارة االستثمارات البلدية حسب المواعيد المحددة مع إرفاق ضمان بنكي ١٠٠٪ .



اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م26

ال�سنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٧إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY á«fÉãdG Iôª∏d á∏«≤jƒ©dG ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

RƒcôŸG ájô≤H ‹BG ±Gô°U ™bƒe QÉªãà°SG¿hóH1000`g1436/3/28`g1436/3/29

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

موعد  فتح  المظاريفآخر موعد  لتقديم العطاءاتقيمة النسخةالموقعاسم المزايدةم

1Ú¡Lh Ω( 3×4) »Hƒe ôHƒ°S ÚàMƒdábôØàeä’ÉcƒdG1000

`g1436/3/27`g1436/3/28 2Ú¡Lh Ω(1^70×1^25) »Hƒe áMƒd (60)ábôØàeä’ÉcƒdG1500

3Ú¡Lh Ω(4×14) ∫ƒH Êƒj äÉMƒd (3)ábôØàeä’ÉcƒdG1500

4( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°U¿Éª∏°S ÒeC’G ´QÉ°T∑ƒæÑdG500

`g1436/4/5`g1436/4/6

5( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°Uá«∏°ü«ØdÉH QÉ°†ÿG ¥ƒ°S QGƒL∑ƒæÑdG500

6( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°UOƒ©°ùdG ÉHCG  ójÈdG ≈æÑe QGƒL∑ƒæÑdG500

`g1436/5/2`g1436/5/3 7( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°U»æ¡ŸG ó¡©ŸG ¥ô°T∑ƒæÑdG500

8( ºFÉb ) ‹BG ±Gô°UôjQ »M∑ƒæÑdG500

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

: Úà«dÉàdG ÚJójGõŸG ìôW øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG  تعلن /

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة المواصفات اسم المزايدة م

AÉ©HQC’G Ωƒj ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG 

`g1436/4/15 ≥aGƒŸG

ÚæKE’G Ωƒj ô¡X øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG 

`g1436/3/30  ≥aGƒŸG

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh ∫ÉjQ5000

‹Ée- »æa AÉ£Y
AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ äÉjÉØædG Rôa á£ áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG QÉªãà°SG IójGõe 1

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh ∫ÉjQ5000

‹Ée- »æa AÉ£Y
AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ  á«FÉ°ûfE’G äÉØ∏îŸG ôjhóJ á£ áfÉ«°Uh π«¨°ûJh AÉ°ûfEG QÉªãà°SG IójGõe 2

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة رقم المنافسةاسم المنافسة

™bƒe (150) Oó©H ¤hC’G áYƒªéŸG ∞«£≤dG á¶aÉëÃ (¢ù«fGƒa ∫ƒH »J) ´ƒf øe á«fÓYEG äÉMƒd áeÉbE’ ™bƒe ÒLCÉJ IójGõe ¿hó`````````H3000
≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒj

kGô¡X á«fÉãdG áYÉ°ùdG , `g1436/3/14

≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG , `g1436/3/15

فعلى من لديه الرغبة للدخول بالمنافسة التقدم ( لبلدية محافظة القطيف / قسم المشتريات ) لشراء كراسة الشروط والمواصفات 

إعالنات حكومية ١٨UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY …ô°T ájó∏H  تعلن /

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1…ô°T õcôÃ Üƒ°T ‘ƒc 2 OóY ~500

 AÉ©HQC’G Ωƒj

kGô¡X á«fÉãdG áYÉ°ùdG ,  `g1436/4/1

¢ù«ªÿG Ωƒj

kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ,  `g1436/4/2 
2ÉgGôbh …ô°T õcôÃ íHP á£≤f h ï∏°ùe 2 OóY~1000

3êQóe õcôÃ ‹BG ±Gô°U~500

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

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

قيمة النسخةالمساحةالعقارات المطروحة لالستثمارم

1  QÉ«°S Üƒ°T ‘ƒc ∂°ûc AÉ°ûfE’ ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCGΩ5 × Ω3 1000 

2äGQÉ«°S ¢VôY ádÉ°U AÉ°ûfE’ á«dÓ¡dG …OÉf ÜôZ õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ™e ¿É£∏°S ÒeC’G ≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y 44/∑/¥ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG 2Ω1785^49  1000

3Üƒ°T ‘ƒc ∂°ûc AÉ°ûfE’ ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCG Ω5 × Ω31000

4Ëôc ¢ùjBG ∂°ûc AÉ°ûfE’ ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCG Ω5 × Ω31000

5ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôWh ó¡a ∂∏ŸG ≥jôWh ódÉN ∂∏ŸG ≥jôWh õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jô£H IQÉfE’G IóªYCG ≈∏Y áLhOõe á«fÓYEG áMƒd (50) OóY Ω1 × Ω1  1000

6ìGôaCG ádÉ°U AÉ°ûfE’ ÖYÓŸG ∞∏N 437/∑/¥ §£îŸG øe (12) ºbQ á©£≤dG AÉ°†a ¢VQCG 2Ω10789^801000

علمًا أن آخر موعد لتقديم العطاءات  للمواقع من ١ إلى ٦ هو يوم الثالثاء الموافق  ١٤٣٦/٥/٥ هـ وفتح المظاريف 
في يوم ا�ربعاء الموافق ٦ /١٤٣٦/٥هـ وبيع كراسة الشروط لدى وحدة االستثمار.

7Ωƒë∏dGh QÉ°†ÿG ¥ƒ°ùH ‹BG ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe Ω3 × Ω3 1000

8∞bGƒŸG πNGO IôgõdG »ë°U õcôe ΩÉeCG ¿É£∏°S ÒeC’G ≥jôW ≈∏Y ( QÉ«°S ) ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe Ω6 × Ω31000

9π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y á«YÉæ°üdG á≤£æŸG ‘ ( QÉ«°S ) ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe Ω6 × Ω31000

   علمًا أن آخر موعد لتقديم العطاءات   للمواقع من ٧ إلى ٩ هو يوم الثالثاء الموافق  ١٤٣٦/٤/١٤ هـ وفتح المظاريف في يوم ا�ربعاء الموافق ١٤٣٦/٤/١٥هـ وبيع كراسة الشروط لدى وحدة 
االستثمار.

    مرفقات العطاء:-
      ١-صورة مصدقة وسارية المفعول من السجل التجاري والزكاة والدخل والتأمينات االجتماعية للمؤسسات والشركات ومن في حكمها  .

      ٢-صورة من شهادة الخبرة لنفس النشاط إن وجدت .
      ٣-ضمان بنكي يساوي قيمة العطاء ساري المفعول لمدة عام .

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1

Oƒbh á£ ™bƒe QÉéÄà°SEG 

¢VÉjôdG ≥jôW≈∏Y IÉ°ü◊ÉH 

2Ω9400  áMÉ°ùÃ ójó÷G á°û«H

1436/435/13000`g1436/5/5
`g1436/5/5

IÉ°ü◊G ájó∏H ô≤Ã 

2

 §£îŸÉH á£ ™bƒe QÉéÄà°SEG

 IÉ°ü◊ÉH 881 óªà©ŸG

  áMÉ°ùÃ ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG »∏Y

2Ω4000

1436/435/23000`g1436/5/5
`g1436/5/5

IÉ°ü◊G ájó∏H ô≤Ã

 ∂dPh RhRôŸG §£îÃ ájQÉŒ ™bGƒe (6) OóY ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY á≤«ªZ ájó∏H تعلن /
-:‹ÉàdGÉc »gh ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH IójGõŸG ≥jôW øY

(2Ω 1764) áMÉ°ùŸG (1) ºbQ …QÉŒ ™bƒe- 1

(2Ω 1800) áMÉ°ùŸG (2) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -2

(2Ω 10513) áMÉ°ùŸG (3) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -3

(2Ω 1000) áMÉ°ùŸG (4) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -4

(2Ω 1000) áMÉ°ùŸG (5) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -5

(2Ω 765) áMÉ°ùŸG (6) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -6

فعلى من لديه الرغبة في االستثمار مراجعة البلدية �ستالم كراسة 
الشروط والمواصفات ابتداء من يوم ا�حد ١٤٣٦/٣/٦هـ علمًا بأن 

آخر موعد �ستالم العطاءات هو يوم ا�حد١٤٣٦/٤/٥ هـ وموعد فتح 
المظاريف يوم ا�ثنين ١٤٣٦/٤/٦ هـ



27 UM AL-QURA
اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م

ال�سنة 92      العدد 4546           إعالنات حكوميةإعالنات حكومية ١٨UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY …ô°T ájó∏H  تعلن /

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1…ô°T õcôÃ Üƒ°T ‘ƒc 2 OóY ~500

 AÉ©HQC’G Ωƒj

kGô¡X á«fÉãdG áYÉ°ùdG ,  `g1436/4/1

¢ù«ªÿG Ωƒj

kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ,  `g1436/4/2 
2ÉgGôbh …ô°T õcôÃ íHP á£≤f h ï∏°ùe 2 OóY~1000

3êQóe õcôÃ ‹BG ±Gô°U~500

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

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

قيمة النسخةالمساحةالعقارات المطروحة لالستثمارم

1  QÉ«°S Üƒ°T ‘ƒc ∂°ûc AÉ°ûfE’ ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCGΩ5 × Ω3 1000 

2äGQÉ«°S ¢VôY ádÉ°U AÉ°ûfE’ á«dÓ¡dG …OÉf ÜôZ õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ™e ¿É£∏°S ÒeC’G ≥jôW ™WÉ≤J ≈∏Y 44/∑/¥ §£îŸÉH AÉ°†a ¢VQCG 2Ω1785^49  1000

3Üƒ°T ‘ƒc ∂°ûc AÉ°ûfE’ ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCG Ω5 × Ω31000

4Ëôc ¢ùjBG ∂°ûc AÉ°ûfE’ ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ‘ ÜÉÑ°ûdG á≤jóëH AÉ°†a ¢VQCG Ω5 × Ω31000

5ˆGóÑY ∂∏ŸG ≥jôWh ó¡a ∂∏ŸG ≥jôWh ódÉN ∂∏ŸG ≥jôWh õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jô£H IQÉfE’G IóªYCG ≈∏Y áLhOõe á«fÓYEG áMƒd (50) OóY Ω1 × Ω1  1000

6ìGôaCG ádÉ°U AÉ°ûfE’ ÖYÓŸG ∞∏N 437/∑/¥ §£îŸG øe (12) ºbQ á©£≤dG AÉ°†a ¢VQCG 2Ω10789^801000

علمًا أن آخر موعد لتقديم العطاءات  للمواقع من ١ إلى ٦ هو يوم الثالثاء الموافق  ١٤٣٦/٥/٥ هـ وفتح المظاريف 
في يوم ا�ربعاء الموافق ٦ /١٤٣٦/٥هـ وبيع كراسة الشروط لدى وحدة االستثمار.

7Ωƒë∏dGh QÉ°†ÿG ¥ƒ°ùH ‹BG ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe Ω3 × Ω3 1000

8∞bGƒŸG πNGO IôgõdG »ë°U õcôe ΩÉeCG ¿É£∏°S ÒeC’G ≥jôW ≈∏Y ( QÉ«°S ) ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe Ω6 × Ω31000

9π°ü«a ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y á«YÉæ°üdG á≤£æŸG ‘ ( QÉ«°S ) ±Gô°U áæ«cÉe AÉ°ûfE’ ™bƒe Ω6 × Ω31000

   علمًا أن آخر موعد لتقديم العطاءات   للمواقع من ٧ إلى ٩ هو يوم الثالثاء الموافق  ١٤٣٦/٤/١٤ هـ وفتح المظاريف في يوم ا�ربعاء الموافق ١٤٣٦/٤/١٥هـ وبيع كراسة الشروط لدى وحدة 
االستثمار.

    مرفقات العطاء:-
      ١-صورة مصدقة وسارية المفعول من السجل التجاري والزكاة والدخل والتأمينات االجتماعية للمؤسسات والشركات ومن في حكمها  .

      ٢-صورة من شهادة الخبرة لنفس النشاط إن وجدت .
      ٣-ضمان بنكي يساوي قيمة العطاء ساري المفعول لمدة عام .

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1

Oƒbh á£ ™bƒe QÉéÄà°SEG 

¢VÉjôdG ≥jôW≈∏Y IÉ°ü◊ÉH 

2Ω9400  áMÉ°ùÃ ójó÷G á°û«H

1436/435/13000`g1436/5/5
`g1436/5/5

IÉ°ü◊G ájó∏H ô≤Ã 

2

 §£îŸÉH á£ ™bƒe QÉéÄà°SEG

 IÉ°ü◊ÉH 881 óªà©ŸG

  áMÉ°ùÃ ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG »∏Y

2Ω4000

1436/435/23000`g1436/5/5
`g1436/5/5

IÉ°ü◊G ájó∏H ô≤Ã

 ∂dPh RhRôŸG §£îÃ ájQÉŒ ™bGƒe (6) OóY ÒLCÉJ ‘ É¡àÑZQ øY á≤«ªZ ájó∏H تعلن /
-:‹ÉàdGÉc »gh ΩƒàîŸG ±ô¶dÉH IójGõŸG ≥jôW øY

(2Ω 1764) áMÉ°ùŸG (1) ºbQ …QÉŒ ™bƒe- 1

(2Ω 1800) áMÉ°ùŸG (2) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -2

(2Ω 10513) áMÉ°ùŸG (3) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -3

(2Ω 1000) áMÉ°ùŸG (4) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -4

(2Ω 1000) áMÉ°ùŸG (5) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -5

(2Ω 765) áMÉ°ùŸG (6) ºbQ …QÉŒ ™bƒe -6

فعلى من لديه الرغبة في االستثمار مراجعة البلدية �ستالم كراسة 
الشروط والمواصفات ابتداء من يوم ا�حد ١٤٣٦/٣/٦هـ علمًا بأن 

آخر موعد �ستالم العطاءات هو يوم ا�حد١٤٣٦/٤/٥ هـ وموعد فتح 
المظاريف يوم ا�ثنين ١٤٣٦/٤/٦ هـ
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ال�سنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٩إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG  تعلن /

مكان فتح المظاريفموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

1
ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH ájóªëŸG »ëH

500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

 ÚæKE’G Ωƒj ô¡X øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/13 ≥aGƒŸG

AÉKÓãdG Ωƒj ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG 

`g1436/4/14 ≥aGƒŸG

äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G

2
õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ‘ QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (2) OóY QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH kÉ≤HÉ°S ∞JÉ¡dG ≈æÑe πHÉ≤e

2000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

3
äƒµdG ´QÉ°T) ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH (kÉ≤HÉ°S

1000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

4

áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/32ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh ¥ƒHÉ£dG •É°ûæd2 Ω5^000 

AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh

 500

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

5

áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/36 ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh ¥ƒHÉ£dG •É°ûæd 2Ω5^000 

AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh

500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

6
ºbQ §£îŸÉH á°û÷G ájôb ‘ á©bGƒdG ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH 97/19

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

7

äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/139 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG 

AÉ°ùMC’ÉH

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

8

äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG1/134 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG 

AÉ°ùMC’ÉH

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

9
á≤£æŸÉH á«aô°üe äÉeóN áeÉbE’ (22) ºbQ ∂æH ´ôa QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH á«YÉæ°üdG

 3000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

äGQÉªãà°SE’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G

10
óªà©ŸG §£îŸG øª°V (44) ºbQ »ë°U ∞°Uƒà°ùe QÉªãà°SG IójGõe 

áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£1082/4 ºbQ

 4000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

11
§£ Üôb IôLC’G äGQÉ«°S á£ π«¨°ûJ ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe 

á«dhódG ¢VQÉ©ŸG »HƒæL á«eƒµ◊G ôFGhódG

3000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

12
AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á∏≤æàŸG äGQÉ«°ùdG äGQÉ°ùe QÉªãà°SG IójGõe 

É¡d á©HÉàdG iô≤dGh

500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

13
ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V 7 ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH ¿ƒ«©dG áæjóÃ 84/14

1000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

14
¿GƒjódG ≥jô£H ∫ƒe ¿Éà°ùÑdG ÖfÉéH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

15AÉ°ùMC’ÉH ±ÉbhC’G á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe
500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمنطقةاسم المزايدة

äGQÉ«°S ∞bGƒe ¢Vô¨d 2Ω (10^000 ) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY1) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (25) ºbQ ™bƒŸG¢VÉjôdG500
`g1436/3/22 AÉKÓãdG

Ω2015/1/13

`g1436/3/23 AÉ©HQC’G

Ω2015/1/14

           على الراغبين في دخول المزايدة مراجعة إدارة ا�راضي والمساحة بمقر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمدينة الدمام أو مدينة الرياض خالل أوقات الدوام الرسمي لشراء كراسة الشروط . 
للمزيد من المعلومات االتصال: الدمام : (٨٧١٣٣٤٤/٨٧١٥٣٠٦) الرياض : ٤٤٨٠٠٠٠ تحويلة (٢٣٧٧/٢٣٨٠)

إعالنات حكومية ٢٠UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

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

الحد ا�دنى المطلوب لشغل الوظيفة:
.(ó©H øY QÉ©°ûà°S’G á«aGô¨L äÉeƒ∏©e ΩÉ¶f ¢ü°üîJ É«aGô¨L) É«aGô¨L ¢ü°üîJ ¢SƒjQƒdÉµÑdG áLQO -

.(ájQÉª©ŸGh á«fóŸG á«æ≤àdG) ¢ü°üîJ á«æ≤àdG á«∏µdG Ωƒ∏HO -

.ájƒfÉãdG ó©H (¿Éàæ°S) IóŸ (á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶fh §FGôÿG) Ωƒ∏HO -

.πª©dG á©«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4 + (áMÉ°ùe) ¢ü°üîJ á£°SƒàŸG IAÉØµdG ó©H äGƒæ°S çÓK IóŸ …OGóYEG Ωƒ∏HO -

 ôcP :العدد: ( 1 )                          الجنس                         .á°SOÉ°ùdG :المرتبة                           .»ë°U ÖbGôe  :الوظيفة 
 الحد ا�دنى المطلوب لشغل الوظيفة:
.(áÄ«H á«æ≤J) ¢ü°üîJ á«æ≤àdG á«∏µdG Ωƒ∏HO -

.áeÉ©dG ájƒfÉãdG ó©H Úàæ°S IóŸ (áÄ«ÑdG Ωƒ∏Y) Ωƒ∏HO -

.πª©dG á©«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4+ á£°SƒàŸG IAÉØµdG ó©H äGƒæ°S çÓK IóŸ á«ë°üdG áÑbGôŸG Ωƒ∏HO -

.πª©dG á«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4 + πª©dG á«Ñ£H á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG -

http://www.alhasa.gov.sa  :áfÉeC’G ™bƒe ‘ π«é°ùàdG  äGÈÿGh •hô°ûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øjòdG Úeó≤àŸG ™«ªL ≈∏Y

`g1436/2/29 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj øe kGQÉÑàYEG ΩÉjCG á°ùªN IóŸ

 á«æWƒdG äGAÉØµdÉH √ÉfOCG áLQóŸG ∞FÉXƒdG π¨°T ‘ É¡àÑZQ øY(∫óæ÷G áehóH ±ô°üdG h …ôdG IQGOEG) ±ô°üdGh …ôdG áÄ«g تعلن /

ΩáØ«XƒdGOó©dGáHƒ∏£ŸG äÓgDƒŸGá¡÷G»°SÉ°S’G ÖJGôdG

1øeCG πLQ10É¡dOÉ©j Ée hCG á£°SƒàŸG IAÉØµdG∫óæ÷G áehO3695

2ÒJôµ°S1á«Ñàµe IQGOEG á«æ≤J á«∏c∫óæ÷G áehO6105

 á«ª∏©dG äGÈÿG øe IQƒ°Uh »ª∏©dG πgDƒŸG øe IQƒ°U QÉ°†MEG ™e ¬îjQÉJ øe  kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ∫ÓN Ωó≤àdG áØ«XƒdG π¨°ûd Ωó≤àŸG ≈∏Yh

 ¬ØJGƒg ΩÉbQCGh ¬fGƒæY äÉfÉ«H ¥ÉaQEG ™e á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H øe IQƒ°Uh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG øe hCG á«eƒµM á¡L øe ÉeEG ábó°üe

.≥M’ óYƒe ‘ á«°üî°ûdG á∏HÉ≤ŸGh  QÉÑàN’G  ¿Éµeh óYƒÃ √QÉ©°TEG ºà«°Sh ∫óæ÷G áehóH ±ô°üdGh …ôdG IQGOEG iód äÉÑ∏£dG Ωó≤Jh

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

تاريخ المزادالعددنوع السيارةم
 موقع
المزاد

12003 GÎ°ùcG ¿É°ù«f Ö«L1
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2áØ∏à äÓjOƒe ∫hôJÉH ¿É°ù«f Ö«L4

3áØ∏à äÓjOƒe  QóæØKÉH ¿É°ù«f Ö«L2

4¿É°ù«f Ö«L1

5 ¿É°ù«f ¢UÉHhôµ«e1

6¿É°ù«f - »æ°U1

7¿ÉH ôHƒ°S ¢ùªL1

8áØ∏à äÓjOƒe  GÎHhG ¬«dhôØ°T2

9±É©°SG ¬«dhôØ°T1

10áØ∏à äÓjOƒe  ¢ùªL ¢UÉH10

11áØ∏à äÓjOƒe  ƒàdG »chRƒ°S5

12¢UÉHhôµ«e »°û«Hƒ°ùàe1

13GORÉe1

14 1992 Gó«°Sôc ÉJƒjƒJ1

151981 ¢ùµ∏jÉg ÉJƒjƒJ1

16áØ∏à äÓjOƒe  ∫ÉØfôc É«c2

172003 …Gófƒ«g1

181996 ¢UÉHhôµe ÉJƒjƒJ1

192000 »ªL »chRƒ°S Ö«L1

201987 IQÉªZ ¿É°ù«f â«fGh1

212006 ¢SôHÉc1

221992 »°û«Hƒ°ùàe â«fGh1

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة 
ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

 π«¨°ûàdG èeÉfôH »Hƒ°ùæŸ á«æµ°S ôFÉªY QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY ¢VÉjôdÉH áfÉ«°üdGh AÉ°ûfE’G IQGOEG/ ´ÉaódG IQGRh  تعلن /
: á«dÉàdG •hô°û∏d kÉ≤ah áeÉ©dG äÉeóÿG É¡H ôaƒàJ áfÉ«°üdGh

. ≥≤°T (7) øY IóMGƒdG IQÉª©dG ‘ ≥≤°ûdG OóY π≤j ’ ¿CG .1

 ïÑ£e + ¢Sƒ∏L ádÉ°U + 2Ω(16) øY IóMGƒdG áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ ¿CGh IóMGƒdG á≤°ûdG ‘ ±ôZ (3) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG .2

. √É«e IQhO (2) OóY +

. π≤à°ùe AÉHô¡c OGóY á≤°T π oµd ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ( ä’É°üJ’G – AÉŸG – AÉHô¡µdG ) áeÉ©dG äÉeóÿG ôaƒJ .3

. πbC’G ≈∏Y äGQÉ«°S (10) Oó©d ™°ùàJ ≈æÑŸG ΩÉeCG äGQÉ«°S ∞bGƒe ôaƒJ .4

. ¿Éjƒ∏Y ¿ÉfGõNh 3Ω(175) øY á«æjõîàdG ¬àbÉW π≤J ’ »∏Ø°S √É«e ¿GõN .5

 É¡Mõf ºàj ¿CGh , 3Ω(120) øY á«HÉ©«à°SE’G ¬àbÉW π≤J ’ »ë°U ±ô°U ¿GõN hCG »ë°üdG ±ô°üdG áµÑ°ûH ∫ƒ°Uƒe ±ô°üdG ¿ƒµj ¿CG .6

.É¡FÓàeEG óæY ∂dÉŸG πÑb øe

. (8) êô h (13 ) êô ÚHÉe kGQƒ°ü »bô°ûdG …ôFGódG ¥ô°T á©bGƒdG ≥WÉæŸG ‘h (¢VÉjôdG áæjóe ¥ô°T ) ™bƒŸG ¿ƒµj ¿CG .7

. ( Ò°üæ°UG ) »FÉHô¡c ó©°üe É¡H ¿ƒµj ¿CG .8

 »chôch ∂dÉŸG ∫GƒMCG ábÉ£H IQƒ°Uh ≈æÑŸG á«µ∏e ∂°U) »∏j Ée É¡H ≥aôe áfÉ«°üdGh AÉ°ûfE’G IQGOEÉH ¿Éµ°SE’G º°ùb ôjóŸ ¢Vhô©dG Ω nó≤J

. `g1436/4/9 √É°übCG óYƒe ‘ ∂dPh (¬∏«ch hCG ∂dÉŸG ∞JÉgh ™bƒª∏d

 0515107067 ( ∫GƒL ) hCG  011/4072891 : á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓd

 á«µ∏e ´õf ¿CÉ°ûH ,`g1436/1/2 ïjQÉ`Jh 3 ºbQ ôjRƒdG ‹É©e QGôb Qó°U ¬fCG (ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üe ) á«dÉŸG IQGRh تعلن /
 ó`©ŸG ™`bƒŸG äÉ``«KGóMEG §£îŸ kÉ``≤ah (á«fÉ``ãdG á∏``MôŸG) Ò``°ùY á``≤£æÃ Ö∏Y òØ``æe äÉæ«°ù–h äGAÉ°ûfEG ´hô°ûŸ á°VÎ©ŸG äGQÉ≤©dG

 º¡cÓeCG á©bGƒ``dG ÚæWGƒŸG ™«ªL ≈∏©a , Üƒæ÷G ¿Gô¡X √ÉŒEÉH òØæŸG áHGƒH øe Ω(35) ó©Ñj …òdGh ájõcôŸG äÉeóî∏d IQGRƒdG á```dÉch øe

.äGQÉ≤©dG ∂∏àd º¡µ∏“ âÑãJ »àdG á«Yô°ûdG äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG º¡©e ÚÑë£°üe ádhódG ∑Ó`eCG áë∏°ü``e á©LGô`e ´hô°ûŸG øª°V

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y á«aÉ©°SEG õcGôŸ kGQÉ≤e ¿ƒµàd ¿ÉÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY …Oƒ©°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g   تعلن /
 áæjóÃ áaÉë°üdG »M ±É©°SEG õcôe -3   .á«bô°ûdG á≤£æŸÉH ΩÉeódG ¥ô°T ±É©°SEG õcôe -2   .±ƒ÷G á≤£æÃ ájQÉª©dG ±É©°SEG õcôe -1

:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM ∂dPh .¢VÉjôdG

.Ω30 øY π≤j ’ ¢VôYh ±É©°SE’G äGQÉ«°S êhôNh ∫ƒNód ácô◊G ádƒ¡°S πØµj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑª∏d á«°ù«FôdG á¡LGƒdG ™≤J ¿CG Öéj -1

 ΩÉ¶æH IOhõe ±ô¨dG ™«ªL ¿ƒµJ ¿CGh 2Ω(20) øY áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ -3  .±ôZ (5) øY õcôe πµd ≈æÑŸG ±ôZ OóY π≤J ’ -2

   .≈æÑŸG QÉéÄà°SEG øe ¢Vô¨∏d áªFÓe á«∏NGódG ≥aGôŸG áaÉc ¿ƒµJ ¿CG -5   .≈æÑŸG ≥aGôe πNGO ácô◊G ádƒ¡°S -4  .( OQÉH – QÉM) ∞««µàdG

.±É©°SE’G äGQÉ«°S Ωhõd á∏∏¶eh ¬æeBG á«∏NGO ∞bGƒe ôaGƒJ -7   .ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G øe Ióªà©ŸG áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ôaGƒJ -6

.( äÉØ«µŸG – ïÑ£ŸG äGóMh ) πª°ûjh ≈æÑŸG ≥aGôŸ »°SÉ°SC’G ¢TôØdG ôaGƒJ -9  .õcôŸG »Hƒ°ùæe äGQÉ«°ùd á∏∏¶e ∞bGƒe ôaGƒJ -8

.»◊G º°SG kÉæª°†àe QÉ≤©∏d §£ ™e ™bƒŸÉH ¢UÉN »chôc º°SQ ¥ÉaQEG  .äÓjó©àdG πªY ≈∏Y ∂dÉŸG á≤aGƒe -10

 ¿CG  ≈∏Y  ,iô≤dG  ΩCG  Ëƒ≤J  Ö°ùM  `g1436/04/02  ≥aGƒŸG  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ¢Vhô©dG  ΩÓà°SGh  äGAÉ£©dG  Ëó≤àd  óYƒe  ôNBG  ¿CÉH  kÉª∏Y

  2805555 :ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ QÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh ,`gÓYCG IQƒcòŸG ≥WÉæŸÉH áeÉ©dG äGQGOE’ÉH ¢Vhô©dG Ëó≤J ºàj

www.srca.org.sa :áÄ«¡∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG ,2807777 :ºbQ ¢ùcÉa äÉ¶MÓŸGh …hÉµ°û∏dh .1448- 1400 :á∏jƒ–

 :á«dÉàdG ¢SQGóª∏d kGô≤e ¿ƒµj ≈æÑe QÉéÄà°SG ¤EG É¡àLÉM øY Ò°ùY πjÉ á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن /
.(á°ùeÉÿG Iôª∏d) äÉæÑ∏d AÉŸG ¿ôb á«FGóàHG -1

.(áãdÉãdG Iôª∏d) äÉæÑ∏d áæeÉãdG á«FGóàH’G -2

.•hô°ûdG ΩÓà°SE’ QƒLC’G º°ùb IQGOE’G á©LGôe √ÒLCÉJ ÖZôjh ≈æÑe ¬jód óLƒj øe ≈∏©a

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

رقم المنافسة
قيمة

 الكراسة
 موعد تقديم العطاء

حسب تقويم أم القرى
موعد فتح المظاريف 

حسب تقويم  أم القرى

`g1436/10kÉfÉ›
AÉ©HQC’G

`g1436/4/1

¢ù«ªÿG

`g1436/4/2
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ال�سنة 92      العدد 4546           إعالنات حكومية Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ ١٩إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG  تعلن /

مكان فتح المظاريفموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

1
ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH ájóªëŸG »ëH

500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

 ÚæKE’G Ωƒj ô¡X øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/13 ≥aGƒŸG

AÉKÓãdG Ωƒj ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG 

`g1436/4/14 ≥aGƒŸG

äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G

2
õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ‘ QÉ«°S ‹BG ±Gô°U (2) OóY QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH kÉ≤HÉ°S ∞JÉ¡dG ≈æÑe πHÉ≤e

2000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

3
äƒµdG ´QÉ°T) ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH (kÉ≤HÉ°S

1000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

4

áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/32ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh ¥ƒHÉ£dG •É°ûæd2 Ω5^000 

AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh

 500

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

5

áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/36 ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh ¥ƒHÉ£dG •É°ûæd 2Ω5^000 

AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh

500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

6
ºbQ §£îŸÉH á°û÷G ájôb ‘ á©bGƒdG ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH 97/19

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

7

äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/139 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG 

AÉ°ùMC’ÉH

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

8

äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG1/134 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG 

AÉ°ùMC’ÉH

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

9
á≤£æŸÉH á«aô°üe äÉeóN áeÉbE’ (22) ºbQ ∂æH ´ôa QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH á«YÉæ°üdG

 3000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

äGQÉªãà°SE’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G

10
óªà©ŸG §£îŸG øª°V (44) ºbQ »ë°U ∞°Uƒà°ùe QÉªãà°SG IójGõe 

áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£1082/4 ºbQ

 4000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

11
§£ Üôb IôLC’G äGQÉ«°S á£ π«¨°ûJ ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe 

á«dhódG ¢VQÉ©ŸG »HƒæL á«eƒµ◊G ôFGhódG

3000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

12
AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á∏≤æàŸG äGQÉ«°ùdG äGQÉ°ùe QÉªãà°SG IójGõe 

É¡d á©HÉàdG iô≤dGh

500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

13
ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V 7 ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH ¿ƒ«©dG áæjóÃ 84/14

1000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

14
¿GƒjódG ≥jô£H ∫ƒe ¿Éà°ùÑdG ÖfÉéH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

15AÉ°ùMC’ÉH ±ÉbhC’G á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe
500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمنطقةاسم المزايدة

äGQÉ«°S ∞bGƒe ¢Vô¨d 2Ω (10^000 ) ¬àMÉ°ùe ≠dÉÑdG (RY1) ºbQ §£îŸG Ö°ùM (25) ºbQ ™bƒŸG¢VÉjôdG500
`g1436/3/22 AÉKÓãdG

Ω2015/1/13

`g1436/3/23 AÉ©HQC’G

Ω2015/1/14

           على الراغبين في دخول المزايدة مراجعة إدارة ا�راضي والمساحة بمقر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمدينة الدمام أو مدينة الرياض خالل أوقات الدوام الرسمي لشراء كراسة الشروط . 
للمزيد من المعلومات االتصال: الدمام : (٨٧١٣٣٤٤/٨٧١٥٣٠٦) الرياض : ٤٤٨٠٠٠٠ تحويلة (٢٣٧٧/٢٣٨٠)

إعالنات حكومية ٢٠UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

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

الحد ا�دنى المطلوب لشغل الوظيفة:
.(ó©H øY QÉ©°ûà°S’G á«aGô¨L äÉeƒ∏©e ΩÉ¶f ¢ü°üîJ É«aGô¨L) É«aGô¨L ¢ü°üîJ ¢SƒjQƒdÉµÑdG áLQO -

.(ájQÉª©ŸGh á«fóŸG á«æ≤àdG) ¢ü°üîJ á«æ≤àdG á«∏µdG Ωƒ∏HO -

.ájƒfÉãdG ó©H (¿Éàæ°S) IóŸ (á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶fh §FGôÿG) Ωƒ∏HO -

.πª©dG á©«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4 + (áMÉ°ùe) ¢ü°üîJ á£°SƒàŸG IAÉØµdG ó©H äGƒæ°S çÓK IóŸ …OGóYEG Ωƒ∏HO -

 ôcP :العدد: ( 1 )                          الجنس                         .á°SOÉ°ùdG :المرتبة                           .»ë°U ÖbGôe  :الوظيفة 
 الحد ا�دنى المطلوب لشغل الوظيفة:
.(áÄ«H á«æ≤J) ¢ü°üîJ á«æ≤àdG á«∏µdG Ωƒ∏HO -

.áeÉ©dG ájƒfÉãdG ó©H Úàæ°S IóŸ (áÄ«ÑdG Ωƒ∏Y) Ωƒ∏HO -

.πª©dG á©«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4+ á£°SƒàŸG IAÉØµdG ó©H äGƒæ°S çÓK IóŸ á«ë°üdG áÑbGôŸG Ωƒ∏HO -

.πª©dG á«Ñ£H IÈN äGƒæ°S 4 + πª©dG á«Ñ£H á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG -

http://www.alhasa.gov.sa  :áfÉeC’G ™bƒe ‘ π«é°ùàdG  äGÈÿGh •hô°ûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øjòdG Úeó≤àŸG ™«ªL ≈∏Y

`g1436/2/29 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj øe kGQÉÑàYEG ΩÉjCG á°ùªN IóŸ

 á«æWƒdG äGAÉØµdÉH √ÉfOCG áLQóŸG ∞FÉXƒdG π¨°T ‘ É¡àÑZQ øY(∫óæ÷G áehóH ±ô°üdG h …ôdG IQGOEG) ±ô°üdGh …ôdG áÄ«g تعلن /

ΩáØ«XƒdGOó©dGáHƒ∏£ŸG äÓgDƒŸGá¡÷G»°SÉ°S’G ÖJGôdG

1øeCG πLQ10É¡dOÉ©j Ée hCG á£°SƒàŸG IAÉØµdG∫óæ÷G áehO3695

2ÒJôµ°S1á«Ñàµe IQGOEG á«æ≤J á«∏c∫óæ÷G áehO6105

 á«ª∏©dG äGÈÿG øe IQƒ°Uh »ª∏©dG πgDƒŸG øe IQƒ°U QÉ°†MEG ™e ¬îjQÉJ øe  kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ∫ÓN Ωó≤àdG áØ«XƒdG π¨°ûd Ωó≤àŸG ≈∏Yh

 ¬ØJGƒg ΩÉbQCGh ¬fGƒæY äÉfÉ«H ¥ÉaQEG ™e á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H øe IQƒ°Uh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG øe hCG á«eƒµM á¡L øe ÉeEG ábó°üe

.≥M’ óYƒe ‘ á«°üî°ûdG á∏HÉ≤ŸGh  QÉÑàN’G  ¿Éµeh óYƒÃ √QÉ©°TEG ºà«°Sh ∫óæ÷G áehóH ±ô°üdGh …ôdG IQGOEG iód äÉÑ∏£dG Ωó≤Jh

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

تاريخ المزادالعددنوع السيارةم
 موقع
المزاد

12003 GÎ°ùcG ¿É°ù«f Ö«L1
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2áØ∏à äÓjOƒe ∫hôJÉH ¿É°ù«f Ö«L4

3áØ∏à äÓjOƒe  QóæØKÉH ¿É°ù«f Ö«L2

4¿É°ù«f Ö«L1

5 ¿É°ù«f ¢UÉHhôµ«e1

6¿É°ù«f - »æ°U1

7¿ÉH ôHƒ°S ¢ùªL1

8áØ∏à äÓjOƒe  GÎHhG ¬«dhôØ°T2

9±É©°SG ¬«dhôØ°T1

10áØ∏à äÓjOƒe  ¢ùªL ¢UÉH10

11áØ∏à äÓjOƒe  ƒàdG »chRƒ°S5

12¢UÉHhôµ«e »°û«Hƒ°ùàe1

13GORÉe1

14 1992 Gó«°Sôc ÉJƒjƒJ1

151981 ¢ùµ∏jÉg ÉJƒjƒJ1

16áØ∏à äÓjOƒe  ∫ÉØfôc É«c2

172003 …Gófƒ«g1

181996 ¢UÉHhôµe ÉJƒjƒJ1

192000 »ªL »chRƒ°S Ö«L1

201987 IQÉªZ ¿É°ù«f â«fGh1

212006 ¢SôHÉc1

221992 »°û«Hƒ°ùàe â«fGh1

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة 
ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

 π«¨°ûàdG èeÉfôH »Hƒ°ùæŸ á«æµ°S ôFÉªY QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY ¢VÉjôdÉH áfÉ«°üdGh AÉ°ûfE’G IQGOEG/ ´ÉaódG IQGRh  تعلن /
: á«dÉàdG •hô°û∏d kÉ≤ah áeÉ©dG äÉeóÿG É¡H ôaƒàJ áfÉ«°üdGh

. ≥≤°T (7) øY IóMGƒdG IQÉª©dG ‘ ≥≤°ûdG OóY π≤j ’ ¿CG .1

 ïÑ£e + ¢Sƒ∏L ádÉ°U + 2Ω(16) øY IóMGƒdG áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ ¿CGh IóMGƒdG á≤°ûdG ‘ ±ôZ (3) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CG .2

. √É«e IQhO (2) OóY +

. π≤à°ùe AÉHô¡c OGóY á≤°T π oµd ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ( ä’É°üJ’G – AÉŸG – AÉHô¡µdG ) áeÉ©dG äÉeóÿG ôaƒJ .3

. πbC’G ≈∏Y äGQÉ«°S (10) Oó©d ™°ùàJ ≈æÑŸG ΩÉeCG äGQÉ«°S ∞bGƒe ôaƒJ .4

. ¿Éjƒ∏Y ¿ÉfGõNh 3Ω(175) øY á«æjõîàdG ¬àbÉW π≤J ’ »∏Ø°S √É«e ¿GõN .5

 É¡Mõf ºàj ¿CGh , 3Ω(120) øY á«HÉ©«à°SE’G ¬àbÉW π≤J ’ »ë°U ±ô°U ¿GõN hCG »ë°üdG ±ô°üdG áµÑ°ûH ∫ƒ°Uƒe ±ô°üdG ¿ƒµj ¿CG .6

.É¡FÓàeEG óæY ∂dÉŸG πÑb øe

. (8) êô h (13 ) êô ÚHÉe kGQƒ°ü »bô°ûdG …ôFGódG ¥ô°T á©bGƒdG ≥WÉæŸG ‘h (¢VÉjôdG áæjóe ¥ô°T ) ™bƒŸG ¿ƒµj ¿CG .7

. ( Ò°üæ°UG ) »FÉHô¡c ó©°üe É¡H ¿ƒµj ¿CG .8

 »chôch ∂dÉŸG ∫GƒMCG ábÉ£H IQƒ°Uh ≈æÑŸG á«µ∏e ∂°U) »∏j Ée É¡H ≥aôe áfÉ«°üdGh AÉ°ûfE’G IQGOEÉH ¿Éµ°SE’G º°ùb ôjóŸ ¢Vhô©dG Ω nó≤J

. `g1436/4/9 √É°übCG óYƒe ‘ ∂dPh (¬∏«ch hCG ∂dÉŸG ∞JÉgh ™bƒª∏d

 0515107067 ( ∫GƒL ) hCG  011/4072891 : á«dÉàdG ΩÉbQC’G ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓd

 á«µ∏e ´õf ¿CÉ°ûH ,`g1436/1/2 ïjQÉ`Jh 3 ºbQ ôjRƒdG ‹É©e QGôb Qó°U ¬fCG (ádhódG ∑ÓeCG áë∏°üe ) á«dÉŸG IQGRh تعلن /
 ó`©ŸG ™`bƒŸG äÉ``«KGóMEG §£îŸ kÉ``≤ah (á«fÉ``ãdG á∏``MôŸG) Ò``°ùY á``≤£æÃ Ö∏Y òØ``æe äÉæ«°ù–h äGAÉ°ûfEG ´hô°ûŸ á°VÎ©ŸG äGQÉ≤©dG

 º¡cÓeCG á©bGƒ``dG ÚæWGƒŸG ™«ªL ≈∏©a , Üƒæ÷G ¿Gô¡X √ÉŒEÉH òØæŸG áHGƒH øe Ω(35) ó©Ñj …òdGh ájõcôŸG äÉeóî∏d IQGRƒdG á```dÉch øe

.äGQÉ≤©dG ∂∏àd º¡µ∏“ âÑãJ »àdG á«Yô°ûdG äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG º¡©e ÚÑë£°üe ádhódG ∑Ó`eCG áë∏°ü``e á©LGô`e ´hô°ûŸG øª°V

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y á«aÉ©°SEG õcGôŸ kGQÉ≤e ¿ƒµàd ¿ÉÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY …Oƒ©°ùdG ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g   تعلن /
 áæjóÃ áaÉë°üdG »M ±É©°SEG õcôe -3   .á«bô°ûdG á≤£æŸÉH ΩÉeódG ¥ô°T ±É©°SEG õcôe -2   .±ƒ÷G á≤£æÃ ájQÉª©dG ±É©°SEG õcôe -1

:á«dÉàdG äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG Ö°ùM ∂dPh .¢VÉjôdG

.Ω30 øY π≤j ’ ¢VôYh ±É©°SE’G äGQÉ«°S êhôNh ∫ƒNód ácô◊G ádƒ¡°S πØµj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Y ≈æÑª∏d á«°ù«FôdG á¡LGƒdG ™≤J ¿CG Öéj -1

 ΩÉ¶æH IOhõe ±ô¨dG ™«ªL ¿ƒµJ ¿CGh 2Ω(20) øY áaô¨dG áMÉ°ùe π≤J ’ -3  .±ôZ (5) øY õcôe πµd ≈æÑŸG ±ôZ OóY π≤J ’ -2

   .≈æÑŸG QÉéÄà°SEG øe ¢Vô¨∏d áªFÓe á«∏NGódG ≥aGôŸG áaÉc ¿ƒµJ ¿CG -5   .≈æÑŸG ≥aGôe πNGO ácô◊G ádƒ¡°S -4  .( OQÉH – QÉM) ∞««µàdG

.±É©°SE’G äGQÉ«°S Ωhõd á∏∏¶eh ¬æeBG á«∏NGO ∞bGƒe ôaGƒJ -7   .ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G øe Ióªà©ŸG áeÓ°ùdGh øeC’G πFÉ°Sh ôaGƒJ -6

.( äÉØ«µŸG – ïÑ£ŸG äGóMh ) πª°ûjh ≈æÑŸG ≥aGôŸ »°SÉ°SC’G ¢TôØdG ôaGƒJ -9  .õcôŸG »Hƒ°ùæe äGQÉ«°ùd á∏∏¶e ∞bGƒe ôaGƒJ -8

.»◊G º°SG kÉæª°†àe QÉ≤©∏d §£ ™e ™bƒŸÉH ¢UÉN »chôc º°SQ ¥ÉaQEG  .äÓjó©àdG πªY ≈∏Y ∂dÉŸG á≤aGƒe -10

 ¿CG  ≈∏Y  ,iô≤dG  ΩCG  Ëƒ≤J  Ö°ùM  `g1436/04/02  ≥aGƒŸG  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ¢Vhô©dG  ΩÓà°SGh  äGAÉ£©dG  Ëó≤àd  óYƒe  ôNBG  ¿CÉH  kÉª∏Y

  2805555 :ºbQ ∞JÉ¡dG ≈∏Y ∫É°üJ’G øµÁ QÉ°ùØà°S’G øe ójõŸh ,`gÓYCG IQƒcòŸG ≥WÉæŸÉH áeÉ©dG äGQGOE’ÉH ¢Vhô©dG Ëó≤J ºàj

www.srca.org.sa :áÄ«¡∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG IQÉjR hCG ,2807777 :ºbQ ¢ùcÉa äÉ¶MÓŸGh …hÉµ°û∏dh .1448- 1400 :á∏jƒ–

 :á«dÉàdG ¢SQGóª∏d kGô≤e ¿ƒµj ≈æÑe QÉéÄà°SG ¤EG É¡àLÉM øY Ò°ùY πjÉ á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن /
.(á°ùeÉÿG Iôª∏d) äÉæÑ∏d AÉŸG ¿ôb á«FGóàHG -1

.(áãdÉãdG Iôª∏d) äÉæÑ∏d áæeÉãdG á«FGóàH’G -2

.•hô°ûdG ΩÓà°SE’ QƒLC’G º°ùb IQGOE’G á©LGôe √ÒLCÉJ ÖZôjh ≈æÑe ¬jód óLƒj øe ≈∏©a

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

رقم المنافسة
قيمة

 الكراسة
 موعد تقديم العطاء

حسب تقويم أم القرى
موعد فتح المظاريف 

حسب تقويم  أم القرى

`g1436/10kÉfÉ›
AÉ©HQC’G

`g1436/4/1

¢ù«ªÿG

`g1436/4/2
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وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
في   (  ٣٦٢٨١٥١٠ ) برقم  لدينا  الشركاء حسبما ضبط  قرار  من  التعديلي  الملحق   هذا  فقد جرى ضبط  وبعد  وحده  الحمدهللا 

١٤٣٦/٢/٢٣هـ وصلى اهللا على نبينا محمد .
 كاتب العدل 
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االســــــــــــــم
  النسبةاإلجماليعدد الحصص (١ )قيمة الحصة الواحدة

٪ريالنقديةريال

 ٤٥٪١٠٠٠٢٢٥٢٢٥٠٠٠صالح بن سعيد بن احمد بافيل العمودي

٣٠ ٪١٠٠٠١٥٠١٥٠٠٠٠ابراهيم بن سعيد بن احمد بافيل العمودي

١٥٪١٠٠٠٧٥٧٥٠٠٠خالد  بن سعيد بن احمد بافيل العمودي

١٠٪١٠٠٠٥٠٥٠٠٠محمد بن سعيد بن احمد بافيل العمودي

١٠٠ ٪٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠  ___اإلجـمـالـــي
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										4452	Oó©dG						90	áæ°ùdG

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

	ïjQÉJh	(6/Ω)	ºbQ	ËôµdG	»µ∏ŸG	Ωƒ°SôŸÉH	QOÉ°üdG	äÉcô°ûdG	ΩÉ¶f	øe	22,21	ÚJOÉŸG	ΩÉµMC’	kÉ≤«Ñ£J

-:á«dÉàdG	äÉfÉ«ÑdGh	•hô°û∏d	kÉ≤ah		√ÓYCG	IQƒcòŸG	ácô°ûdG		¢ù«°SCÉJ	”	ó≤a	`g1385/3/22

:	k’hCG

-:AÉcô°ûdG	AÉª°SCG	

	º«≤jh	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	1002140059	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	…Oƒ©°S	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U-1

.	¬µe	‘

		ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	1002140075	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	…Oƒ©°S	»Hô◊G	ídÉ°U	øH	Ö«gh-2

.	¬µe	‘		º«≤jh

:É«fÉK

(	á£«°ùH	á«°UƒJ	)	áeÉ©dG	ä’hÉ≤ª∏d	¬µjô°Th	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	ácô°T	-:ácô°ûdG	º°SEG

:ÉãdÉK

:	ácô°ûdG	¢VGôZCG

	•ÓÑdGh	¬°SÉ«∏dGh	ácÉÑ°ùdG	∫ÉªYCGh	(	ìÓ°UEG –	º«eôJ –	Ωóg –	AÉ°ûfEG	)	ÊÉÑª∏d	áeÉY	ä’hÉ≤e
	AÉHô¡µdG	∫ÉªYCGh	áaôNõdGh	QƒµjódGh	¢ùÑ÷Gh	ôé◊Gh	ΩÉNôdGh

	Qƒ°ù÷G	AÉæHh	…ôî°üdG	™£≤dG	∫ÉªYCGh	»ë°üdG	±ô°üdGh	√É«ŸGh	IQÉfE’G	∫ÉªYCGh	ä’É°üJ’Gh

	Ö«cÎdGh	∞«∏¨àdGh	¿ÉgódG	∫ÉªYCGh	IõgÉ÷G	áfÉ°SôÿGh	»FÉŸGh	…QGô◊G	∫õ©dG	∫ÉªYCGh	Ohó°ùdGh

á«æµ°ùdGh	á«YÉæ°üdG	∫ÉªYC’Gh

	äÉµÑ°Th	Iõ¡LCG	π«¨°ûJh	Ö«côJh	áfÉ«°Uh	™«ªŒh	ójÈàdGh	∞««µàdGh	á«FÉHô¡µdG	∫ÉªYC’G	ä’hÉ≤eh	

	‹B’G	Ö°SÉ◊G	èeGôHh	áª¶fCGh

	ÉgQÉ«Z	™£bh	QGòfE’Gh	AÉØWE’Gh	áeÓ°ùdG	äGó©eh	áª¶fCGh	á«µ∏°SÓdGh	á«µ∏°ùdG	ä’É°üJ’G	áª¶fCGh

	Ö«côJh	ó««°ûJh	AÉ°ûfEG	h	,	É¡àfÉ«°Uh	á«FÉHô¡µdG	⁄Ó°ùdGh	óYÉ°üŸG	Ö«côJh	ójQƒJh	OGÒà°SGh

.	É¡àfÉ«°Uh	íHÉ°ùŸG

	¢üNôŸG)	á«bóæØdG	äÉeóÿG	á°ThôØŸG	≥≤°ûdGh	¥OÉæØdG	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJh	IQGOEGh	áeÉbEGh	AÉæH

	á«ª«∏©àdG	õcGôŸGh	¢SQGóŸGh	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh	äGQÉ£ŸGh	á«∏gC’Gh	á«eƒµ◊G	ÊÉÑŸGh	(ÉeÉ¶f	É¡d

äÉ©éàæŸGh	äÉgõàæŸGh	ºYÉ£ŸGh	á«ÑjQóàdGh

	OƒbƒdG	äÉ£h	äÉÑ°SÉæŸGh	ìGôaC’G	ä’É°Uh	á«¡«aÎdG	¿óŸGh	≥aGôŸGh	ájQÉéàdG	õcGôŸGh	

ájQÉ≤©dGh	á«YÉæ°üdGh	á«YGQõdG	™jQÉ°ûŸGh

	êÉé◊G	¿Éµ°SEG	Oƒ≤Y	ΩGôHEGh	äÉgõàæŸGh	≥FGó◊G	≥«°ùæJh	äGQÉ«°ùdG	∞bGƒeh	á«¡«aÎdGh	á«æµ°ùdGh	

,á«∏gC’Gh	á«eƒµ◊G	á«Ñ£dG	äGOÉ«©dGh	äÉØ°Uƒà°ùŸGh	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh	äÉ«dó«°üdG	áeÉbEGh	,

	,äÉjÒàØµdGh	äÉ¡«aƒÑdGh	ºYÉ£ŸG	IQGOEGh	π«¨°ûJh	

	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJ	Oƒ≤Y	ò«ØæJh	,	πLôdÉH	ájÉæ©dGh	áaÉ¶ædGh	ábÓ◊G	äÓ	IQGOEGh	áeÉbEG	h

QRÉéŸGh	ïdÉ°ùŸG

	äÉ«fhÎµd’G	¢TQhh	ójÈàdGh	∞««µàdG	¢TQhh	äGQÉ«°ùdG	äÉeóN	õcGôeh	äGQÉ«°ùdG	¢TQh	∫ÉªYCG

	»ÑàµŸGh	»Ñ°ûÿG	çÉKC’Gh	IQÉéædGh	âjôµ°ùdGh	êÉLõdGh	Ωƒ«fƒŸC’Gh	IOGó◊G	¢TQhh		QÉ«¨dG	™£bh

.	ô©°ûdG	äƒ«Hh	ΩÉ«ÿG	êÉàfEG	πeÉ©eh	á«FÉ°ùædGh	á«dÉLôdG	áWÉ«ÿG	™fÉ°üeh		πeÉ©eh	πZÉ°ûeh

.	á«¡£ŸG	Ò¨dGh	á«¡£ŸG	á°TÉYE’G	äÉeóN

(	á°üàîŸG	äÉ¡÷G	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	É¡WÉ°ûf	ácô°ûdG	∫hGõJh)

	:»°ù«FôdG	õcôŸG:kÉ©HGQ

.	Úµjô°ûdG	á≤aGƒÃ	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	É¡d	´hôa	íàa	ácô°û∏d	Rƒéjh	áeôµŸG	áµe	áæjóe	

	:kÉ°ùeÉN

	:∫ÉŸG	¢SCGQ

Úµjô°ûdG	≈∏Y	´Rƒe	(∫ÉjQ	10000	)	≠∏ÑÃ	ácô°ûdG	∫Éª°SCGQ	OóM

:»∏j	Éªc	

									∫ÉjQ	8000	¬à°üMh	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	-1

.	∫ÉjQ	2000	¬à°üMh		»Hô◊G	ídÉ°U	øH	Ö«gh	-2	

ó≤©dG	Gòg	™«bƒJ	óæY	∫ÉŸG	¢SCGQ	‘	¬à°üM	OGó°ùH	∂jô°T	πc	ΩÉb	óbh

:kÉ°SOÉ°S

:ácô°ûdG	øY	™«bƒàdG	≥M	º¡d	øeh	øjôjóŸG	AÉª°SCG

	‘	äÉ£∏°ùdGh	äÉ«MÓ°üdG	áaÉc	∂dP	‘	¬dh		»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	øH	Ö«gh	/ó«°ùdG	ácô°ûdG	ôjój

ácô°ûdG	∫ÉªYG	IQGOG

:kÉ©HÉ°S

.	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	ó«≤dG	ïjQÉJ	øe	CGóÑJ	äGƒæ°S		25		ácô°ûdG	Ióe		:É¡Jóeh	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	ïjQÉJ

:kÉæeÉK

	»¡àæJh	πé°ùdÉH	Égó«b	ïjQÉJ	øe	ácô°û∏d	á«dÉŸG	áæ°ùdG	CGóÑJ:É¡FÉ¡àfGh	á«dÉŸG	áæ°ùdG	AóH

Ω	2014			/10/24≥aGƒŸG					`g	1435/12/30‘

:kÉ©°SÉJ

:ó≤©dG	§Ñ°V

.`g1435/04/16‘	(35489448)	ºbôH	áeôµŸG	áµe	∫óY	ÖJÉc	iód	ó≤©dG		§Ñ°V	”

:kGô°TÉY

	:¢üî∏ŸG	ºàN

áeôµŸG	áµÃ	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRh	´ôØH	äÉcô°ûdG	º°ùb	πÑb	øe	¢üî∏ŸG	OÉªàYGh	ºàN	”

	ïjQÉJh	(6/Ω)	ºbQ	ËôµdG	»µ∏ŸG	Ωƒ°SôŸÉH	QOÉ°üdG	äÉcô°ûdG	ΩÉ¶f	øe	22,21	ÚJOÉŸG	ΩÉµMC’	kÉ≤«Ñ£J

-:á«dÉàdG	äÉfÉ«ÑdGh	•hô°û∏d	kÉ≤ah		√ÓYCG	IQƒcòŸG	ácô°ûdG		¢ù«°SCÉJ	”	ó≤a	`g1385/3/22

	:	k’hCG

-:AÉcô°ûdG	AÉª°SCG

	º«≤jh	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	1002140059	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	…Oƒ©°S	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U-1

.	¬µe	‘

		º«≤jh		ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	1002140075	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	…Oƒ©°S	»Hô◊G	ídÉ°U	øH	Ö«gh-2

.	¬µe	‘

:É«fÉK

áeÉ©dG	ä’hÉ≤ª∏d	¬µjô°Th	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	ácô°T	-:ácô°ûdG	º°SEG

(	á£«°ùH	á«°UƒJ	)	

:ÉãdÉK

:	ácô°ûdG	¢VGôZCG

	ΩÉNôdGh	•ÓÑdGh	¬°SÉ«∏dGh	ácÉÑ°ùdG	∫ÉªYCGh	(	ìÓ°UEG –	º«eôJ –	Ωóg –	AÉ°ûfEG	)	ÊÉÑª∏d	áeÉY	ä’hÉ≤e
	áaôNõdGh	QƒµjódGh	¢ùÑ÷Gh	ôé◊Gh

	AÉæHh	…ôî°üdG	™£≤dG	∫ÉªYCGh	»ë°üdG	±ô°üdGh	√É«ŸGh	IQÉfE’G	∫ÉªYCGh	ä’É°üJ’Gh	AÉHô¡µdG	∫ÉªYCGh

	∞«∏¨àdGh 	¿ÉgódG 	∫ÉªYCGh 	IõgÉ÷G 	áfÉ°SôÿGh 	»FÉŸGh 	…QGô◊G 	∫õ©dG 	∫ÉªYCGh 	Ohó°ùdGh 	Qƒ°ù÷G

	á«FÉHô¡µdG	∫ÉªYC’G	ä’hÉ≤eh	á«æµ°ùdGh	á«YÉæ°üdG	∫ÉªYC’Gh	Ö«cÎdGh

	‹B’G	Ö°SÉ◊G	èeGôHh	áª¶fCGh	äÉµÑ°Th	Iõ¡LCG	π«¨°ûJh	Ö«côJh	áfÉ«°Uh	™«ªŒh	ójÈàdGh	∞««µàdGh

	ÉgQÉ«Z 	™£bh 	QGòfE’Gh 	AÉØWE’Gh 	áeÓ°ùdG 	äGó©eh 	áª¶fCGh 	á«µ∏°SÓdGh 	á«µ∏°ùdG 	ä’É°üJ’G 	áª¶fCGh

	íHÉ°ùŸG	Ö«côJh	ó««°ûJh	AÉ°ûfEG	h	,	É¡àfÉ«°Uh	á«FÉHô¡µdG	⁄Ó°ùdGh	óYÉ°üŸG	Ö«côJh	ójQƒJh	OGÒà°SGh

.	É¡àfÉ«°Uh

	¢üNôŸG)	á«bóæØdG	äÉeóÿG	á°ThôØŸG	≥≤°ûdGh	¥OÉæØdG	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJh	IQGOEGh	áeÉbEGh	AÉæH

	á«ª«∏©àdG 	õcGôŸGh 	¢SQGóŸGh 	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh 	äGQÉ£ŸGh 	á«∏gC’Gh 	á«eƒµ◊G 	ÊÉÑŸGh 	(ÉeÉ¶f 	É¡d

	ä’É°Uh	á«¡«aÎdG	¿óŸGh	≥aGôŸGh	ájQÉéàdG	õcGôŸGh	äÉ©éàæŸGh	äÉgõàæŸGh	ºYÉ£ŸGh	á«ÑjQóàdGh

äÉÑ°SÉæŸGh	ìGôaC’G

	äGQÉ«°ùdG	∞bGƒeh	á«¡«aÎdGh	á«æµ°ùdGh	ájQÉ≤©dGh	á«YÉæ°üdGh	á«YGQõdG	™jQÉ°ûŸGh	OƒbƒdG	äÉ£h	

	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh 	äÉ«dó«°üdG 	áeÉbEGh 	, 	êÉé◊G 	¿Éµ°SEG 	Oƒ≤Y 	ΩGôHEGh 	äÉgõàæŸGh 	≥FGó◊G 	≥«°ùæJh

,	á«∏gC’Gh	á«eƒµ◊G	á«Ñ£dG	äGOÉ«©dGh	äÉØ°Uƒà°ùŸGh

	ájÉæ©dGh	áaÉ¶ædGh	ábÓ◊G	äÓ	IQGOEGh	áeÉbEG	h	,äÉjÒàØµdGh	äÉ¡«aƒÑdGh	ºYÉ£ŸG	IQGOEGh	π«¨°ûJh	

	,	πLôdÉH

QRÉéŸGh	ïdÉ°ùŸG	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJ	Oƒ≤Y	ò«ØæJh

	™£bh	äÉ«fhÎµd’G	¢TQhh	ójÈàdGh	∞««µàdG	¢TQhh	äGQÉ«°ùdG	äÉeóN	õcGôeh	äGQÉ«°ùdG	¢TQh	∫ÉªYCG

		QÉ«¨dG

	πZÉ°ûeh 	»ÑàµŸGh 	»Ñ°ûÿG 	çÉKC’Gh 	IQÉéædGh 	âjôµ°ùdGh 	êÉLõdGh 	Ωƒ«fƒŸC’Gh 	IOGó◊G 	¢TQhh

.	ô©°ûdG	äƒ«Hh	ΩÉ«ÿG	êÉàfEG	πeÉ©eh	á«FÉ°ùædGh	á«dÉLôdG	áWÉ«ÿG	™fÉ°üeh		πeÉ©eh

.	á«¡£ŸG	Ò¨dGh	á«¡£ŸG	á°TÉYE’G	äÉeóN

(	á°üàîŸG	äÉ¡÷G	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	É¡WÉ°ûf	ácô°ûdG	∫hGõJh)

:kÉ©HGQ

		:»°ù«FôdG	õcôŸG

.	Úµjô°ûdG	á≤aGƒÃ	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	É¡d	´hôa	íàa	ácô°û∏d	Rƒéjh	áeôµŸG	áµe	áæjóe

:kÉ°ùeÉN

Úµjô°ûdG	≈∏Y	´Rƒe	(∫ÉjQ	10000	)	≠∏ÑÃ	ácô°ûdG	∫Éª°SCGQ	OóM	:∫ÉŸG	¢SCGQ	

:»∏j	Éªc	

										∫ÉjQ	8000	¬à°üMh	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	-1

.	∫ÉjQ	2000	¬à°üMh		»Hô◊G	ídÉ°U	øH	Ö«gh	-2

ó≤©dG	Gòg	™«bƒJ	óæY	∫ÉŸG	¢SCGQ	‘	¬à°üM	OGó°ùH	∂jô°T	πc	ΩÉb	óbh

:kÉ°SOÉ°S

:ácô°ûdG	øY	™«bƒàdG	≥M	º¡d	øeh	øjôjóŸG	AÉª°SCG

	‘	äÉ£∏°ùdGh	äÉ«MÓ°üdG 	áaÉc	∂dP	‘	¬dh	 	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	øH	Ö«gh	/ó«°ùdG 	ácô°ûdG 	ôjój

ácô°ûdG	∫ÉªYG	IQGOG

:kÉ©HÉ°S

.	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	ó«≤dG	ïjQÉJ	øe	CGóÑJ	äGƒæ°S		25		ácô°ûdG	Ióe		:É¡Jóeh	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	ïjQÉJ

:kÉæeÉK

	1435/12/30‘	»¡àæJh	πé°ùdÉH	Égó«b	ïjQÉJ	øe	ácô°û∏d	á«dÉŸG	áæ°ùdG	CGóÑJ:É¡FÉ¡àfGh	á«dÉŸG	áæ°ùdG	AóH

Ω	2014			/10/24≥aGƒŸG	`g

:kÉ©°SÉJ

:ó≤©dG	§Ñ°V

.`g1435/04/16‘	(35489454)	ºbôH	áeôµŸG	áµe	∫óY	ÖJÉc	iód	ó≤©dG		§Ñ°V	”

:kGô°TÉY

	:¢üî∏ŸG	ºàN

áeôµŸG	áµÃ	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRh	´ôØH	äÉcô°ûdG	º°ùb	πÑb	øe	¢üî∏ŸG	OÉªàYGh	ºàN	”
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ال�سنة 92      العدد 4546           عقــود شــركات ١٤٠Ω	2013	¢SQÉe	8					`g	1434		ôNB’G	™«HQ	26	á©ª÷G

										4452	Oó©dG						90	áæ°ùdG

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

	ïjQÉJh	(6/Ω)	ºbQ	ËôµdG	»µ∏ŸG	Ωƒ°SôŸÉH	QOÉ°üdG	äÉcô°ûdG	ΩÉ¶f	øe	22,21	ÚJOÉŸG	ΩÉµMC’	kÉ≤«Ñ£J

-:á«dÉàdG	äÉfÉ«ÑdGh	•hô°û∏d	kÉ≤ah		√ÓYCG	IQƒcòŸG	ácô°ûdG		¢ù«°SCÉJ	”	ó≤a	`g1385/3/22

:	k’hCG

-:AÉcô°ûdG	AÉª°SCG	

	º«≤jh	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	1002140059	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	…Oƒ©°S	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U-1

.	¬µe	‘

		ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	1002140075	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	…Oƒ©°S	»Hô◊G	ídÉ°U	øH	Ö«gh-2

.	¬µe	‘		º«≤jh

:É«fÉK

(	á£«°ùH	á«°UƒJ	)	áeÉ©dG	ä’hÉ≤ª∏d	¬µjô°Th	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	ácô°T	-:ácô°ûdG	º°SEG

:ÉãdÉK

:	ácô°ûdG	¢VGôZCG

	•ÓÑdGh	¬°SÉ«∏dGh	ácÉÑ°ùdG	∫ÉªYCGh	(	ìÓ°UEG –	º«eôJ –	Ωóg –	AÉ°ûfEG	)	ÊÉÑª∏d	áeÉY	ä’hÉ≤e
	AÉHô¡µdG	∫ÉªYCGh	áaôNõdGh	QƒµjódGh	¢ùÑ÷Gh	ôé◊Gh	ΩÉNôdGh

	Qƒ°ù÷G	AÉæHh	…ôî°üdG	™£≤dG	∫ÉªYCGh	»ë°üdG	±ô°üdGh	√É«ŸGh	IQÉfE’G	∫ÉªYCGh	ä’É°üJ’Gh

	Ö«cÎdGh	∞«∏¨àdGh	¿ÉgódG	∫ÉªYCGh	IõgÉ÷G	áfÉ°SôÿGh	»FÉŸGh	…QGô◊G	∫õ©dG	∫ÉªYCGh	Ohó°ùdGh

á«æµ°ùdGh	á«YÉæ°üdG	∫ÉªYC’Gh

	äÉµÑ°Th	Iõ¡LCG	π«¨°ûJh	Ö«côJh	áfÉ«°Uh	™«ªŒh	ójÈàdGh	∞««µàdGh	á«FÉHô¡µdG	∫ÉªYC’G	ä’hÉ≤eh	

	‹B’G	Ö°SÉ◊G	èeGôHh	áª¶fCGh

	ÉgQÉ«Z	™£bh	QGòfE’Gh	AÉØWE’Gh	áeÓ°ùdG	äGó©eh	áª¶fCGh	á«µ∏°SÓdGh	á«µ∏°ùdG	ä’É°üJ’G	áª¶fCGh

	Ö«côJh	ó««°ûJh	AÉ°ûfEG	h	,	É¡àfÉ«°Uh	á«FÉHô¡µdG	⁄Ó°ùdGh	óYÉ°üŸG	Ö«côJh	ójQƒJh	OGÒà°SGh

.	É¡àfÉ«°Uh	íHÉ°ùŸG

	¢üNôŸG)	á«bóæØdG	äÉeóÿG	á°ThôØŸG	≥≤°ûdGh	¥OÉæØdG	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJh	IQGOEGh	áeÉbEGh	AÉæH

	á«ª«∏©àdG	õcGôŸGh	¢SQGóŸGh	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh	äGQÉ£ŸGh	á«∏gC’Gh	á«eƒµ◊G	ÊÉÑŸGh	(ÉeÉ¶f	É¡d

äÉ©éàæŸGh	äÉgõàæŸGh	ºYÉ£ŸGh	á«ÑjQóàdGh

	OƒbƒdG	äÉ£h	äÉÑ°SÉæŸGh	ìGôaC’G	ä’É°Uh	á«¡«aÎdG	¿óŸGh	≥aGôŸGh	ájQÉéàdG	õcGôŸGh	

ájQÉ≤©dGh	á«YÉæ°üdGh	á«YGQõdG	™jQÉ°ûŸGh

	êÉé◊G	¿Éµ°SEG	Oƒ≤Y	ΩGôHEGh	äÉgõàæŸGh	≥FGó◊G	≥«°ùæJh	äGQÉ«°ùdG	∞bGƒeh	á«¡«aÎdGh	á«æµ°ùdGh	

,á«∏gC’Gh	á«eƒµ◊G	á«Ñ£dG	äGOÉ«©dGh	äÉØ°Uƒà°ùŸGh	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh	äÉ«dó«°üdG	áeÉbEGh	,

	,äÉjÒàØµdGh	äÉ¡«aƒÑdGh	ºYÉ£ŸG	IQGOEGh	π«¨°ûJh	

	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJ	Oƒ≤Y	ò«ØæJh	,	πLôdÉH	ájÉæ©dGh	áaÉ¶ædGh	ábÓ◊G	äÓ	IQGOEGh	áeÉbEG	h

QRÉéŸGh	ïdÉ°ùŸG

	äÉ«fhÎµd’G	¢TQhh	ójÈàdGh	∞««µàdG	¢TQhh	äGQÉ«°ùdG	äÉeóN	õcGôeh	äGQÉ«°ùdG	¢TQh	∫ÉªYCG

	»ÑàµŸGh	»Ñ°ûÿG	çÉKC’Gh	IQÉéædGh	âjôµ°ùdGh	êÉLõdGh	Ωƒ«fƒŸC’Gh	IOGó◊G	¢TQhh		QÉ«¨dG	™£bh

.	ô©°ûdG	äƒ«Hh	ΩÉ«ÿG	êÉàfEG	πeÉ©eh	á«FÉ°ùædGh	á«dÉLôdG	áWÉ«ÿG	™fÉ°üeh		πeÉ©eh	πZÉ°ûeh

.	á«¡£ŸG	Ò¨dGh	á«¡£ŸG	á°TÉYE’G	äÉeóN

(	á°üàîŸG	äÉ¡÷G	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	É¡WÉ°ûf	ácô°ûdG	∫hGõJh)

	:»°ù«FôdG	õcôŸG:kÉ©HGQ

.	Úµjô°ûdG	á≤aGƒÃ	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	É¡d	´hôa	íàa	ácô°û∏d	Rƒéjh	áeôµŸG	áµe	áæjóe	

	:kÉ°ùeÉN

	:∫ÉŸG	¢SCGQ

Úµjô°ûdG	≈∏Y	´Rƒe	(∫ÉjQ	10000	)	≠∏ÑÃ	ácô°ûdG	∫Éª°SCGQ	OóM

:»∏j	Éªc	

									∫ÉjQ	8000	¬à°üMh	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	-1

.	∫ÉjQ	2000	¬à°üMh		»Hô◊G	ídÉ°U	øH	Ö«gh	-2	

ó≤©dG	Gòg	™«bƒJ	óæY	∫ÉŸG	¢SCGQ	‘	¬à°üM	OGó°ùH	∂jô°T	πc	ΩÉb	óbh

:kÉ°SOÉ°S

:ácô°ûdG	øY	™«bƒàdG	≥M	º¡d	øeh	øjôjóŸG	AÉª°SCG

	‘	äÉ£∏°ùdGh	äÉ«MÓ°üdG	áaÉc	∂dP	‘	¬dh		»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	øH	Ö«gh	/ó«°ùdG	ácô°ûdG	ôjój

ácô°ûdG	∫ÉªYG	IQGOG

:kÉ©HÉ°S

.	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	ó«≤dG	ïjQÉJ	øe	CGóÑJ	äGƒæ°S		25		ácô°ûdG	Ióe		:É¡Jóeh	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	ïjQÉJ

:kÉæeÉK

	»¡àæJh	πé°ùdÉH	Égó«b	ïjQÉJ	øe	ácô°û∏d	á«dÉŸG	áæ°ùdG	CGóÑJ:É¡FÉ¡àfGh	á«dÉŸG	áæ°ùdG	AóH

Ω	2014			/10/24≥aGƒŸG					`g	1435/12/30‘

:kÉ©°SÉJ

:ó≤©dG	§Ñ°V

.`g1435/04/16‘	(35489448)	ºbôH	áeôµŸG	áµe	∫óY	ÖJÉc	iód	ó≤©dG		§Ñ°V	”

:kGô°TÉY

	:¢üî∏ŸG	ºàN

áeôµŸG	áµÃ	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRh	´ôØH	äÉcô°ûdG	º°ùb	πÑb	øe	¢üî∏ŸG	OÉªàYGh	ºàN	”

	ïjQÉJh	(6/Ω)	ºbQ	ËôµdG	»µ∏ŸG	Ωƒ°SôŸÉH	QOÉ°üdG	äÉcô°ûdG	ΩÉ¶f	øe	22,21	ÚJOÉŸG	ΩÉµMC’	kÉ≤«Ñ£J

-:á«dÉàdG	äÉfÉ«ÑdGh	•hô°û∏d	kÉ≤ah		√ÓYCG	IQƒcòŸG	ácô°ûdG		¢ù«°SCÉJ	”	ó≤a	`g1385/3/22

	:	k’hCG

-:AÉcô°ûdG	AÉª°SCG

	º«≤jh	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	1002140059	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	…Oƒ©°S	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U-1

.	¬µe	‘

		º«≤jh		ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	1002140075	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	…Oƒ©°S	»Hô◊G	ídÉ°U	øH	Ö«gh-2

.	¬µe	‘

:É«fÉK

áeÉ©dG	ä’hÉ≤ª∏d	¬µjô°Th	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	ácô°T	-:ácô°ûdG	º°SEG

(	á£«°ùH	á«°UƒJ	)	

:ÉãdÉK

:	ácô°ûdG	¢VGôZCG

	ΩÉNôdGh	•ÓÑdGh	¬°SÉ«∏dGh	ácÉÑ°ùdG	∫ÉªYCGh	(	ìÓ°UEG –	º«eôJ –	Ωóg –	AÉ°ûfEG	)	ÊÉÑª∏d	áeÉY	ä’hÉ≤e
	áaôNõdGh	QƒµjódGh	¢ùÑ÷Gh	ôé◊Gh

	AÉæHh	…ôî°üdG	™£≤dG	∫ÉªYCGh	»ë°üdG	±ô°üdGh	√É«ŸGh	IQÉfE’G	∫ÉªYCGh	ä’É°üJ’Gh	AÉHô¡µdG	∫ÉªYCGh

	∞«∏¨àdGh 	¿ÉgódG 	∫ÉªYCGh 	IõgÉ÷G 	áfÉ°SôÿGh 	»FÉŸGh 	…QGô◊G 	∫õ©dG 	∫ÉªYCGh 	Ohó°ùdGh 	Qƒ°ù÷G

	á«FÉHô¡µdG	∫ÉªYC’G	ä’hÉ≤eh	á«æµ°ùdGh	á«YÉæ°üdG	∫ÉªYC’Gh	Ö«cÎdGh

	‹B’G	Ö°SÉ◊G	èeGôHh	áª¶fCGh	äÉµÑ°Th	Iõ¡LCG	π«¨°ûJh	Ö«côJh	áfÉ«°Uh	™«ªŒh	ójÈàdGh	∞««µàdGh

	ÉgQÉ«Z 	™£bh 	QGòfE’Gh 	AÉØWE’Gh 	áeÓ°ùdG 	äGó©eh 	áª¶fCGh 	á«µ∏°SÓdGh 	á«µ∏°ùdG 	ä’É°üJ’G 	áª¶fCGh

	íHÉ°ùŸG	Ö«côJh	ó««°ûJh	AÉ°ûfEG	h	,	É¡àfÉ«°Uh	á«FÉHô¡µdG	⁄Ó°ùdGh	óYÉ°üŸG	Ö«côJh	ójQƒJh	OGÒà°SGh

.	É¡àfÉ«°Uh

	¢üNôŸG)	á«bóæØdG	äÉeóÿG	á°ThôØŸG	≥≤°ûdGh	¥OÉæØdG	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJh	IQGOEGh	áeÉbEGh	AÉæH

	á«ª«∏©àdG 	õcGôŸGh 	¢SQGóŸGh 	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh 	äGQÉ£ŸGh 	á«∏gC’Gh 	á«eƒµ◊G 	ÊÉÑŸGh 	(ÉeÉ¶f 	É¡d

	ä’É°Uh	á«¡«aÎdG	¿óŸGh	≥aGôŸGh	ájQÉéàdG	õcGôŸGh	äÉ©éàæŸGh	äÉgõàæŸGh	ºYÉ£ŸGh	á«ÑjQóàdGh

äÉÑ°SÉæŸGh	ìGôaC’G

	äGQÉ«°ùdG	∞bGƒeh	á«¡«aÎdGh	á«æµ°ùdGh	ájQÉ≤©dGh	á«YÉæ°üdGh	á«YGQõdG	™jQÉ°ûŸGh	OƒbƒdG	äÉ£h	

	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh 	äÉ«dó«°üdG 	áeÉbEGh 	, 	êÉé◊G 	¿Éµ°SEG 	Oƒ≤Y 	ΩGôHEGh 	äÉgõàæŸGh 	≥FGó◊G 	≥«°ùæJh

,	á«∏gC’Gh	á«eƒµ◊G	á«Ñ£dG	äGOÉ«©dGh	äÉØ°Uƒà°ùŸGh

	ájÉæ©dGh	áaÉ¶ædGh	ábÓ◊G	äÓ	IQGOEGh	áeÉbEG	h	,äÉjÒàØµdGh	äÉ¡«aƒÑdGh	ºYÉ£ŸG	IQGOEGh	π«¨°ûJh	

	,	πLôdÉH

QRÉéŸGh	ïdÉ°ùŸG	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJ	Oƒ≤Y	ò«ØæJh

	™£bh	äÉ«fhÎµd’G	¢TQhh	ójÈàdGh	∞««µàdG	¢TQhh	äGQÉ«°ùdG	äÉeóN	õcGôeh	äGQÉ«°ùdG	¢TQh	∫ÉªYCG

		QÉ«¨dG

	πZÉ°ûeh 	»ÑàµŸGh 	»Ñ°ûÿG 	çÉKC’Gh 	IQÉéædGh 	âjôµ°ùdGh 	êÉLõdGh 	Ωƒ«fƒŸC’Gh 	IOGó◊G 	¢TQhh

.	ô©°ûdG	äƒ«Hh	ΩÉ«ÿG	êÉàfEG	πeÉ©eh	á«FÉ°ùædGh	á«dÉLôdG	áWÉ«ÿG	™fÉ°üeh		πeÉ©eh

.	á«¡£ŸG	Ò¨dGh	á«¡£ŸG	á°TÉYE’G	äÉeóN

(	á°üàîŸG	äÉ¡÷G	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	É¡WÉ°ûf	ácô°ûdG	∫hGõJh)

:kÉ©HGQ

		:»°ù«FôdG	õcôŸG

.	Úµjô°ûdG	á≤aGƒÃ	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	É¡d	´hôa	íàa	ácô°û∏d	Rƒéjh	áeôµŸG	áµe	áæjóe

:kÉ°ùeÉN

Úµjô°ûdG	≈∏Y	´Rƒe	(∫ÉjQ	10000	)	≠∏ÑÃ	ácô°ûdG	∫Éª°SCGQ	OóM	:∫ÉŸG	¢SCGQ	

:»∏j	Éªc	

										∫ÉjQ	8000	¬à°üMh	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	-1

.	∫ÉjQ	2000	¬à°üMh		»Hô◊G	ídÉ°U	øH	Ö«gh	-2

ó≤©dG	Gòg	™«bƒJ	óæY	∫ÉŸG	¢SCGQ	‘	¬à°üM	OGó°ùH	∂jô°T	πc	ΩÉb	óbh

:kÉ°SOÉ°S

:ácô°ûdG	øY	™«bƒàdG	≥M	º¡d	øeh	øjôjóŸG	AÉª°SCG

	‘	äÉ£∏°ùdGh	äÉ«MÓ°üdG 	áaÉc	∂dP	‘	¬dh	 	»Hô◊G	ôWÉe	øH	ídÉ°U	øH	Ö«gh	/ó«°ùdG 	ácô°ûdG 	ôjój

ácô°ûdG	∫ÉªYG	IQGOG

:kÉ©HÉ°S

.	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	ó«≤dG	ïjQÉJ	øe	CGóÑJ	äGƒæ°S		25		ácô°ûdG	Ióe		:É¡Jóeh	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	ïjQÉJ

:kÉæeÉK

	1435/12/30‘	»¡àæJh	πé°ùdÉH	Égó«b	ïjQÉJ	øe	ácô°û∏d	á«dÉŸG	áæ°ùdG	CGóÑJ:É¡FÉ¡àfGh	á«dÉŸG	áæ°ùdG	AóH

Ω	2014			/10/24≥aGƒŸG	`g

:kÉ©°SÉJ

:ó≤©dG	§Ñ°V

.`g1435/04/16‘	(35489454)	ºbôH	áeôµŸG	áµe	∫óY	ÖJÉc	iód	ó≤©dG		§Ñ°V	”

:kGô°TÉY

	:¢üî∏ŸG	ºàN

áeôµŸG	áµÃ	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRh	´ôØH	äÉcô°ûdG	º°ùb	πÑb	øe	¢üî∏ŸG	OÉªàYGh	ºàN	”
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UM AL-QURA ١٣٩عقــود شــركات UM AL-QURAΩ	2013	¢SQÉe	8					`g	1434		ôNB’G	™«HQ	26	á©ª÷G
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ADEL WORD

	:	º¡JÉfÉ«Hh	AÉcô°ûdG	AÉª°SCG	:		k’hCG

	ºbQ 	¢SƒØædG 	á¶«ØM 	ÖLƒÃ 	á«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	- 	π«≤©dG 	º«µ◊G 	óÑY 	 	øªMôdGóÑY 	π«≤Y 	/ 	ó«°ùdG

áµe	áæjóÃ	º«≤jh	óYÉ≤àe	¬àæ¡eh	áµe	øe	IQOÉ°U		`g1405/1/18	:	ïjQÉJ	(1020177539)

.	(∫hCG	±ôW	)	

		(1038024087	)	ºbQ	¢SƒØædG	á¶«ØM	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S –	ójõŸG	óª	ˆGóÑY	ó«dh	/	ó«°ùdG	
.	(	ÊÉK	±ôW	)	áµe	áæjóÃ	º«≤jh	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	IójôH	øe	IQOÉ°U			`g1414/10/15	:	ïjQÉJ

	ºbQ 	¢SƒØædG 	á¶«ØM 	ÖLƒÃ 	á«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	- 	 	 	¢SÉª¨dG 	ˆGóÑY 	óª 	¬dG 	óÑY 	/ 	ó«°ùdG

áµe	áæjóÃ	º«≤jh	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	áµe	øe	IQOÉ°U		`g1420/05/03	:	ïjQÉJ	(1036230280)

.	(∫hCG	±ôW	)	

		(1065061028	)	ºbQ	¢SƒØædG	á¶«ØM	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S –	¢SÉª¨dG	óª	óªM	ÊÉg	/	ó«°ùdG	
áµe	áæjóÃ	º«≤jh	ÖdÉW	¬àæ¡eh	IóL	øe	IQOÉ°U			√1419/10/14	:	ïjQÉJ

.	(	ÊÉK	±ôW	)	

.(	IOhóëŸG	äGhÌdG	á«ªæJ	ácô°T	)			:	ácô°ûdG	º°SG	:	kÉ«fÉK

:	kÉãdÉK

.	»g	É¡∏L	’	ácô°ûdG	âfƒc	»àdG	¢VGôZ’G	¿G				:	ácô°ûdG	¢VôZ	

	AGô°T 	- 	ácô°ûdG 	ídÉ°üd 	QÉéj’G 	hG 	™«ÑdÉH 	ÊÉÑŸG 	√òg 	QÉªãà°SGh 	É¡«∏Y 	ÊÉÑe 	áeÉb 	’ 	»°VGQC’G 	AGô°T

		áaÉ¶fh 	π«¨°ûJh 	IQGOGh 	áeÉbG 	- 	 	QÉ≤©dG 	ôjƒ£Jh 	áfÉ«°Uh 	IQGOG 	-ácô°ûdG 	ídÉ°üd 	QÉ≤©dG 	∂«∏“h

	á«∏gC’Gh 	á«eƒµ◊G 	äÉ«Ø°ûà°ùŸGh 	¢SQGóŸGh 	≈fÉÑŸGh 	ájQÉéàdG 	õcGôŸGh 	á°ThôØŸG 	≥≤°ûdGh 	¥OÉæØdG

	ôØ◊Gh 	IQÉf’Gh 	Qƒ°ù÷Gh 	áØ°UQ’Gh 	¥ÉØf’Gh 	¥ô£dG 	∫ÉªYG 	ä’hÉ≤e – 	≈fÉÑª∏d 	áeÉY 	ä’hÉ≤e 	-
	∫ÉªY’G 	ä’hÉ≤eh 	á«ØJÉ¡dG 	á«FÉHô¡µdG 	äGójóªàdG 	∫ÉªYG 	ä’hÉ≤eh 	≈ë°üdG 	±ô°üdGh 	IÉ«ŸG 	∫ÉªYGh

	á«æµ°ùdG 	äGóMƒdG 	π«¨°ûJ 	- 	ójÈàdGh 	∞«µàdG 	∫ÉªYG 	ä’hÉ≤eh 	á«fhÎµd’Gh 	á«µ«fÉµ«ŸGh 	á«FÉHô¡µdG

	áfÉ°SôÿG 	∫ÉªYGh 	¢ùÑ÷Gh	âæª°S’G 	áYÉæ°U	∂dP 	‘ 	ÉÃ	á«∏jƒëàdG 	äÉYÉæ°üdG – 	É¡©«Hh 	ÉgÒLCÉJh
	ÜÉcôdGh	™FÉ°†ÑdG	π≤fh	…ÈdGh	…ôëÑdG	π≤ædGh	¿GÒ£dG	äÉeóN	Ëó≤J	-	ΩÉNôdGh	∂«eGÒ°ùdGh	∑ƒ∏ÑdGh

	ájôëÑdGh	¬jÈdG	äÓMôdG	º«¶æJh	áMÉ«°ùdGh	ôØ°ùdGh	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	äÉfÉe’Gh	Ohô£dG	π«°UƒJh

	á«dhÎÑdG	OGƒŸGh	√É«ŸG	π≤fh	™∏°ùdG	øjõîJh

|	á°üàîŸG	äÉ¡÷G	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	’G	É¡à£°ûfG	ácô°ûdG	∫hGõJ	’h	}

	:	kÉ©HGQ	

	â°†àbG	≈àe	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	É¡d	´hôa	ìÉààaG	‘	≥◊G	ácô°û∏dh	áµe	áæjóe	:	»°ù«FôdG	Égõcôe

.¢UÉ°üàN’G	äÉ¡Lh	AÉcô°ûdG	á≤aGƒÃ	∂dPh	ácô°ûdG	áë∏°üe

:	kÉ°ùeÉN	

			:	IQGO’G	

	Ióeh	Éª¡JÉ«MÓ°U	ó≤©dG	Oó–h	π≤à°ùe	ó≤©H	Ò¨dG	øe	hG	º¡æe	AÉcô°ûdG	Éª¡æ«©j	øjôjóe	ácô°ûdG	ôjój

	.	Éª¡JCÉaÉµeh	Éª¡æ««©J

	∫ÓNEG 	¿hO	π≤à°ùe 	ó≤Y	‘	hG 	ácô°ûdG 	ó≤Y	‘	Úæ«©ŸG 	øjôjóŸG 	∫õY	AÉcô°û∏d 	Rƒéj	: 	 	øjôjóŸG 	∫õY

.	≥F’	ÒZ	âbh	‘	hG	∫ƒÑ≤e	QÈe	Ò¨H	∫õ©dG	™bh	GPG	¢†jƒ©àdG	‘	Éª¡«≤ëH

	:	kÉ°SOÉ°S

	OóŒh	iQÉéàdG	πé°ùdG	‘	Égó«b	ïjQÉJ	øe	GóÑJ	äGƒæ°S		ô°ûY	IóŸ	ácô°ûdG	√òg	â°ù°SCÉJ		:ácô°ûdG	Ióe

	ájÉ¡f	πÑb	∂dP	¿ƒµjh	QGôªà°S’G	ΩóY	≈a	áàÑZôH	øjôN’G	AÉcô°ûdG	óMG	ô£îj	⁄	Ée	á∏KÉ‡		iôNG	IóŸ

ácô°ûdÉH	º¡æjhÉæY	≈∏Y	πé°ùe	ÜÉ£îH	πb’G	≈∏Y	ô¡°TG	áà°ùH	IOóéŸG	hG	á«∏°U’G		IóŸG

:	kÉ©HÉ°S	

	πc	áª«b –	áª«≤dG	ájhÉ°ùàe			á°üM	(100)	¤G	º°ù≤e	…Oƒ©°S	∫ÉjQ	(100^000)		`H	ácô°ûdG	∫ÉŸG	¢SCGQ	

:	»JC’Éc	AÉcô°ûdG	≈∏Y	É¡©jRƒJ	”	∫ÉjQ	(1000)	á°üM

:	kÉæeÉK	

:	‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	á«aÉ°üdG	ájƒæ°ùdG	ácô°ûdG	ìÉHQ’G	™jRƒJ	

	IOÉŸG	‘	É¡«∏Y	¢Uƒ°üæŸG	»eÉ¶ædG	»WÉ«àM’G	øjƒµàd	á«aÉ°üdG	ìÉHQ’G	øe	(%10)	ÉgQób	áÑ°ùf	Ö«æŒ

.		∫Ée	¢SCGQ	∞°üf	≠∏H	≈àe	»WÉ«àM’G	Gòg	Ö«æŒ	∞bƒJ	¿CG	ácô°û∏d	Rƒéjh	äÉcô°ûdG	ΩÉ¶f	øe	(176)

.	∫ÉŸG	¢SCGôH	º¡æe	πc	¢ü°üM	áÑ°ùæH	AÉcô°ûdG	≈∏∏Y	´Rƒj	»bÉÑdG	

:	kÉ©°SÉJ

	.	AÉcô°ûdG	øjhÉæY	≈∏Y	äÉHÉ£îH	äÉ¨«∏ÑàdG	πµ°T	

:	kGô°TÉY

	ºbôH 	áeôµŸG 	áµÃ 	á«YÉæ°üdG 	ájQÉéàdG 	áaô¨dÉH 	∫ó©dG 	ÖJÉc 	á∏«°†a 	iód 	ácô°ûdG 	ó≤Y 	äÉÑKG 	 	” 	

`g1435/04/17	:	ïjQÉJ	(35496520)

:	ô°ûY	…OÉM

	áµÃ	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRh	´ôØH	äÉcô°ûdG	º°ùb	πÑb	øe	¢üî∏ŸG	OÉªàYGh	ºàN	”	:	¢üî∏ŸG	ºàN	

.	áeôµŸG

 

 ( 1
	:	ºgh	º¡FÉª°SCG	á«JB’G	±GôWCÓd	≥Ñ°S	ó≤d

	)	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S	¢TÉªÿG	…ó«YÉ°ùŸG	ôWÉe	øH	πÑ≤e	øH	ó«Y	/	ó«°ùdG	-1

	1398/7/1	OÓ«ŸG	ïjQÉJ	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	∞FÉ£dG	øe	QOÉ°U	``g1429/3/21	ïjQÉJh	(	1028286720

	``g

	.	∫hCG	±ôW	)	áæ°S	34	ôª©dG	øe	≠∏Ñjh	QÉ£ŸG	´QÉ°T	∞FÉ£dG	áæjóe	‘	º«≤jh

ºbQ 	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	ÚÁ	ÉH 	øªMôdGóÑY 	øH 	óªMCG 	øH 	≈°Sƒe 	/ 	ó«°ùdG 	-2	

	OÓ«ŸG	ïjQÉJ	óYÉ≤àe	Ö«ÑW	¬àæ¡eh	∞FÉ£dG	øe	QOÉ°U	```g	1412/4/17 	ïjQÉJh	(	1013744477 	)

	`g	1364/7/1

	áæ°S	67	ôª©dG	øe	≠∏Ñjh	êh	…OGh	´QÉ°T	∞FÉ£dG	áæjóe	‘	º«≤jh

.	(	ÊÉK	±ôW	)

	∞FÉ£dG	áæjóÃ	(	4032031691	)	ºbQ	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	Ió«≤ŸG	¢TÉªÿG	ôWÉe	πÑ≤e	ó«Y	ácô°T	¢ù«°SCÉàH

.	`g	1432/4/9	ïjQÉJh	12/11	áëØ°U	8/27	Oó©dÉH	∞FÉ£dG	∫óY	ÖJÉc	iód	É¡°ù«°SCÉJ	ó≤Y	âÑãŸGh

¬àÑ°ùf	á¨dÉÑdGh	ácô°ûdG	∫Ée	¢SCGQ	‘	¬à°üM	øY	∫RÉæàdG	‘	ÖZQ	∫hC’G	±ô£dG	¿CG	å«Mh

ójó÷G	±ô£dG	¤EG	(	%	95	)	

	á«µ∏e	¬«dEG 	âdBGh	∫RÉæàdG 	Gòg	≈∏Y	¬d	∫RÉæàŸG	≥aGh	óbh	ójóL	∂jô°ûc	¢TÉªÿG	ÜÓZ	óª	¢SQÉa	/

É¡æY	∫RÉæàŸG	á°ü◊G

	πÑb	øe	º¡bƒ≤M	±GôWC’G	™«ªL	≈aƒà°SG	óbh	º¡jód	áeƒ∏©e	äÉeGõàdG	øe	É¡«∏Y	Éeh	¥ƒ≤M	øe	É¡d	ÉÃ	

	¢†©ÑdG	º¡°†©H

.	º¡æ«H	Éª«a	á«FÉ¡fh	áeÉJ	á°üdÉ	áHÉãÃ	QGô≤dG	Gòg	≈∏Y	º¡©«bƒJ	Èà©jh

	:	k’hCG

	.	QGô≤dG	Gòg	øe	CGõéàj	’	AõL	≥HÉ°ùdG	ó«¡ªàdG	Èà©j

:	kÉ«fÉK

	:	ºg	ácô°û∏d	ÚµdÉŸG	¿ƒ«dÉ◊G	AÉcô°ûdG	íÑ°ü«d	»°SÉ°SC’G	ó≤©dG	áeó≤e	πjó©J	

Êóe	πé°S	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S	¢TÉªÿG	ÜÓZ	óª	¢SQÉa	/	ó«°ùdG	-1

 –	∞FÉ£dG	¿Gƒæ©dG	,	óYÉ≤àe	áæ¡ŸG	,	```g	1410/1/7	ïjQÉàH	∞FÉ£dG	øe	QOÉ°U	(	1005636079		)	

	(	∫hCG	±ôW	)		.	Iôgƒ÷G	§£ –	ájƒ◊G
(	1	)	ºbQ	QGôb	™Ñàj

	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒÃ 	á«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S 	ÚÁ 	ÉH 	øªMôdGóÑY 	øH 	óªMCG 	øH 	≈°Sƒe 	/ 	ó«°ùdG 	-2

.	óYÉ≤àe	Ö«ÑW	¬àæ¡eh	∞FÉ£dG	øe	QOÉ°U	```g	1412/4/17	ïjQÉJh	(	1013744477)ºbQ

.	(	ÊÉK	±ôW	)	

	:	kÉãdÉK

‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	πjó©àdG	ó©H	É¡àZÉ«°U	íÑ°üàd	¢ù«°SCÉàdG	ó≤Y	øe	¤hC’G	IOÉŸG	πjó©J

(	√OhóëŸG	¬µjô°Th	¢TÉªÿG	ÜÓZ	óª	¢SQÉa	ácô°T	)	ácô°ûdG	º°SG	/	

:kÉ©HGQ

	ƒëædG	≈∏Y	íÑ°üàdh	ácô°ûdG	∫Éª°SCGôH	á°UÉÿG	ácô°û∏d	»°SÉ°SC’G	ó≤©dG	øe	(	á°SOÉ°ùdG	)	IOÉŸG	∫ó©J	

	:	‹ÉàdG

∂jô°ûdG	º°SGájó≤ædG	¢ü°ü◊G	OóY

áª«b	

á°ü◊G	

IóMGƒdG

‹ÉªLE’G

¢TÉªÿG	ÜÓZ	óª	¢SQÉa95100095000

ÚÁÉH	øªMôdGóÑY	óªMCG	≈°Sƒe510005000

‹ÉªLE’G1001000100^000

	:kÉ°ùeÉN	

	ácô°ûdG	ó≤Y	‘	IOQGƒdG	¢Uƒ°üædG	™«ªéH	Ωõà∏jh	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	≈∏Y	™∏WG	ób	¬fCÉH	ójó÷G	∂jô°ûdG	ô≤j

	:kÉ°SOÉ°S

.	Ò«¨J	hCG	πjó©J	¿hóH	¬«∏Y	»g	Éªc	QGô≤dG	Gòg	É¡∏ª°ûj	⁄	»àdG	»°SÉ°SC’G	ó≤©dG	OGƒe	‹ÉàdÉH	≈≤ÑJ

	:	kÉ©HÉ°S

	iôNC’G	ï°ùædGh	É¡ÑLƒÃ	πª©∏d	QGô≤dG	øe	¬àî°ùf	±ôW	πc	º∏à°SG	ï°ùf	(	â°S	)	6	øe	QGô≤dG	Gòg	QôM

	á«eÉ¶ædG	äGAGôLE’G	∫Éªµà°S’	á°üàîŸG	äÉ¡é∏d	É¡Áó≤àd

.	™«bƒàdG	iôL	¬«∏Yh	äGAGôL’G	√òg	ΩÉ“EG	‘	¢TÉªÿG	ÜÓZ	óª	¢SQÉa	/	ó«°ùdG	AÉcô°ûdG	¢Vƒa	óbh

	¢TÉªÿG	ôWÉe	øH	πÑ≤e	øH	ó«Y	/	(	∫RÉæàŸG	)	∫hC’G	±ô£dG

	ÚÁ	ÉH	øªMôdGóÑY	óªMCG	≈°Sƒe	/	ÊÉãdG	±ô£dG

			¢TÉªÿG	ÜÓZ	óª	¢SQÉa	/	(	ójó÷G	∂jô°ûdG	)	ådÉãdG	±ô£dG

.`g1435/3/26	‘	35393708	ºbôH	Éæjód	§Ñ°VÉe	ÖLƒÃ	≥ë∏ŸG	Gòg		§Ñ°V	iôL	ó≤a..√óMh	ˆóª◊G



33 UM AL-QURA
اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م

ال�سنة 92      العدد 4546           ١٤٣عقــود شــركات UM AL-QURAΩ	2013	¢SQÉe	8					`g	1434		ôNB’G	™«HQ	26	á©ª÷G

										4452	Oó©dG						90	áæ°ùdG عقــود شــركات

ADEL WORD

	:	º¡JÉfÉ«Hh	AÉcô°ûdG	AÉª°SCG	:		k’hCG

	ïjQÉJ	(1115940718)	ºbQ	¢SƒØædG	á¶«ØM	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S	-	π«cƒdG	π«∏N	∫OÉY	/	ó«°ùdG

.	(∫hCG	±ôW	)	áµe	áæjóÃ	º«≤jh	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	áµe	øe	IQOÉ°U		`g1422/2/24	:

		(1079387252 	) 	ºbQ 	¢SƒØædG 	á¶«ØM	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S – 	π«≤©dG 	π«≤Y	óªMCG 	/ 	ó«°ùdG 	
.	(	ÊÉK	±ôW	)	áµe	áæjóÃ	º«≤jh	ÖdÉW	¬àæ¡eh	áµe	øe	IQOÉ°U			√1428/1/5	:	ïjQÉJ

.(	π«cƒdG	π«∏N	∫OÉYh	π«≤©dG	π«≤Y	óªMCG	ácô°T	)			:	ácô°ûdG	º°SG	:	kÉ«fÉK

	ä’hÉ≤e – 	ácô°ûdG	ídÉ°üd	QÉ≤©dG	∂∏“h	ôjƒ£Jh	»°VQ’G	QÉªãà°SGh	AGô°T	:	ácô°ûdG	¢VôZ	:	kÉãdÉK
	äGQÉ«°ùdG	áeóN	õcGôeh	äGQÉ«°ùdG	¢TQh	∫ÉªYCG	-	(	ìÓ°UEG –	º«eôJ	-	Ωóg –	AÉ°ûfEG	)	ÊÉÑª∏d	áeÉY
	äÉeóN –	á°ThôØŸG	≥≤°ûdGh	¥OÉæØdG	áaÉ¶fh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJh	IQGOEGh	áeÉbEGh	AÉæH –	∞««µàdG	¢TQhh
	’h 	. 	Égôjó°üJ 	h 	ÉgójQƒJh 	ÉgOGÎ°SGh 	áFõéàdGh 	á∏ª÷G 	IQÉŒ – 	á«¡£e 	ÒZh 	á«¡£ŸG 	á°TÉYE’G

.	¢UÉ°üàN’G	äGP	äÉ¡÷G	øe	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	’EG	É¡WÉ°ûf	ácô°ûdG	∫hGõJ

	≈àe	áµ∏ªŸG	êQÉNh	πNGO	É¡d	´hôa	ìÉààaG	‘	≥◊G	ácô°û∏dh	áµe	áæjóe	:	»°ù«FôdG	Égõcôe	:	kÉ©HGQ	

.¢UÉ°üàN’G	äÉ¡Lh	AÉcô°ûdG	á≤aGƒÃ	∂dPh	ácô°ûdG	áë∏°üe	â°†àbG

	πeõŸG 	øªMôdG 	π«∏N	∫OÉY	ó«°ùdG 	Ú«©J	: 	øe	kÓc	¤ƒàj	¿G 	≈∏Y	AÉcô°ûdG 	≥ØJG 	 	: 	IQGO’G	: 	kÉ°ùeÉN	

	øe	IQOÉ°U		`g1422/2/24	ïjQÉàH	(1115940718)	ºbQ	πé°S	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S	π«cƒdG

	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S	π«≤©dG	øªMôdGóÑY	π«≤Y	óªMCG	ó«°ùdG	Ú«©J	.áeôµŸG	áµe

	IQƒcòŸG	ácô°û∏d	iôjóe	¿ƒµ«d	áµe	áæjóe	øe	IQOÉ°U		`g	1428	/	1	/	5	ïjQÉàH	(	1079387252	)

	.	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	Égó«b	øe	CGóÑJ	¬æ°S		(20)		IóŸ	ácô°ûdG	â°ù°SCÉJ	:ácô°ûdG	Ióe	:	kÉ°SOÉ°S	.	√ÓYCG

 –	áª«≤dG	ájhÉ°ùàe			á°üM	(100)	¤G	º°ù≤e	…Oƒ©°S	∫ÉjQ	(100^000)		`H	ácô°ûdG	∫ÉŸG	¢SCGQ	:	kÉ©HÉ°S

:	»JC’Éc	AÉcô°ûdG	≈∏Y	É¡©jRƒJ	”	∫ÉjQ	(1000)	á°üM	πc	áª«b

á°ü◊G	áª«b	

IóMGƒdG
‹ÉªL’G

óªMCG	/ó«°ùdG	

π«≤©dG	π«≤Y
100050^000

∫OÉY	/	ó«°ùdG	

π«cƒdG	π«∏N
100050^000

‹ÉªL’G`````````100^000

:	‹ÉàdG	ƒëædG	≈∏Y	á«aÉ°üdG	ájƒæ°ùdG	ácô°ûdG	ìÉHQ’G	™jRƒJ	:	kÉæeÉK

	‘ 	É¡«∏Y 	¢Uƒ°üæŸG 	»eÉ¶ædG 	»WÉ«àM’G 	øjƒµàd 	á«aÉ°üdG 	ìÉHQ’G 	øe 	(%10) 	ÉgQób 	áÑ°ùf 	Ö«æŒ

	¢SCGQ	∞°üf	≠∏H	≈àe	»WÉ«àM’G	Gòg	Ö«æŒ	∞bƒJ	¿CG	ácô°û∏d	Rƒéjh	äÉcô°ûdG	ΩÉ¶f	øe	(176)	IOÉŸG

.	∫ÉŸG	¢SCGôH	º¡æe	πc	¢ü°üM	áÑ°ùæH	AÉcô°ûdG	≈∏∏Y	´Rƒj	»bÉÑdG	.		∫Ée

	iód 	ácô°ûdG 	ó≤Y 	äÉÑKG 	 	” 	: 	kGô°TÉY 	. 	AÉcô°ûdG 	øjhÉæY 	≈∏Y 	äÉHÉ£îH 	äÉ¨«∏ÑàdG 	πµ°T 	: 	kÉ©°SÉJ

	: 	ïjQÉJ 	(35459284) 	ºbôH 	áeôµŸG 	áµÃ 	á«YÉæ°üdG 	ájQÉéàdG 	áaô¨dÉH 	∫ó©dG 	ÖJÉc 	á∏«°†a

	´ôØH	äÉcô°ûdG	º°ùb	πÑb	øe	¢üî∏ŸG	OÉªàYGh	ºàN	”	:	¢üî∏ŸG	ºàN	:	ô°ûY	…OÉë`g1435/4/10

.	áeôµŸG	áµÃ	áYÉæ°üdGh	IQÉéàdG	IQGRh

	ó©°S	ó«°ùdG	:øe	πc	ÚH	Ω2013/10/23	≥aGƒŸG	`g1434/12/18	Ωƒj	‘	¥ÉØJ’G	”	¤É©J	ˆG	¿ƒ©H

	ïjQÉJh	(1004021513)	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S	…ôª©dG	ΩQÉZ	∫EG	ó«©°S	óª

	∫EG	ø°ùM	¿Éª∏°S	IôaÉX	Ió«°ùdG	`2	(∫hCG	±ôW)	¬eƒæJ	áæjóe	‘	º«≤jh	ÖÑ°ùàe	¬àæ¡eh	`g1387	OÓ«ŸG

	`g1394	OÓ«ŸG	ïjQÉJh	(1030693020)	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ	á«°ùæ÷G	ájOƒ©°S	…ôª©dG	Ωô¨e

	…ôª©dG 	ΩQÉZ	∫EG 	óª	ó©°S	¿É£∏°S	ó«°ùdG 	`3 	(ÊÉK	±ôW)	¬eƒæJ	áæjóe	‘	º«≤Jh	â«H	áHQ	É¡àæ¡eh

	ÖdÉW 	¬àæ¡eh 	`g1416 	ïjQÉJh 	(1093426334) 	ºbQ 	ÊóŸG 	πé°ùdG 	ÖLƒÃ 	á«°ùæ÷G 	…Oƒ©°S

	á«°ùæ÷G	…Oƒ©°S	…ôª©dG	ΩQÉZ	∫EG	óª	ó©°S	¿Éª∏°S	ó«°ùdG	`4	(ådÉK	±ôW)	¬eƒæJ	áæjóe	‘	º«≤jh

	Üƒæjh	ô°UÉb	ƒgh	ÖdÉW	¬àæ¡eh	`g1416	OÓ«ŸG	ïjQÉJh	(1144814868)	ºbQ	ÊóŸG	πé°ùdG	ÖLƒÃ

	√ÓYCG	øjQƒcòŸG	±GôWC’G	≥ØJCG	(™HGQ	±ôW)	¬eƒæJ	áæjóe	‘	º«≤jh	ó≤©dG	≈∏Y	™«bƒàdÉa	√ódGh	¬æY

	(6/Ω)	ºbQ	»µ∏ŸG	Ωƒ°SôŸÉH	QOÉ°üdG	äÉcô°ûdG	ΩÉ¶æd	kÉ≤ah	IOhó	á«dhDƒ°ùe	äGP	ácô°T	øjƒµJ	≈∏Y

	øe 	AGõéàj 	’ 	AõL 	ó«¡ªàdG 	Èà©j 	: 	k’hCG 	á«dÉàdG 	•hô°û∏d 	kÉ≤ah 	¬JÓjó©Jh 	`g1385/3/22 	ïjQÉJh

	¢VGôZCG 	:kÉãdÉK 	.IOhó	á«dƒÄ°ùe	äGP	IóëàŸG	QÉªYC’G 	QÉæa 	ácô°T	:ácô°ûdG 	º°SG 	:kÉ«fÉK 	.ó≤©dG 	Gòg

	Ωógh	ìÓ°UEGh	AÉ°ûfEG)	ÊÉÑª∏d	áeÉY	ä’hÉ≤e	`:»g	É¡∏LC’	ácô°ûdG	âfƒc	»àdG	¢VGôZC’G	¿CG	:ácô°ûdG

	á«FÉHô¡µdG 	∫ÉªYC’G 	á«eƒµ◊Gh	ájQÉéàdGh 	á«æµ°ùdG 	ÊÉÑŸG 	áaÉ¶fh 	π«¨°ûJh 	áfÉ«°Uh	áeÉbEG 	(º«eôJh

	∞JÉ¡dG 	äÉµÑ°T	ójó“	∫ÉªYCGh	¥ÉØfC’Gh	ájójó◊G	∂µ°ùdGh	¥ô£dG	∫ÉªYCGh	á«fhÎµd’Gh	á«µ«fÉµ«ŸGh

	ôØ◊G	∫ÉªYCGh 	QÉHB’Gh 	Ohó°ùdGh 	»ë°üdG 	±ô°üdGh 	√É«ŸGh 	…ôdG 	∫ÉªYCGh 	AÉHô¡µdG 	≥aGôeh 	∫Gƒ÷Gh

	Ωƒ«æŸC’Gh	ΩÉNôdGh	•ÓÑdGh	IOGó◊Gh	á«FÉHô¡µdG	äGójóªàdGh	¢ùÑ÷Gh	äÉfÉgódGh	QƒµjódGh	IQÉfE’Gh

	QƒµjódG	∫ÉªYCGh	äÉgõàæŸGh	≥FGó◊G	Òé°ûJh	≥«°ùæJh	áfÉ«°Uh	π«¨°ûJh	IQGOEGh	á«Ñ°ûÿG	∫ÉªYC’Gh

	á∏«≤ãdG	äGó©ŸG	ÒLCÉJh	áæjóŸG	πNGO	πjõæàdGh	π«ªëàdGh	á«Ñ°ûÿGh	á«°ùÑ÷Gh	ájójó◊G	áaôNõdGh

	Iójó÷G 	äGQÉ«°ùdG 	‘ 	áFõéàdGh 	á∏ª÷G 	IQÉŒh 	ôjó°üJh 	OGÒà°SG 	IQÉéædG 	∫ÉªYCGh 	áØ«ØÿGh

	ÉgQÉ«Z 	™£bh 	óYÉ°üŸGh 	∞««µàdG 	Iõ¡LCGh 	ÉgQÉ«Z 	™£bh 	áØ«ØÿGh 	á∏«≤ãdG 	äGó©ŸGh 	á∏ª©à°ùŸGh

	áæjR	äGhOCGh	äÉjQÉ£ÑdGh	•ƒæ÷Gh	äGQÉWE’Gh	á∏ª©à°ùŸGh	Iójó÷G	äGQÉ«°ùdGh	É¡Ñ«côJh	É¡àfÉ«°Uh

	IõgÉ÷G	¢ùHÓŸGh	IOÈŸGh	áLRÉ£dG	¬cGƒØdGh	äGhô°†ÿGh	§«°ù≤àdGh	ó≤ædÉH	ÉgQÉ«Z	™£bh	äGQÉ«°ùdG

	Iõ¡LCGh 	á«fhÎµd’Gh 	á«FÉHô¡µdG 	Iõ¡LC’Gh 	ä’B’Gh 	á«FGò¨dG 	OGƒŸGh 	Qƒ£©dGh 	QƒgõdGh 	ájòMC’Gh

	OGƒeh	á«ë°üdG 	äGhOC’Gh 	AÉæÑdG 	OGƒeh	∞JGƒ¡dGh 	É¡Ñ«côJh	É¡àfÉ«°Uh	ÉgQÉ«Z 	™£bh	‹B’G 	Ö°SÉ◊G

	äÉeõ∏à°ùŸGh 	äGó©ŸGh 	Iõ¡LC’Gh 	(ájhOCG 	¿RÉh 	äÉ«dó«°U) 	ájhOC’Gh 	á«Ñ£dG 	Iõ¡LC’Gh 	áaÉ¶ædG

	ΩRGƒdh	ájQÉf	Ò¨dG	∫ÉØWC’G	ÜÉ©dCGh	π«ªéàdG	äGhOCGh	äGô°†ëà°ùeh	ÉgQÉ«Z	™£bh	É¡àfÉ«°Uh	á«Ñ£dG

	á«FÉYódG 	ÉjGó¡dGh 	äÉYÉ°ùdGh 	á«FÉ°ùædG 	äÉeõ∏à°ùŸGh 	»Ñ°ûÿGh 	»ÑàµŸGh 	‹õæŸG 	çÉKC’Gh 	ÚbÉ©ŸG

	Iõ¡LCG	áfÉ«°Uh	Ö«côJh	≥jƒ°ùJh	OGÒà°SG	¢SQGóŸGh	äÉ©eÉ÷G	ΩRGƒdh	á«°SÉWô≤dGh	»ÑàµŸG	çÉKC’Gh

	áfÉ«°Uh	Ö«côJh	≥jƒ°ùJh	OGÒà°SGh	É¡d	¢üNôŸG	äÉeƒ∏©ŸG	¬«æ≤Jh	á«µ∏°SÓdGh	á«µ∏°ùdG	ä’É°üJ’G

	ä’É°üJ’G 	∫É›	‘	á«æ≤J 	∫ƒ∏Mh	äÉMÎ≤e	Ëó≤Jh	¢üNôŸG 	äÉeƒ∏©ŸG 	á«æ≤Jh	ä’É°üJ’G 	Iõ¡LCG

	á«fhÎµd’G 	áØ°TQC’Gh 	≥FÉKƒdG 	IQGOEG 	èeGôHh 	äÉeƒ∏©ŸG 	º¶f 	äÉeóN 	Ëó≤Jh 	äÉeƒ∏©ŸG 	á«æ≤Jh

	º«ª°üJh	á«æØdG	É¡JGõ«¡Œh	á«›ÈdG	äÉeƒ∏©ŸG	ájÉªM	∫ƒ∏M	Ëó≤Jh	‹B’G	Ö°SÉ◊G	Iõ¡LCG	Ö«côJh

	á›ôHh	AÉ°ûfEGh	ÊhÎµdE’G	≥jƒ°ùàdGh	Ö°SÉ◊G	èeGôH	ôjƒ£Jh	º«ª°üJh	âfÎfE’G	™bGƒe	áaÉ°†à°SGh

	á«fhÎµd’G	äÓeÉ©àdG	∫ƒ∏Mh	èeGôH	ÒaƒJh	É¡JófÉ°ùeh	âfÎf’G	äÉµÑ°Th	‹B’G	Ö°SÉ◊G	äÉµÑ°T	º¶f

	êQÉNh	πNGO 	ájÈdG 	¥ô£dG 	≈∏Y 	ôLCÉH 	äÉª¡ŸGh 	™FÉ°†ÑdG 	π≤f 	.(GIS) 	‘Gô¨÷G	äÉeƒ∏©ŸG 	º¶fh
	áeÉbEG 	áMÉ«°ùdGh 	ôØ°ùdG 	äÉeóN 	á«¡£e 	Ò¨dGh 	á«¡£ŸG 	á°TÉYE’G 	äÉeóN 	äGQÉ«°ùdG 	ÒLCÉJ 	áµ∏ªŸG

	Ò¨∏d 	≥jƒ°ùàdGh 	ôjó°üàdGh 	OGÒà°S’G 	äÉeóNh 	ájQÉŒ 	äGó¡©àd 	äÓeÉ©ŸGh 	¢TQƒdGh 	™fÉ°üŸG

	QÉªãà°SGh	É¡«∏Y	ÊÉÑŸG	áeÉbE’	»°VGQC’G	AGô°T	.14 	»©eÉ÷G	π≤ædGh	»°SQóŸG	π≤ædG	¿ÓYE’Gh	ájÉYódG

	AGô°Th	QÉ≤©dG	ôjƒ£Jh	áfÉ«°Uh	IQGOEGh	ácô°ûdG	ídÉ°üd	QÉéjE’G	hCG	§«°ù≤àdGh	ó≤ædÉH	™«ÑdÉH	ÊÉÑŸG	√òg

	∫hGõJ	’h	ácô°ûdG	ídÉ°üd	»°VGQC’Gh	äGQÉ≤©dG	∫Ó¨à°SGh	AGô°Th	™«Hh	ácô°ûdG	ídÉ°üd	QÉ≤©dG	∂∏“h

	¢SCGQ	OóM	:kÉ©HGQ	.¢UÉ°üàN’G	äÉ¡L	øe	áeRÓdG	¢ü«NGÎdG	≈∏Y	∫ƒ°ü◊G	ó©H	’EG	É¡WÉ°ûf	ácô°ûdG

	ájhÉ°ùàe	á«æ«Y	á°üM	(250)	¤EG	º°ù≤e	∫ÉjQ	∞dCG	¿ƒ°ùªNh	ÚàFÉe	∫ÉjQ	(250000)	`H	ácô°ûdG	∫Ée

:»JB’Éc	AÉcô°ûdG	≈∏Y	É¡©jRƒJ	”	∫ÉjQ	(1000)	á°üM	πc	áª«b	áª«≤dG

∂jô°ûdG	º°SG¢ü°ü◊G	OóYá°ü◊G	áª«b	‹ÉªLE’G

…ôª©dG	ΩQÉZ	∫EG	ó«©°S	óª	ó©°S	ó«°ùdG2471000247000

…ôª©dG	Ωô¨e	∫EG	ø°ùM	¿Éª∏°S	IôaÉX	Ió«°ùdG	110001000

…ôª©dG	ΩQÉZ	∫EG	óª	ó©°S	¿É£∏°S	ó«°ùdG	110001000

…ôª©dG	ΩQÉZ	∫EG	óª	ó©°S	¿Éª∏°S	ó«°ùdG	110001000

‹ÉªLE’G	250250000

	óbh 	¢ù«°SCÉàdG 	óæY 	á∏eÉc 	É¡àª«≤H 	AÉaƒdG 	”h	º¡æ«H 	Éª«a 	¢ü°ü◊G	™jRƒJ 	”	ób 	¬fCÉH 	AÉcô°ûdG 	ô≤jh

	:kÉ°ùeÉN	.¢Uƒ°üÿG	Gò¡H 	IQOÉ°üdG 	IOÉ¡°ûdG 	ÖLƒÃ	∑ƒæÑdG 	ióMEG 	iód 	ájó≤ædG 	¢ü°ü◊G	âYOhCG

	á∏KÉ‡	iôNCG 	IóŸ	kÉ«FÉ≤∏J	OóŒh	…QÉéàdG	πé°ùdÉH	Égó«b	øe	CGóÑJ	áæ°S	(25)	IóŸ	ácô°ûdG	â°ù°SCÉJ

	hCG	á«∏°UC’G	IóŸG	ájÉ¡f	πÑb	∂dP	¿ƒµjh	QGôªà°S’G	ΩóY	‘	¬àÑZôH	øjôNB’G	AÉcô°ûdG	óMCG	ô£îj	⁄	Ée

	ácô°ûdG	Gôjój	:ácô°ûdG	IQGOEG	:kÉ°SOÉ°S	.º¡æjhÉæY	≈∏Y	πé°ùe	ÜÉ£îH	πbC’G	≈∏Y	ô¡°TCG	áà°ùH	IOóéŸG

	ácô°ûdG	IQGOE’	áeRÓdG	äÉ«MÓ°üdGh	äÉ£∏°ùdG	áaÉc	¬dh	…ôª©dG	ΩQÉZ	∫EG	ó«©°S	óª	ó©°S	/	ó«°ùdG

	äÉYRÉæŸG	¢†a	¿É÷h	ºcÉëŸGh	∫ó©dG	ÜÉàch	AÉ°†≤dG	ΩÉeCGh	Ò¨dG	™e	É¡JÉbÓY	‘	ácô°ûdG	ôjóŸG	πãÁh

	∑ƒæÑdG	iód	äÉHÉ°ù◊G	íàah	á«eƒµ◊G	äÉ¡÷Gh	πª©dG	ÖJÉµeh	º«µëàdG	äÉÄ«gh	É¡YGƒfCG 	±ÓàNÉH

	§HGƒ°†dG 	≥ah 	¢Vhô≤dG 	ó≤Yh 	´GójE’Gh 	Öë°ùdGh 	äÉµ«°ûdG 	QGó°UEGh 	É¡FÉ¨dEGh 	á«LQÉÿGh 	á«∏ëŸG

	QGôbE’Gh	í∏°üdGh	á©aGóŸGh	á©aGôŸGh	É¡JGóæà°ùe	™«ªL	≈∏Y	™«bƒàdGh	á«aô°üŸG	äÓ«¡°ùàdGh	á«Yô°ûdG

	∫RÉæàdGh	É¡dƒÑbh	É¡«∏Y	¢VGÎY’Gh	ácô°ûdG	ó°V	IQOÉ°üdG	ΩÉµMC’G	±ÉæÄà°SGh	ácô°ûdG	øY	º«µëàdGh

	kÉjCG	Oƒ≤©dG	™«bƒJ	≥M	¬dh	á«eƒµ◊G	äÉ¡÷G	hCG	∑ƒæÑdG	hCG	AÓª©dG	ΩÉeCG	ácô°ûdG	πãÁh	ihÉYódG	øY

	∫RÉæàdGh	ÒLCÉàdGh	QÉéjE’Gh	øgôdGh	ÆGôaE’Gh	AGô°ûdGh	™«ÑdG	äÉ«bÉØJGh	ácô°ûdG	øY	áHÉ«f	É¡Yƒf	¿Éc

	É¡«a	∑QÉ°ûJ	»àdG	äÉcô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	Oƒ≤Yh	¢Vhô≤dG	Oƒ≤Y	≈∏Y	™«bƒàdGh	AÓª©∏d.	¢Vhô©dG	Ëó≤Jh

	ácô°ûdG	øY	áHÉ«f	º«∏°ùàdGh	ΩÓà°S’Gh	º¡dõYh	ÚeÉëŸGh	ÚØXƒŸG	Ú«©Jh	É¡∏jó©J	äGQGôbh	ácô°ûdG

	ó≤Y	‘	Ú©ŸG	ôjóŸG	∫õY	AÉcô°û∏d	Rƒéj	:ôjóŸG	∫õY	.¬JÉ«MÓ°U	¢†©H	hCG	πc	‘	Ò¨dG	π«cƒJ	≥M	¬dh

	:kÉ©HÉ°S	.≥F’	ÒZ	âbh	‘	hCG	∫ƒÑ≤e	QÈe	Ò¨H	∫õ©dG	™bh	PEG	¢†jƒ©àdG	‘	¬≤ëH	∫ÓNEG	¿hO	ácô°ûdG

	»¡àæJh 	…QÉéàdG 	πé°ùdÉH 	Égó«b 	ïjQÉJ 	øe 	kGQÉÑàYG 	ácô°û∏d 	¤hC’G 	á«dÉŸG 	áæ°ùdG 	CGóÑJ 	:á«dÉŸG 	áæ°ùdG

	:kÉæeÉK 	.kGô¡°T 	ô°ûY	≈æKG 	∂dP 	ó©H 	á«dÉe 	áæ°S 	πc 	¿ƒµJh	Ω2014/12/31 	≥aGƒŸG 	`g1436/3/9 	‘

	≈∏Y	∞«dÉµàdGh 	á«eƒª©dG 	äÉahô°üŸG 	Ω 	á«aÉ°üdG 	ájƒæ°ùdG 	ácô°ûdG 	ìÉHQCG 	´RƒJ	:ôFÉ°ùÿGh	ìÉHQC’G

	¢Uƒ°üæŸG	»eÉ¶ædG	»WÉ«àM’G	øjƒµàd	á«aÉ°üdG	ìÉHQC’G	øe	%10 	ÉgQób	áÑ°ùf	ÖæŒ	`:‹ÉàdG	ƒëædG

	≠∏H 	≈àe 	»WÉ«àM’G 	Gòg 	Ö«æŒ	∞bƒJ 	¿CG 	ácô°û∏d 	Rƒéjh	ácô°ûdG 	ΩÉ¶f 	øe 	(176) 	IOÉŸG 	‘	É¡«∏Y

	:äGQÉ£NE’G	:kGô°TÉY	.´ÉªLE’ÉH	AÉcô°ûdG	äGQGôb	Qó°üJ	:AÉcô°ûdG	äGQGôb	:kÉ©°SÉJ	.∫ÉŸG	¢SCGQ	∞°üf

	áæ«ÑŸG	º¡æjhÉæY	¤EG	á∏é°ùe	äÉHÉ£îH	ácô°ûdG	ÚHh	º¡æ«H	hCG	AÉcô°ûdG	ÚH	Éª«a	äGQÉ£NE’G	™«ªL	¬LƒJ

.ácô°ûdG	iód	¢ü°ü◊G	πé°S	‘

1435/1/21	‘	9	ºbQ		ó∏éŸG	‘		Éæjód	§Ñ°VÉe	ÖLƒÃ		óØ©dG	Gòg	≥«KƒJ	iôL	ó≤a		:	ó©Hh		óMh		 	̂óª◊G	

Ú©ªLCG	¬Ñë°Uh	¬dBGh	óª	Éæ«Ñf	≈∏Y	ˆG	≈∏°Uh	`g1435	/	1	/	21‘		Gôjô–	46	¢U	7	Oó©H	`g

	-:ºgDhÉª°SCG	á«JB’G	±GôWCÓd	≥Ñ°S	ó≤d

	(∫hCG	±ôW)																																																																					»YÉaôdG	¿Éª«∏°S	øH	º«gGôHEG	øH	∞jÉf	/ó«°ùdG

(ÊÉK	±ôW)																																																																					»YÉaôdG	¿Éª«∏°S	øH	º«gGôHEG	øH	ôgÉe	/ó«°ùdG	

(ådÉK	±ôW)																																																													»YÉaôdG	¿Éª«∏°S	øH	º«gGôHEG	øH	øªMôdGóÑY	/ó«°ùdG

(™HGQ	±ôW)																																																																								»YÉaôdG	¿Éª«∏°S	øH	º«gGôHEG	øH	ìƒf	/ó«°ùdG

	ºbQ 	…QÉŒ 	πé°S 	ÖLƒÃ 	IOhó 	á«dƒÄ°ùe 	äGP 	ácô°T 	»gh 	iƒ°VQ 	QÉªYG 	ácô°T 	¢ù«°SCÉJ

	ájQÉéàdG	áaô¨dG	∫óY	áHÉàc	iód	É¡°ù«°SCÉJ	ó≤Y	âÑãŸGh	`g	1434/7/16 	ïjQÉJh	(4030248091)

	ÖZQ	å«Mh	,`g	1434/7/4	ïjQÉJh	(494/34866297)	ºbôdG	â–	äÉcô°ûdG	Oƒ≤Y	πé°ùH	IóéH

	AÉcô°ûdG	Qôb	ó≤a	,(ácô°û∏d	»°ù«FôdG	õcôŸG)	`H	á°UÉÿGh	¢ù«°SCÉàdG	ó≤Y	OGƒe	¢†©H	πjó©àH	AÉcô°ûdG

	100)	áÑ°ùf	πã“	á°üM	(888)	¿ƒµ∏Á	øjòdG	(AÉcô°ûdG	™«ªL)	á≤aGƒÃ	ácô°ûdG	¢ù«°SCÉJ	ó≤Y	πjó©J

	.QGô≤dG	Gòg	øe	CGõéàj	’	kGAõL	≥HÉ°ùdG	ó«¡ªàdG	Èà©j	:k’hCG		-:»∏j	ÉŸ	kÉ≤ah	∫ÉŸG	¢SCGQ	øe	(%
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ال�سنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA ٣١عقــود شــركات UM ALQURA

 عقــود تجـــارية
١٨-١٢-١٤٣٥هـ







                 
























وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك حسب ما تم ضبطه 

بعدد ٣٥٥٠٧٦٨٦ لعام ١٤٣٥هـ  وعليه جرى التصديق . حرر في ١٤٣٥/٤/١٩هـ وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 







     










 
    









وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤١٣/٣٥٧٥٦١٩٠، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٣هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 













              





               






           








           
           













–






               



النسبة إجمالي الحصصقيمة الحصة عدد الحصصاســـــــــــم الشريك

٦٧٪١٠٠٦٧,٠٠٠ ريال٦٧٠علي مفرح القحطاني

٣٣٪١٠٠٣٣,٠٠٠ ريال٣٣٠  فهد محمد المطوع

١٠٠٪١٠٠٫٠٠٠ ألف ريال١٠٠٠ حصةالمجمــــوع











            


      



  










٣٤


UM ALQURA عقــود تجـــارية
١٨-١٢-١٤٣٥هـ








            


















            





      








  
           











              


            




















    



                االســـــم
عدد الحصص

(عينية)
قيمة الحصة

    النسـبة اإلجماليالواحدة بالريال

٥٠٪٥٠٠١٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠  محمود عبداهللا بوعلي

٥٠٪٥٠٠١٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠  عبداهللا احمد الزرعوني

١٠٠٪١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠٠٠٠اإلجمالــي




القيـمـــةنوع االصول

٥٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي معدات واجهزة

٢٥٠٫٠٠٠ ريال سعوديأثاث وتجهيزات مكتبية

٢٥٠٫٠٠٠ ريال سعوديآالت تغليف وطباعة

١٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي                   اإلجمالي


 –


 –












وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤٤٦/٣٥٧٦٣٤٠٣، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٤هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤٧٢/٣٥٧٦٦٧٨٣، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٤هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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ال�سنة 92      العدد 4546           عقــود شــركات ٣٤


UM ALQURA عقــود تجـــارية
١٨-١٢-١٤٣٥هـ








            


















            





      








  
           











              


            




















    



                االســـــم
عدد الحصص

(عينية)
قيمة الحصة

    النسـبة اإلجماليالواحدة بالريال

٥٠٪٥٠٠١٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠  محمود عبداهللا بوعلي

٥٠٪٥٠٠١٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠  عبداهللا احمد الزرعوني

١٠٠٪١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠٠٠٠اإلجمالــي




القيـمـــةنوع االصول

٥٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي معدات واجهزة

٢٥٠٫٠٠٠ ريال سعوديأثاث وتجهيزات مكتبية

٢٥٠٫٠٠٠ ريال سعوديآالت تغليف وطباعة

١٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي                   اإلجمالي


 –


 –












وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤٤٦/٣٥٧٦٣٤٠٣، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٤هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤٧٢/٣٥٧٦٦٧٨٣، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٤هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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UM AL-QURA ٥عقــود شــركات UM ALQURA

 عقــود تجـــارية
٣-١-١٤٣٦هـ











               
    







         
             










اإلجمالي عدد الحصص قيمة الحصة االسم الرقم

٢٠,٠٠٠٠ ١٠ ٢٠,٠٠٠ مشبب مفلح محمد الجرده القحطاني ١

٢٠,٠٠٠٠ ١٠ ٢٠,٠٠٠ شركة إسناد السعودية للصناعة ٢






            

















وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك حسب ما تم ضبطه 

بعدد ٣٥٦٠١٤٢١، لعام ١٤٣٥هـ ، وعليه جرى التصديق . حرر في ١٤٣٥/٥/١٠هـ . 
 كاتب العدل 



                                                                
            
 





  



 
 
 

 
 

   







            

              








 




 


 
 


اإلجمالي          قيمة الحصة        عدد الحصص       اسم الشريك

١٠٫٠٠٠ ريال٢٠٠ ريال٥٠  حصةأمين عبد العزيز امين الحريري

٤٠٫٠٠٠ ريال٢٠٠ ريال٢٠٠   حصة عبد العزيز أمين عمر الحريري

٥٠٫٠٠٠ ريال٢٠٠ ريال٢٥٠  حصةاحمد محمد  العبد العالي

١٠٠٫٠٠٠ ريال٥٠٠  حصةاالجمالي

 





 –
 –
 –


                 





           


  

 
          










   

                
 















وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك حسب ما تم ضبطه 

بعدد ٣٥٦٣٥٩٢٣، لعام ١٤٣٥هـ ، وعليه جرى التصديق . حرر في ١٤٣٥/٥/١٧هـ . 
 كاتب العدل 

٣٣ UM ALQURA
 عقــود تجـــارية

١٨-١٢-١٤٣٥هـ







                 



"  "




"" 







           





    






             




 


عدد الحصص اسم الشريك
النقدية 

مجموع قيمة قيمة الحصة
الحصص

النسبة
المئوية

٪ ريـــــــال سعــــودي

أس دي في لوجيستك انترناسيونال أس 
٥١٪١٠٢٫٠٠٠١٠١٫٠٢٠٫٠٠٠أيه أس

بوليترانس لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة 
٤٩٪٩٨٫٠٠٠١٠٩٨٠٫٠٠٠والخفيفة ش ذ م م

١٠٠٪٢٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠المجموع














       























وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤٤٤/٣٥٧٦١٠٩٣، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٣هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 





 
    
              
  

    
 
    
            


   




              
            










عدد الحصص الشركاءم
النقدية

قيمة
الحصة

اإلجمالي بالريال
السعودي

النسبة

٣٤٪٣٤١٠٠٠٣٤٫٠٠٠الدكتور/ ثريا بنت احمد بن عبيد١

٣٣٪٣٣١٠٠٠٣٣٫٠٠٠السيدة/ فدوه بنت احمد بن عبيد٢

٣٣٪٣٣١٠٠٠٣٣٫٠٠٠السيدة/ ثروة بنت احمد بن عبيد٣

١٠٠٪١٠٠١٠٠٠١٠٠٫٠٠٠اإلجـــمــــالــــي
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 عقــود تجـــارية

١٨-١٢-١٤٣٥هـ







                 



"  "




"" 







           





    






             




 


عدد الحصص اسم الشريك
النقدية 

مجموع قيمة قيمة الحصة
الحصص

النسبة
المئوية

٪ ريـــــــال سعــــودي

أس دي في لوجيستك انترناسيونال أس 
٥١٪١٠٢٫٠٠٠١٠١٫٠٢٠٫٠٠٠أيه أس

بوليترانس لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة 
٤٩٪٩٨٫٠٠٠١٠٩٨٠٫٠٠٠والخفيفة ش ذ م م

١٠٠٪٢٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠المجموع














       























وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤٤٤/٣٥٧٦١٠٩٣، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٣هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 





 
    
              
  

    
 
    
            


   




              
            










عدد الحصص الشركاءم
النقدية

قيمة
الحصة

اإلجمالي بالريال
السعودي

النسبة

٣٤٪٣٤١٠٠٠٣٤٫٠٠٠الدكتور/ ثريا بنت احمد بن عبيد١

٣٣٪٣٣١٠٠٠٣٣٫٠٠٠السيدة/ فدوه بنت احمد بن عبيد٢

٣٣٪٣٣١٠٠٠٣٣٫٠٠٠السيدة/ ثروة بنت احمد بن عبيد٣

١٠٠٪١٠٠١٠٠٠١٠٠٫٠٠٠اإلجـــمــــالــــي
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UM AL-QURA عقــود شــركات ٣٢


UM ALQURA عقــود تجـــارية

١٨-١٢-١٤٣٥هـ



              





   – 


  – 



             
         


 
               








                  








               





  


النسبة (٪)اإلجمالــيقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريكم

٢٥٪١٢٥٠١٠٠١٢٥٠٠٠  السادة / شركة روشان للفنون الجميلة١ ـ

٥٠٪٢٥٠٠١٠٠٢٥٠،٠٠٠  األستاذة  / نــدى احمــد محمــد باعشــن٢ ـ

٢٥٪١٢٥٠١٠٠١٢٥٠٠٠  األستاذة / غزل طالل محمد كامل كردي٣ ـ

١٠٠٪٥٠٠٠١٠٠٥٠٠،٠٠٠المجموع

          








              



            









وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤٢٢/٣٥٧٥٨٨٦٩، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٣هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 




S017614
                

S019450











             





















عدد الحصص اسم الشريكم
النقدية 

قيمة الحصة 
النسبةاإلجماليالنقدية

٩٠٪٠٠٠ر٩٠٠٠١٠٠٩٠٠الشيخ/ خالد بن جاسم محمد ال ثاني ١

١٠٪٠٠٠ر١٠٠٠١٠٠١٠٠الشيخ/ فهد بن خالد جاسم محمد ال ثاني٢

١٠٠٪٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠١٠٠١ر١٠المجموع




























        
















وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هللا  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا الملخص بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٤٢٣/٣٥٧٥٨٨٨١، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في ١٤٣٥/٦/١٣هـ . وصلى اهللا على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قاعدة الملك 
عبدالعزيز 

الجوية 
بالظهران

مشروع تأهيل وإستثمار 

مجمع جتاري وما يتبعه من 

طرق وشبكات وإضاءة خارجية 

وأعمال زراعية وخزانات وتوريد 

وتركيب كافة متطلبات 

تشطيب وجتهيز املباني للعمل 

حسب ما يرد في كراسة 

الشروط

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ١٠٠٠  ١٤٣  

ية
رب

لغ
 با

ية
حر

لب
ل ا

ص
في

ك 
مل

 ال
دة

اع
ق

١- حتسني وتطوير مبنى 

الشرطة العسكرية
٣٦/١٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- تأمني وتركيب وحدات 

مكيفات ملستودع املشتل
٣٦/٢٥٠٠

٣- إنشاء غرفة كيماويات 

في مستودع مركز التشغيل 

والصيانة

٣٦/٣٥٠٠

٤- هدم وإزالة مباني سكنية 

في منطقة التشغيل 

والصيانة

٣٦/٤٥٠٠

٥٣٦/٥٥٠٠- توريد أدوات مكتبية

٦٣٦/٦٥٠٠- توريد أدوات نظافة

٧٣٦/٧٥٠٠- توريد مواد نظافة

٨٣٦/٨١٠٠٠- توريد أكياس نفايات

٩٣٦/٩٥٠٠- توريد فريون تبريد

١٠٣٦/١٠١٠٠٠- توريد مواد سباكة

١١٣٦/١١١٠٠٠- توريد مواد كهربائية

١٢- توريد وتركيب مطابخ 

منزلية
٣٦/١٢١٠٠٠

١٣- توريد وتركيب لوحات 

إرشادية
٣٦/١٣٥٠٠

إدارة مدينة 
الملك خالد 
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بحفر الباطن

١- إنشاء (ممشى - مواقف 

سيارات - طريق أسفلتي) ملبنى 

رئاسة قاعدة اإلمداد والتموين 

مبدينة امللك خالد العسكرية

١٥٠٠ ٤٣٦/٣٢/١١

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢- استبدال وإزالة وتركيب 

مطابخ مبدينة امللك خالد 

العسكرية

٣٥٠٠ ٤٣٦/٣٣/١١

٣- تركيب مكيفات (سبيلت ) 

بفلل الضيافات بحي التعاون 

مبدينة امللك خالد العسكرية

١٠٠٠ ٤٣٦/٣٤/١١

٥٠٠ ٤٤٣٦/٣٥/١١- تأمني طرمبة غاطسة

٥- توريد وتركيب عدادات 

(كهرباء + ماء) للمحالت 

التجارية مبدينة امللك خالد 

العسكرية

١٠٠٠ ٤٣٦/٣٦/١١

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٣٠٠٠ ٦٤٣٦/٣٧/١١- استئجار مولدات كهربائية

ية
كر

س
لع

د ا
فه

ك 
مل

 ال
نة

دي
 م

رة
دا

إ

١- تثبيت ألواح البريكسات 

اخلرسانية بسكن الضباط 

مبدينة امللك فهد العسكرية 

باملنطقة الشرقية (للمرة 

الثانية)

٥٠٠ ٣٦/٤ 

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ

٢- تأجير وتشغيل كفتيريا 

بسكن العمال مبدينة امللك 

فهد العسكرية باملنطقة 

الشرقية (للمرة الثانية)

٢٠٠ ٣٦/٥

٣- تأجير وتشغيل بقالة 

مواد غذائية بسكن العمال 

مبدينة امللك فهد العسكرية 

باملنطقة الشرقية (للمرة 

الثانية)

٢٠٠ ٣٦/٦

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٤- تأجير وتشغيل محل حالقة 

مبدينة امللك فهد العسكرية 

باملنطقة الشرقية (للمرة 

الثانية)

٢٠٠ ٣٦/٧

٥- تأمني وتوريد قطع غيار 

سيارات ومعدات ثقيلة 

متنوعة

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٣٠٠ ٣٦/١٦

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ا�دارة العامة 
ل�شغال 

العسكرية

تأجيل موعد منافسة صيانة 

وتشغيل ونظافة مباني إدارية 

بجدة

١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ١٠,٠٠٠ ٣٢٣/٥/٢

إدارة 
التشغيل 
والصيانة 
بالطائف

إعادة طرح للمرة الثانية 

ملنافسة مشروع إنشاء ميادين 

التدريب مبيدان شمرخ

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٣٦/١١٠٠٠

هيئة 
ا�مدادات 
والتموين

تأمني وتوريد أجهزة حاسب آلي 

وآالت تصوير منوعة مع كامل 

ملحقاتها

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ٣٦/٢١٠٠٠

إدارة 
التشغيل 
والصيانة 

با�دارة 
العامة 

للخدمات 
الطبية 
للقوات 
المسلحة

١- مشروع أعمال التجهيز 

الطبي مببنى العيادات 

التخصصية مبركز األمير 

سلطان ملعاجلة أمراض وجراحة 

القلب مبدينة األمير سلطان 

الطبية العسكرية بالرياض 

(مرحلة ثانية)

٢٣/ب 

١٤٣٦/٦/
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ١٠,٠٠٠

٢- مشروع تصميم وتنفيذ 

تأهيل نظام إنذار احلريق مبجمع 

امللك فهد الطبي العسكري 

بالظهران

٢٣/ب 

١٤٣٦/٣/
١٤٣٦/٤/٢٣هـ١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٢,٠٠٠

٣- مشروع إنشاء قسم عالج 

حاالت اإلدمان بسعة (٥٠) 

سرير مبستشفى القوات 

املسلحة بتبوك

٢٣/ب 

١٤٣٦/٢/
١٤٣٦/٥/٦هـ١٤٣٦/٥/٥هـ٢٠,٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

مشروع استبدال أنابيب مياه 

التغذية وشبكة الصرف 

اخلارجية باملوقع العام مبجمع 

امللك فهد الطبي العسكري 

بالظهران

٢٣/ب 

١٤٣٥/٢٥/
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٢٥,٠٠٠

إدارة 
مستشفيات 

القوات 
المسلحة 
بمنطقة 

الخرج

١- تأمني عمالة الصيانة 

والتشغيل ملستشفيات 

القوات املسلحة باخلرج

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٠٣٧/٤١٠٠٠

٢- توريد وتركيب أجهزة خوادم 

ملستشفيات القوات املسلحة 

باخلرج

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٠٣٩/٤١٠٠٠

٣- توريد وتركيب كاميرات 

املراقبة األمنية ملستشفيات 

القوات املسلحة باخلرج

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٠٣٨/٤١٠٠٠

مدينة ا�مير 
سلطان 
الطبية 

العسكرية

١١٤٣٦/٠١/٢٧١٠٠٠- تأمني البياضات

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ ٢١٤٣٦/٠٢/٢٧١٠٠٠- تأمني املالبس املنسوجة

٣- تأمني املالبس ( غير 

املنسوجة )
١٤٣٦/٠٣/٢٧١٠٠٠

 مجمع 
الملك فهد 

الطبي 
العسكري 
بالظهران

توريد وتركيب أجهزة العناية 

املركزة ( املرحلة الثانية )
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٢٠٠٠ ١٤٣٦/١٣/٣١

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
نق

 ال
رة

وزا

إعادة طرح منافسة استكماالت 

بعض الطرق باملنطقة الشرقية 

(اجملموعة السادسة) وتشمل :

١- استكمال طريق صفوى / 

رحيمة وربطة بطريق الدمام / 

اجلبيل السريع (املرحلة األولى).

٢- استكمال طريق صفوى / 

رحيمة مع اإلنارة (١٦ كلم )

٣- طريق هجرة دخان (٧ كلم )

(طريق زراعي)

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٦٢١٥٠٫٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١- تقدمي خدمات احلصول 
على مصادر الطب املبني على 

البراهني
٣٦٠٠١١٠٢٠٠٠٥٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ
٢- تأمني ثالجات بنك الدم 

املتنقلة وكراسي التبرع بالدم 
املتنقلة جلميع مناطق اململكة

٣٦٠٠١١٠٤٠٠٠٨٢٠٠٠

٣- إعادة نقل عدد ٢ جهاز 
start-  تتشعيع الدم من نوع

iBL ٤٣٧ C موديل linne
من اخملتبر اإلقليمي وبنك الدم 

مبستشفى الدمام املركزي 
واخملتبر واإلقليمي وبنك الدم 
مبدينة امللك سعود الطبية 

بالرياض إلى بلد املنشأ

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٦٠٠١١٠٢٠٠٠٦١٠٠٠

٤- تأمني العربات املتنقلة 
للتبرع بالدم خملتلف مناطق 

اململكة
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠١٠٧٠٠٠

٥- تأمني أجهزة حفظ وتخزين 
الدم ومكوناته ببنوك الدم 

خملتلف مناطق اململكة 
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠١١٣٠٠٠

٦- تأمني أجهزة املوجات 
الصوتية خملتلف مناطق 

اململكة
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٨هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٨١٠٫٠٠٠

٧- برنامج حتسني صحة 
املسنني والفئات السنية 

(صحة الطفل وصحة 
اليافعني والصحة اإلجنابية في 
الرعاية الصحية األولية لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٧٥٠٠٠

٨- تأمني أجهزة أشعة رقمية 
خملتلف مناطق اململكة

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٩١٥٫٠٠٠

٩- تأمني أجهزة أشعة متنقلة 
خملتلف مناطق اململكة

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠١٠١٥٫٠٠٠

١٠- مشروع إنشاء مستشفى 
املهد باملدينة املنورة سعة 

٢٠٠ سرير
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠١٢٢٥٫٠٠٠

صحة مكة 
المكرمة

  الصيانة والنظافة والتشغيل 
الغير طبي ملستشفى 

منى الوادي ومنى الشارع 
اجلديد باملشاعر املقدسة             

لعام ١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ ٥٠٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠٣

ف
طائ

 ال
حة

ص

١- تأمني سيارات خدمات 
عامة للعام ١٤٣٦هـ بصحة 

محافظة الطائف 
١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٥/٢٤١٠٠٠هـ

٢- مشروع إنشاء غرفة الغازات 
الطبية مبستشفى السحن 

مبحافظة الطائف
١٤٣٦/٥/٤هـ١٤٣٦/٥/٤هـ٥٠٠ ١٤٣٥/٢٣هـ

ير
س

 ع
حة

ص

١- تأجيل موعد منافسة  
إنشاء مركز صحي الوهابة

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٣٠٠٠ ١٤٣٦/٩٤٠

٢- تأجيل موعد منافسة 
تأمني وتوريد (٢٠) سيارات لفرق 

الطب املنزلي مبنطقة عسير
١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـمجانا١٤٣٦/٩٣٩ً

ذة
نف

لق
ة ا

صح

١- طرح عملية لزوم تطوير 
مناطق العزل السالب واملوجب 

مبستشفيات صحة القنفذة
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٨

٢- طرح عملية لزوم إحالل 
وحدتي تكييف مدمجة 

ملستودع الكلى مبستشفى 
القنفذة العام

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٩

٣- متديد عملية تنفيذ أعمال 
مالحظات االستالم االبتدائي 

ملستشفى ثريبان
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/١

ن
ازا

 ج
حة

ص

١- تأمني سيارات خدمية لزوم 
نواقل املرض

١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ٣٦/٢٣٥٠٠

٢- مشروع كسح مياه الصرف 
الصحي ملستشفى صبيا 

العام
١٤٣٦/٤/٢٩هـ١٤٣٦/٤/٢٨هـ٣٦/٢٤٥٠٠

٣- مشروع كسح مياه الصرف 
الصحي ملستشفى  أبو عريش 

العام
١٤٣٦/٤/٣٠هـ١٤٣٦/٤/٢٩هـ٣٦/٢٥٥٠٠

 صحة نجران

منافسة مشروع تطوير 
املوقع العام لألرض اجلديدة 

مبستشفى الوالدة واألطفال 
بنجران    

١٤٣٦/٤/٦هـ  ١٤٣٦/٤/٦هـ ٢٠٠٠ ١٤٣٦/٥

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف
جو

 ال
حة

ص

١- الصيانة والنظافة 
والتشغيل غير الطبي 

ملستشفى األمير متعب بن 
عبدالعزيز مبنطقة اجلوف

 ٢٠٠٠

 ١٤٣٦/٣/٢٩هـ  ١٤٣٦/٣/٢٩هـ  
٢- الصيانة والنظافة 
والتشغيل غير الطبي 

ملستشفى امللك عبدالعزيز 
التخصصي مبنطقة اجلوف

 ٢٠٠٠

ك
بو

ة ت
صح

١- تغذية مطبخ مستشفى 
امللك فهد التخصصي بالتيار 

الكهربائي بقدرة ٢٫٠ميجا 
فولت امبير 

١٠٠٠ ٥٥/١٠٤

١٤٣٦/٤/١٤هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ  ٢- تغذية وحدة األشعة 
املقطعية ومركز املعلومات 

مبستشفى امللك فهد 
التخصصي بالتيار الكهربائي 

بقدرة ٠٫٥ ميجا فولت امبير 

١٠٠٠ ٥٥/١٠٥ 

صحة 
المنطقة 

الشرقية

١- متديد إنشاء مبنى الطوارئ 
١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٥/٤/١١١٥٫٠٠٠واحلوادث مبجمع الدمام الطبي

٢- متديد إنشاء مبنى 
مستودعات وعيادات مركز 
السموم بالدمام وتوسعة 

مبنى إدارة الشؤون الهندسية

١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١١٥٠٠

ن
ط

با
 ال

فر
 ح

حة
ص

١- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

ملستشفى النساء والوالدة 
واألطفال 

 ٠٣/٠٠٠١
٣٦/٠٣٦/١/

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠٠٠

٢- الصيانة الطبية 
ملستشفى حفرالباطن املركزي 

ومستشفى الوالدة واألطفال 
ومستشفى القيصومة

 ٠٣/٠٠٠٢
٣٦/٠٣٦/١/

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٠٠٠

م
صي

لق
ة ا

صح

١- تأمني سيارات اخلدمات 
لزوم املديرية العامة للشؤون 
الصحية مبنطقة القصيم  

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـمجانا٣٦٠٦٣١٠٢٠٠٠٣ً

٢- تأمني مستهلكات ولوازم 
طبية ملستشفى امللك فهد 

التخصصي ببريدة
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٤

٣- تأمني مستلزمات مكتبية 
ومطبوعات ملستشفى امللك 

فهد التخصصي ببريدة 
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٥

٤- تأثيث وجتديد الصالة 
الترفيهية وملعب اإلسكان 

ملستشفى امللك فهد 
التخصصي ببريدة

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٦

٥- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

والصيانة الطبية ملستشفى 
املذنب العام واملراكز الصحية 

التابعة لها

١٤٣٦/٤/١٩هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ٣٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٧

٦- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

والصيانة الطبية ملستشفى 
البكيرية واملراكز الصحية 

التابعة لها

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٨٣٠٠٠

اء
س

�ح
ة ا

صح

١- إنشاء غرف نفايات طبية 
ملستشفى األمير سعود بن 

جلوي ومستشفى
 امللك فيصل مبحافظة األحساء

 ٠٤/٠٠٠٤
٣٦/٠٣٥/١/

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ٥٠٠

٢- التمديد للمرة الثالثة 
لعملية إنشاء املراكز املتعثرة 

من املرحلة الثالثة للمراكز 
الصحية األولية في مدن وقرى 

محافظة األحساء لعدد (٤) 
مراكز صحية 

١٤٣٦/٤/١٥هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٥/٣١٢٠٠٠

مدينة الملك 
سعود 
الطبية 
بالرياض

مشروع زراعة القوقعة 
اإللكترونية مبدينة امللك سعود 

الطبية
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٥٣٠٠٠ / ٢٠١٤

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

١- توريد قوقعة األذن 
اإللكترونية 

١٢٠٠٠م/٢٠١٥

١٤٣٦/٣/٢٩هـ       ١٤٣٦/٣/٢٨هـ
٢- تأمني وتوريد الكساوي 

وامللبوسات 
٣٠٢٠٠٠م/٢٠١٤

/ /

٢UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٤ ربيع األول  ١٤٣٦هـ       ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قوات ا�من 
الخاصة

إنشاء نظام املراقبة 

التلفزيونية للسور اخلارجي 

ملدينة األمير نايف األمنية 

بصلبوخ

 ١٣/١/٤/٩

/١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ٢٠٠٠ 

ود
عق

وال
ت 

ريا
شت

لم
ة ا

دار
- إ

م 
عا

 ال
ن

�م
ا

١- تطوير وجتهيز مراكز املرور 

مبشعر عرفة بالعاصمة 

املقدسة

 ٢٧

١٤٣٧/١٤٣٦/
١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ 

٢- تأمني نظام مراقبة 

تلفزيونية في منطقة حائل

 ٢٨

١٤٣٧/١٤٣٦/
٢٠٠٠

٣- تأمني جتهيزات أمنية ملقري 

األمن العام بالناصرية والوشم

 ٢٩

١٤٣٧/١٤٣٦/
٢٠٠٠

٤- تأمني اإلعاشة املطهية 

لقوة الطوارئ اخلاصة مبنطقة 

جنران

 ٣٠

١٤٣٧/١٤٣٦/
٣٠٠٠

٥- تأمني احملروقات ومشتقاتها 

للجهات التابعة لألمن العام 

مبنطقة عسير

 ٣١

١٤٣٧/١٤٣٦/
٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ 

٦- تأمني احتياجات معامل 

ومختبرات اإلدارة العامة 

لألدلة اجلنائية وفروعها بشرط 

املناطق

 ٣٢

١٤٣٧/١٤٣٦/
٣٠٠٠

٧- مشروع إنشاء معسكر 

إسناد القوات اخلاصة لألمن 

الدبلوماسي بالعاصمة 

املقدسة 

 ٣٣

١٤٣٧/١٤٣٦/
١٠٠٠

٨- تأمني اإلعاشة املطهية 

لقوة الطوارئ اخلاصة مبنطقة 

الرياض وقوة الشرطة 

العسكرية

 ٣٤

١٤٣٧/١٤٣٦/
٥٠٠٠

المديرية 
العامة 

للسجون

تشغيل وصيانة ونظافة 

السجون املستأجرة اجلديدة 

مبنطقة جازان

 ٨٤

/١٤٣٦/٣٥هـ
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٨هـ ١٠٠٠

ت
ازا

جو
لل

ة 
ام

لع
ة ا

ري
دي

لم
ا

١- عملية صيانة ونظافة 

مباني جوازات منطقة مكة 

املكرمة وفروعها

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٦/١٤١٠٠٠

٢- عملية تأجير موقع بوفية 

مبنى جوازات منطقة الرياض
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٦/١٥١٠٠٠

٣- عملية تأمني سيارات وآليات 

للمديرية العامة للجوازات 

وفروعها مبناطق اململكة

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٣٦/١٦٥٠٠٠

٤- عملية صيانة ونظافة 

مباني جوازات منطقة حائل 

وفروعها

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٣٦/١٧٥٠٠

إمارة منطقة 
القصيم

عملية صيانة املزروعات واملوقع 

العام بسكن صاحب السمو 

امللكي أمير املنطقة ومباني 

الضيافة

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٣٥٠٠٠

كلية الملك 
فهد ا�منية

متديد موعد منافسة تأمني 

ملبوسات ومستلزمات 

عسكرية ورياضية

١٤٣٦/٤/٧هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ ١٤٣٦/٢١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

اخلدمة الزراعية والري 

ملشروعي التشجير في عاجة 

وعجالن مبحافظة القنفذة 

مبنطقة مكة املكرمة 

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ٣٨٤٩٥٠٠

هيئة الري 
والصرف 
با�حساء

تنفيذ أعمال سفلتة بعض 

الطرق مع استبدال األرصفة 

واإلنارة في مرافق الهيئة 

باألحساء

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٥٠٠ 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحرس 
الوطني
الرياض

تشغيل وصيانة احملطة الثانية 

لتحلية املياه واآلبار مبعسكرات 

وزارة احلرس الوطني برفحاء 

ملدة ثالث سنوات

 ٥٩

/١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠٠٠

مدينة الملك 
عبد العزيز 

الطبية بجدة 
التابعة 

للشؤون 
الصحية 

بوزارة الحرس 
الوطني

١- منافسة توريد، تركيب، 

اختبار، تشغيل، وتسليم 

غاليات املياه الساخنة مع 

الغاليات االحتياطية وغاليات 

مياه البخار مع الغاليات 

االحتياطية وذلك حسب 

الشروط، املواصفات الفنية 

والكميات احملددة بنطاق 

العمل مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بجدة التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني 

م ش ص 

/٤/غ/١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٠٠٠ 

٢- توريد وتركيب أثاث وأجهزة 

منزلية للمدينة الطبية 

رقم (١) ومعدات ملطبخ 

املستشفى الرئيسي مبدينة 

امللك عبدالعزيز الطبية بجدة  

التابعة للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

/١/غ/١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٤/٢٣هـ١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٠٠٠ 

ي
طن

لو
س ا

حر
 ال

رة
وزا

ة ب
حي

ص
 ال

ن
ؤو

ش
ال

١- منافسة توريد وتركيب 

جهاز أشعة مقطعية ملركز 

رعاية الطوارئ مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض 

التابعة للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

 / ١٦ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٤هـ١٤٣٦/٣/٢٣هـ٣٠٠٠ 

٢- مشروع إنشاء مركز 

ترفيهي للموظفني مبدينة 

امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

 / ١٧ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/٢٧هـ ١٤٣٦/٤/٢٦هـ٢٠٠٠ 

٣- منافسة تأمني وإعداد وإدارة 

وتشغيل خدمات الطعام 

واإلعاشة ملستشفيات 

الشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص 

 / ١٨ /

١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٠٫٠٠٠ 

٤- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء أبراج إسكان 

املوظفني (١٥طابق) عدد (٦ 

 MC مباني) باملدينة السكنية

مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض التابعة للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

/١٤٣٥/١٢٤هـ
١٤٣٦/٣/١٦هـ ١٤٣٦/٣/١٥هـ ١٠٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وكالة الوزارة 
للثروة 

المعدنية

جتهيز وتأهيل املعرض الدائم 

لوكالة الوزارة للثروة املعدنية
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٠٥٢٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العمل

١- مشروع النظام املركزي 

لشاشات اإلرشاد والتوجية
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٠٠٠ 

٢- متديد مشروع مركز أمن 

املعلومات ( املرحلة األولى )
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٢٠٠٠ 

/ // /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

١- تقدمي خدمات احلصول 
على مصادر الطب املبني على 

البراهني
٣٦٠٠١١٠٢٠٠٠٥٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ
٢- تأمني ثالجات بنك الدم 

املتنقلة وكراسي التبرع بالدم 
املتنقلة جلميع مناطق اململكة

٣٦٠٠١١٠٤٠٠٠٨٢٠٠٠

٣- إعادة نقل عدد ٢ جهاز 
start-  تتشعيع الدم من نوع

iBL ٤٣٧ C موديل linne
من اخملتبر اإلقليمي وبنك الدم 

مبستشفى الدمام املركزي 
واخملتبر واإلقليمي وبنك الدم 
مبدينة امللك سعود الطبية 

بالرياض إلى بلد املنشأ

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٦٠٠١١٠٢٠٠٠٦١٠٠٠

٤- تأمني العربات املتنقلة 
للتبرع بالدم خملتلف مناطق 

اململكة
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠١٠٧٠٠٠

٥- تأمني أجهزة حفظ وتخزين 
الدم ومكوناته ببنوك الدم 

خملتلف مناطق اململكة 
١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠١١٣٠٠٠

٦- تأمني أجهزة املوجات 
الصوتية خملتلف مناطق 

اململكة
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٨هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٨١٠٫٠٠٠

٧- برنامج حتسني صحة 
املسنني والفئات السنية 

(صحة الطفل وصحة 
اليافعني والصحة اإلجنابية في 
الرعاية الصحية األولية لعام 

١٤٣٦/١٤٣٥هـ

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٧٥٠٠٠

٨- تأمني أجهزة أشعة رقمية 
خملتلف مناطق اململكة

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠٠٩١٥٫٠٠٠

٩- تأمني أجهزة أشعة متنقلة 
خملتلف مناطق اململكة

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٣٦٠٠١١٠٣٠٠١٠١٥٫٠٠٠

١٠- مشروع إنشاء مستشفى 
املهد باملدينة املنورة سعة 

٢٠٠ سرير
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٣٦٠٠١١٠٤٠٠١٢٢٥٫٠٠٠

صحة مكة 
المكرمة

  الصيانة والنظافة والتشغيل 
الغير طبي ملستشفى 

منى الوادي ومنى الشارع 
اجلديد باملشاعر املقدسة             

لعام ١٤٣٦هـ

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ ٥٠٠٠ ٣٦٠٢٥١٠٣٠٠٠٣

ف
طائ

 ال
حة

ص

١- تأمني سيارات خدمات 
عامة للعام ١٤٣٦هـ بصحة 

محافظة الطائف 
١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٥/٢٤١٠٠٠هـ

٢- مشروع إنشاء غرفة الغازات 
الطبية مبستشفى السحن 

مبحافظة الطائف
١٤٣٦/٥/٤هـ١٤٣٦/٥/٤هـ٥٠٠ ١٤٣٥/٢٣هـ

ير
س

 ع
حة

ص
١- تأجيل موعد منافسة  
إنشاء مركز صحي الوهابة

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٣٠٠٠ ١٤٣٦/٩٤٠

٢- تأجيل موعد منافسة 
تأمني وتوريد (٢٠) سيارات لفرق 

الطب املنزلي مبنطقة عسير
١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـمجانا١٤٣٦/٩٣٩ً

ذة
نف

لق
ة ا

صح

١- طرح عملية لزوم تطوير 
مناطق العزل السالب واملوجب 

مبستشفيات صحة القنفذة
١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٨

٢- طرح عملية لزوم إحالل 
وحدتي تكييف مدمجة 

ملستودع الكلى مبستشفى 
القنفذة العام

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٩

٣- متديد عملية تنفيذ أعمال 
مالحظات االستالم االبتدائي 

ملستشفى ثريبان
١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/١

ن
ازا

 ج
حة

ص

١- تأمني سيارات خدمية لزوم 
نواقل املرض

١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ٣٦/٢٣٥٠٠

٢- مشروع كسح مياه الصرف 
الصحي ملستشفى صبيا 

العام
١٤٣٦/٤/٢٩هـ١٤٣٦/٤/٢٨هـ٣٦/٢٤٥٠٠

٣- مشروع كسح مياه الصرف 
الصحي ملستشفى  أبو عريش 

العام
١٤٣٦/٤/٣٠هـ١٤٣٦/٤/٢٩هـ٣٦/٢٥٥٠٠

 صحة نجران

منافسة مشروع تطوير 
املوقع العام لألرض اجلديدة 

مبستشفى الوالدة واألطفال 
بنجران    

١٤٣٦/٤/٦هـ  ١٤٣٦/٤/٦هـ ٢٠٠٠ ١٤٣٦/٥

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف
جو

 ال
حة

ص

١- الصيانة والنظافة 
والتشغيل غير الطبي 

ملستشفى األمير متعب بن 
عبدالعزيز مبنطقة اجلوف

 ٢٠٠٠

 ١٤٣٦/٣/٢٩هـ  ١٤٣٦/٣/٢٩هـ  
٢- الصيانة والنظافة 
والتشغيل غير الطبي 

ملستشفى امللك عبدالعزيز 
التخصصي مبنطقة اجلوف

 ٢٠٠٠

ك
بو

ة ت
صح

١- تغذية مطبخ مستشفى 
امللك فهد التخصصي بالتيار 

الكهربائي بقدرة ٢٫٠ميجا 
فولت امبير 

١٠٠٠ ٥٥/١٠٤

١٤٣٦/٤/١٤هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ  ٢- تغذية وحدة األشعة 
املقطعية ومركز املعلومات 

مبستشفى امللك فهد 
التخصصي بالتيار الكهربائي 

بقدرة ٠٫٥ ميجا فولت امبير 

١٠٠٠ ٥٥/١٠٥ 

صحة 
المنطقة 

الشرقية

١- متديد إنشاء مبنى الطوارئ 
١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٥/٤/١١١٥٫٠٠٠واحلوادث مبجمع الدمام الطبي

٢- متديد إنشاء مبنى 
مستودعات وعيادات مركز 
السموم بالدمام وتوسعة 

مبنى إدارة الشؤون الهندسية

١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١١٥٠٠

ن
ط

با
 ال

فر
 ح

حة
ص

١- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

ملستشفى النساء والوالدة 
واألطفال 

 ٠٣/٠٠٠١
٣٦/٠٣٦/١/

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠٠٠

٢- الصيانة الطبية 
ملستشفى حفرالباطن املركزي 

ومستشفى الوالدة واألطفال 
ومستشفى القيصومة

 ٠٣/٠٠٠٢
٣٦/٠٣٦/١/

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٠٠٠

م
صي

لق
ة ا

صح

١- تأمني سيارات اخلدمات 
لزوم املديرية العامة للشؤون 
الصحية مبنطقة القصيم  

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـمجانا٣٦٠٦٣١٠٢٠٠٠٣ً

٢- تأمني مستهلكات ولوازم 
طبية ملستشفى امللك فهد 

التخصصي ببريدة
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٤

٣- تأمني مستلزمات مكتبية 
ومطبوعات ملستشفى امللك 

فهد التخصصي ببريدة 
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٥

٤- تأثيث وجتديد الصالة 
الترفيهية وملعب اإلسكان 

ملستشفى امللك فهد 
التخصصي ببريدة

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ١٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٦

٥- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

والصيانة الطبية ملستشفى 
املذنب العام واملراكز الصحية 

التابعة لها

١٤٣٦/٤/١٩هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ٣٠٠٠ ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٧

٦- الصيانة والنظافة 
والتشغيل الغير طبي 

والصيانة الطبية ملستشفى 
البكيرية واملراكز الصحية 

التابعة لها

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٣٦٠٦٣١٠٣٠٠٠٨٣٠٠٠

اء
س

�ح
ة ا

صح

١- إنشاء غرف نفايات طبية 
ملستشفى األمير سعود بن 

جلوي ومستشفى
 امللك فيصل مبحافظة األحساء

 ٠٤/٠٠٠٤
٣٦/٠٣٥/١/

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ٥٠٠

٢- التمديد للمرة الثالثة 
لعملية إنشاء املراكز املتعثرة 

من املرحلة الثالثة للمراكز 
الصحية األولية في مدن وقرى 

محافظة األحساء لعدد (٤) 
مراكز صحية 

١٤٣٦/٤/١٥هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٥/٣١٢٠٠٠

مدينة الملك 
سعود 
الطبية 
بالرياض

مشروع زراعة القوقعة 
اإللكترونية مبدينة امللك سعود 

الطبية
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٥٥٣٠٠٠ / ٢٠١٤

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

١- توريد قوقعة األذن 
اإللكترونية 

١٢٠٠٠م/٢٠١٥

١٤٣٦/٣/٢٩هـ       ١٤٣٦/٣/٢٨هـ
٢- تأمني وتوريد الكساوي 

وامللبوسات 
٣٠٢٠٠٠م/٢٠١٤

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اد
ش

�ر
وا

ة 
عو

لد
وا

ف 
قا

�و
وا

ة 
مي

سال
ا�

ن 
ؤو

ش
 ال

رة
وزا

١- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شرق بقيق باملنطقة الشرقية

٤٣٤٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

جنوب بقيق باملنطقة الشرقية

٤٣٥٣٠٠٠-١٤٣٤

٣- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شمال بقيق باملنطقة الشرقية

٤٣٦٣٠٠٠-١٤٣٤

٤- متديد موعد منافسة 

صيانة ونظافة وتشغيل عدد 

(٦٤) جامع ومسجد مبحافظة 

اجلبيل باملنطقة الشرقية

٤٣٧٣٠٠٠-١٤٣٤

٥- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شمال القطيف باملنطقة 

الشرقية

٤٣٨٥٠٠٠-١٤٣٤

٦- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شمال النعيرية باملنطقة 

الشرقية

٤٣٩٣٠٠٠-١٤٣٤

٧- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

جنوب النعيرية باملنطقة 

الشرقية

٤٤٠٣٠٠٠-١٤٣٤

٨- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شرق الدمام باملنطقة 

الشرقية

٤٤١٥٠٠٠-١٤٣٤

٩- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

غرب الدمام باملنطقة الشرقية

٤٤٢٥٠٠٠-١٤٣٤

١٠- متديد موعد منافسة 

صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة شمال الدمام 

باملنطقة الشرقية

٤٤٣٥٠٠٠-١٤٣٤

١١- متديد موعد منافسة 

صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة وسط وشمال 

الدمام باملنطقة الشرقية

٤٤٤٥٠٠٠-١٤٣٤

١٢- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة األولى مبحافظة 

العارضة مبنطقة جازان وملدة 

ً ميالدياً (٣٦) شهرا

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ٤٩٢٣٠٠٠-١٤٣٤

وكالة ا�وقاف 
بوزارة الشؤون 

ا�سالمية 
وا�وقاف 
والدعوة 
وا�رشاد

عملية حراسة عمائر األوقاف 

واإلسكان اخليري باملدينة 

املنورة

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٥٠٠

م
صي

لق
ع ا

فر

١- متديد عملية إضافة مواقف 

مجاورة ملبنى فرع الوزارة 

بالقصيم

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ
٢- متديد إجراء بعض التعديالت 

مببنى فرع الوزارة مبنطقة 

القصيم

١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
االجتماعية

األعمال التكميلية ملكتب 

الضمان االجتماعي بالعرضية 

الشمالية بالباحة

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٥٠٠ ٣٦/٢٧

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
رب

كه
وال

ه 
يا

لم
ة ا

زار
و

١-  متديد موعد منافسة تنفيذ 

محطة معاجلة مياه الصرف 

الصحي سعة ١٢٠٠٠م٣/ يوم 

ومحطة الضخ الرئيسية وخط 

الطرد وخط الفائض مبحافظة 

أحد املسارحة مبنطقة جازان

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٥٢٨١٠٫٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

محطة تنقية ملشروع نقل 

املياه من سد حلى مبنطقة 

مكة املكرمة

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٣٢١٠٫٠٠٠

٣- تنفيذ التوصيالت املنزلية 

للصرف الصحي بأحياء مدينة 

حائل عقد رقم (٣)

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ٦٠٠٢٠٠٠

٤- منافسة تأمني املياه 

الصاحلة للشرب بواسطة 

الناقالت ألهالي مدينة سكاكا 

عقد رقم (٤) مبنطقة اجلوف

١٤٣٦/٤/٢هـ ١٤٣٦/٤/١هـ٦٠١٥٠٠٠

٥-  استئجار مبنى لفرع املياه 

مبحافظة اخملواة مبنطقة الباحة
٦٠٣

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ
٦-  استئجار مبنى لفرع املياه 

مبحافظة احلجرة مبنطقة الباحة
٦٠٤

٧-  تنفيذ محطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي سعة 

٣٥٠٠م٣/ يوم ومحطة الضخ 

الرئيسية وخط الطرد وخط 

الفائض مبحافظة فرسان 

مبنطقة جازان

٦٠٦١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ

٨-  استكمال شبكات مياه 

قرى محافظة بيش مبنطقة 

جازان (املرحلة الثانية )

٦٠٧٥٠٠٠

٩-  حفر (٣) آبار يدوية تدعيمية 

في مركز صيحة مبحافظة وادي 

الدواسر وقريتي آل شعيفان 

و الرزيوة بالرين مبحافظة 

القويعية مبنطقة الرياض

١٤٣٦/٤/٩هـ ١٤٣٦/٤/٨هـ٦٠٨٥٠٠

١٠-  كشف وإصالح التسربات 

مبدينة الباحة (املرحلة األولى)
٦٠٩٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ
١١- منافسة مشروع 

استكمال تطبيق نظام خدمة 

العمالء والفواتير املوحد بباقي 

مديريات املياه باململكة

٦١١٢٠٠٠

ض
ريا

 ال
اه

مي

١- إيصال املياه احملالة حملافظات 

ضرماء – املزاحمية - القويعية 

 ٨٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٢- عقد إيصال املياه إلى 

مستشفى الصحة النفسية 

مبحافظة اخلرج

 ٨٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٣- استبدال شبكة املياه 

مبحافظة حوطة بني متيم
 ٩٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٠٠٠ 

ير
س

 ع
اه

مي

١- مشروع اخلط الناقل للمياه 

 ٣VS من نقطة التوزيع رقم

إلى محطة التنقية بعتود 

مبحافظة خميس مشيط

 ١٤٣٦/٤/٢١هـ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٢٠٠٠ ٢٤٧٩

٢- عملية تشغيل وصيانة 

سدود منطقة عسير
 ١٤٣٦/٤/٢٧هـ ١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٠٠٠ ٢٤٩١

٣- عملية سقيا  (مدينة 

تثليث)
٥٠٠ ٢٤٨٥

 ١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ
٤- سقيا املواقع اجلبلية 

مبنطقة عسير
٥٠٠ ٢٤٨٧

٥- عملية سقيا (املراكز والقرى 

التابعة حملافظة أحد رفيدة  

(املرحلة ثالثة)

٥٠٠ ٢٤٨٦

م
صي

لق
ه ا

يا
م

١- تأجيل مشروع إنشاء 

محطة معاجلة مياه الصرف 

الصحي السابعة مبنطقة 

القصيم

١٤٣٦/٥/٥هـ١٤٣٦/٥/٤هـ٣٦/٣٥/٢٦

٢- تأجيل مشروع تشغيل   

وصيانة شبكات املياه   

والصرف الصحي ومحطة   

املعاجلة مبحافظة املذنب  

ومستلزماتها

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٣٦/٣٥/٥٠

/ / / /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
سع

ك 
مل

 ال
عة

ام
ج

١- إنشـاء مبنى العمادات 

واإلدارات املساندة بجامعة 

امللك سعود

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ٣٥/٩٥٥٠٫٠٠٠

٢- تشغيل وصيانة الشبكة 

واألنظمة اإللكترونية 

السمعية والبصرية 

واألستوديوهات التلفزيونية 

في املدينة اجلامعية للطالبات.

( صيانة وتشغيل األعمال 

اإللكترونية)

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٣٥/٩٤٥٠٠٠

٣- إنشاء مستودع املصادر 

املشعة باملدينة اجلامعية 

بالدرعية.(تصنيف مباني )

١٤٣٦/٣/٩هـ١٤٣٦/٣/٨هـ٣٥/٩٠٥٠٠٠

٤- توريد محاليل وريدية 

للمدينة الطبية اجلامعيـة
١٤٣٦/٣/١٤هـ١٤٣٦/٣/١٣هـ٣٥/٩١٤٠٠٠

٥- توريد مستهلكات طبية 

للمدينة الطبية اجلامعية
١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٣٥/٩٢١٠٫٠٠٠

٦- توريد وتشغيل نظام إدارة 

األمالك في اجلامعـة
١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٣٥/٩٣٥٠٠٠

ل
ص

في
ك 

مل
 ال

عة
ام

ج

١- منافسة تشغيل وصيانة 

مباني ومرافق اجلامعة ( املوقع 

العام ومباني اخلدمات )

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ١٠٫٠٠٠ ٢٠١٤٠٠٥٧

٢- منافسة تشغيل وصيانة 

مباني ومرافق اجلامعة ( املباني 

األكادميية واإلدارية باملدينة 

اجلامعية )

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ ١٠٫٠٠٠ ٢٠١٤٠٠٥٨

٣- منافسة تشغيل وصيانة 

مباني ومرافق اجلامعة (املبردات 

املركزية وأنظمة التكييف 

والتهوية )

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ ١٠٫٠٠٠ ٢٠١٤٠٠٥٩

٤- منافسة إسكان أعضاء 

هيئة التدريس ( املرحلة 

الثالثة )

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ ٢٠١٤٠٠٦٠٣٥٫٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

جتهيز عيادات طب األسنان 

التعليمية باجلامعة

١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٤٣٦/٤/١٩هـ ١٥٫٠٠٠ ٢٠١٤٠٠٤٨

الجامعة 
ا�سالمية 
بالمدينة 

المنورة

مشروع تنفيذ بعض 

الترميمات باملبنى اإلداري بدار 

احلديث املكية

١٤٣٦/٣/٢٨هـ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ ٤٠٢٠٠٠

جامعة
أم القرى

مشروع إنشاء املباني 

املستعجلة لوادي مكة 

للتقنية

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ ٥٠٠٠ ١٤٣٦/١

جامعة 
الدمام

متديد موعد منافسة 

التراخيص اخلاصة بالبرمجيات 

التعليمية

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٣٦/٠٥٥٠٠٠

الجامعة 
السعودية 
ا�لكترونية

احلراسات األمنية ملباني 

اجلامعة السعودية اإللكترونية 

بالرياض ملدة (٣) سنوات

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٥/١١٥٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مصلحة 
ا�حصاءات 

العامة 
والمعلومات

منافسة توريد وتركيب مقص 

ورق 
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠١٠٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم 
المدينة 
المنورة

متديد موعد منافسة نظافة 

املباني اإلدارية ملبنى التربية 

والتعليم واملراكز التابعة لها 

(داخل املدينة )

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠٠٠ ٣٦/٢

تعليم 
النماص

تأهيل مبنى مدرسة عثمان 

بن عفان
١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٦/٤٣٠٠

ن
ط

با
 ال

فر
 ح

م
لي

تع

١- صيانة تعاقدية طارئة 

لدورات املياه باملدارس
٣٦/٢٧٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢- صيانة األرضيات واملظالت 

وتركيب سواتر للمدارس
٣٦/٢٨٥٠٠

٣- ترميم مبنى إدارة التعليم 

رقم (١)
٣٦/٢٩٥٠٠

٤- تأهيل مبنى إدارة التربية 

والتعليم رقم (٢)
٣٦/٣٠٥٠٠

٥- تأهيل مبنى املستودعات 

املركزية
٣٦/٣١٥٠٠

٦- تأهيل دورات املياه 

للمجموعة األولى
٣٦/٣٢٥٠٠

تعليم 
القويعية

استكمال مشروع إنشاء 

املستودع املركزي
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٤٣٥٠٠٦٣١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

لم
ة ا

زار
و

١- أعمال النظافة وصيانة 

الكاميرات األمنية ملكاتب 

الوزارة في كل من (حوطة بني 

متيم،األفالج،وادي الدواسر)

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ١٧٣٩١٠٠٠

٢- توريد وتركيب لوحات 

إرشادية وتعريفية ومرورية 

وإشارات ضوئية في املنطقة 

اإلدارية مبنفذ احلديثة

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ١٧٤٠١٠٠٠

٣- مشروع حتسينات الشبكة 

الكهربائية مبنفذ الوديعة
١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٧٤١١٠٠٠

٤- حفر بئرين وإنشاء خزانني 

ومضخات وخط مياه مبنفذ 

حالة عمار

١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ١٧٤٢٢٠٠٠

٥- مشروع إنشاء محطة 

معاجلة الصرف الصحي 

وشبكة الري باملنطقة اإلدارية 

مبنفذ اخلضراء

١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٠٫٠٠٠ ١٧٤٣

مصلحة 
الزكاة 

والدخل   
ا�دارة 
العامة
الرياض

منافسة مشروع صيانة 

وتشغيل مركز املعلومات 

باملصلحة وفروعها

١٤٣٦/٤/٢٣هـ ١٤٣٦/٤/٢٢هـ٨٠٠٠ ١٦

مة
عا

 ال
ك

مار
لج

ة ا
لح

ص
م

١- جتهيز االتصال املرئي مبعهد 

التدريب اجلمركي 
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٦٨٢٠٠٠

٢- توريد وتركيب وتشغيل 

وتطوير جهاز التخزين الرئيسي 

في مركز املعلومات بديوان 

مصلحة اجلمارك العامة 

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ٦٩٢٠٠٠

٣- مشروع األعمال التكميلية 

مببنى النافذة الواحدة بجمرك 

الرياض - امليناء اجلاف 

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ٧٠٢٠٠٠

٤- إنشاء نظام آلي ملكتبة 

معهد التدريب اجلمركي 
١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢٢هـ٧١١٠٠٠

 ٥- أعمال املوقع العام مببنى 

النافذة الواحدة بجمرك ميناء 

امللك عبد العزيز 

١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ٧٢٢٠٠٠

٦- توريد وتركيب دواليب مطابخ 

ملشروع إنشاء مباني متعددة 

األغراض بجمرك ميناء ضباء

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٧هـ٧٣٢٠٠٠

/ // /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف
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ش
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ة 
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لد
وا

ف 
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ش
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١- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شرق بقيق باملنطقة الشرقية

٤٣٤٣٠٠٠-١٤٣٤

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

جنوب بقيق باملنطقة الشرقية

٤٣٥٣٠٠٠-١٤٣٤

٣- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شمال بقيق باملنطقة الشرقية

٤٣٦٣٠٠٠-١٤٣٤

٤- متديد موعد منافسة 

صيانة ونظافة وتشغيل عدد 

(٦٤) جامع ومسجد مبحافظة 

اجلبيل باملنطقة الشرقية

٤٣٧٣٠٠٠-١٤٣٤

٥- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شمال القطيف باملنطقة 

الشرقية

٤٣٨٥٠٠٠-١٤٣٤

٦- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شمال النعيرية باملنطقة 

الشرقية

٤٣٩٣٠٠٠-١٤٣٤

٧- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

جنوب النعيرية باملنطقة 

الشرقية

٤٤٠٣٠٠٠-١٤٣٤

٨- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

شرق الدمام باملنطقة 

الشرقية

٤٤١٥٠٠٠-١٤٣٤

٩- متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مجموعة 

غرب الدمام باملنطقة الشرقية

٤٤٢٥٠٠٠-١٤٣٤

١٠- متديد موعد منافسة 

صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة شمال الدمام 

باملنطقة الشرقية

٤٤٣٥٠٠٠-١٤٣٤

١١- متديد موعد منافسة 

صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة وسط وشمال 

الدمام باملنطقة الشرقية

٤٤٤٥٠٠٠-١٤٣٤

١٢- صيانة ونظافة وتشغيل 

اجملموعة األولى مبحافظة 

العارضة مبنطقة جازان وملدة 

ً ميالدياً (٣٦) شهرا

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ٤٩٢٣٠٠٠-١٤٣٤

وكالة ا�وقاف 
بوزارة الشؤون 

ا�سالمية 
وا�وقاف 
والدعوة 
وا�رشاد

عملية حراسة عمائر األوقاف 

واإلسكان اخليري باملدينة 

املنورة

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٥٠٠

م
صي

لق
ع ا

فر

١- متديد عملية إضافة مواقف 

مجاورة ملبنى فرع الوزارة 

بالقصيم

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ
٢- متديد إجراء بعض التعديالت 

مببنى فرع الوزارة مبنطقة 

القصيم

١٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
االجتماعية

األعمال التكميلية ملكتب 

الضمان االجتماعي بالعرضية 

الشمالية بالباحة

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ٥٠٠ ٣٦/٢٧

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
رب

كه
وال

ه 
يا

لم
ة ا

زار
و

١-  متديد موعد منافسة تنفيذ 

محطة معاجلة مياه الصرف 

الصحي سعة ١٢٠٠٠م٣/ يوم 

ومحطة الضخ الرئيسية وخط 

الطرد وخط الفائض مبحافظة 

أحد املسارحة مبنطقة جازان

١٤٣٦/٣/١٥هـ١٤٣٦/٣/١٤هـ٥٢٨١٠٫٠٠٠

٢- متديد موعد منافسة إنشاء 

محطة تنقية ملشروع نقل 

املياه من سد حلى مبنطقة 

مكة املكرمة

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٣٢١٠٫٠٠٠

٣- تنفيذ التوصيالت املنزلية 

للصرف الصحي بأحياء مدينة 

حائل عقد رقم (٣)

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ٦٠٠٢٠٠٠

٤- منافسة تأمني املياه 

الصاحلة للشرب بواسطة 

الناقالت ألهالي مدينة سكاكا 

عقد رقم (٤) مبنطقة اجلوف

١٤٣٦/٤/٢هـ ١٤٣٦/٤/١هـ٦٠١٥٠٠٠

٥-  استئجار مبنى لفرع املياه 

مبحافظة اخملواة مبنطقة الباحة
٦٠٣

١٤٣٦/٤/٨هـ ١٤٣٦/٤/٧هـ
٦-  استئجار مبنى لفرع املياه 

مبحافظة احلجرة مبنطقة الباحة
٦٠٤

٧-  تنفيذ محطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي سعة 

٣٥٠٠م٣/ يوم ومحطة الضخ 

الرئيسية وخط الطرد وخط 

الفائض مبحافظة فرسان 

مبنطقة جازان

٦٠٦١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ ١٤٣٦/٤/٥هـ

٨-  استكمال شبكات مياه 

قرى محافظة بيش مبنطقة 

جازان (املرحلة الثانية )

٦٠٧٥٠٠٠

٩-  حفر (٣) آبار يدوية تدعيمية 

في مركز صيحة مبحافظة وادي 

الدواسر وقريتي آل شعيفان 

و الرزيوة بالرين مبحافظة 

القويعية مبنطقة الرياض

١٤٣٦/٤/٩هـ ١٤٣٦/٤/٨هـ٦٠٨٥٠٠

١٠-  كشف وإصالح التسربات 

مبدينة الباحة (املرحلة األولى)
٦٠٩٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ
١١- منافسة مشروع 

استكمال تطبيق نظام خدمة 

العمالء والفواتير املوحد بباقي 

مديريات املياه باململكة

٦١١٢٠٠٠

ض
ريا

 ال
اه

مي

١- إيصال املياه احملالة حملافظات 

ضرماء – املزاحمية - القويعية 

 ٨٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ ٢- عقد إيصال املياه إلى 

مستشفى الصحة النفسية 

مبحافظة اخلرج

 ٨٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٣- استبدال شبكة املياه 

مبحافظة حوطة بني متيم
 ٩٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ١٠٠٠ 

ير
س

 ع
اه

مي

١- مشروع اخلط الناقل للمياه 

 ٣VS من نقطة التوزيع رقم

إلى محطة التنقية بعتود 

مبحافظة خميس مشيط

 ١٤٣٦/٤/٢١هـ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ٢٠٠٠ ٢٤٧٩

٢- عملية تشغيل وصيانة 

سدود منطقة عسير
 ١٤٣٦/٤/٢٧هـ ١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٠٠٠ ٢٤٩١

٣- عملية سقيا  (مدينة 

تثليث)
٥٠٠ ٢٤٨٥

 ١٤٣٦/٤/١٣هـ ١٤٣٦/٤/١٢هـ
٤- سقيا املواقع اجلبلية 

مبنطقة عسير
٥٠٠ ٢٤٨٧

٥- عملية سقيا (املراكز والقرى 

التابعة حملافظة أحد رفيدة  

(املرحلة ثالثة)

٥٠٠ ٢٤٨٦

م
صي

لق
ه ا

يا
م

١- تأجيل مشروع إنشاء 

محطة معاجلة مياه الصرف 

الصحي السابعة مبنطقة 

القصيم

١٤٣٦/٥/٥هـ١٤٣٦/٥/٤هـ٣٦/٣٥/٢٦

٢- تأجيل مشروع تشغيل   

وصيانة شبكات املياه   

والصرف الصحي ومحطة   

املعاجلة مبحافظة املذنب  

ومستلزماتها

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ٣٦/٣٥/٥٠

/ / / /



اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م44

ال�سنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA ٧إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA

اجلمعة ٤ ربيع األول  ١٤٣٦هـ       ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
نة

ما
أ

١- توريد وتنفيذ األلعاب النارية 

لعيد الفطر املبارك واليوم 

الوطني ملواقع متفرقة مبنطقة 

الرياض لعام ١٤٣٦هـ ( اجلزء 

األول )

١٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ
٢- توريد وتنفيذ األلعاب النارية 

لعيد الفطر املبارك واليوم 

الوطني ملواقع متفرقة مبنطقة 

الرياض لعام ١٤٣٦هـ ( اجلزء 

الثاني )

٢٢٠٠٠

أمانة منطقة 
الرياض  

وكالة ا�مانة  
لشؤون 
بلديات 

المنطقة

١- تأجيل موعد منافسة 

استكمال أعمال توسعة مبنى 

الوكالة وتنسيق املوقع العام

١٢٠

١٤٣٦/١٤٣٥
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- تأجيل موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار بضرماء

١٢٢

١٤٣٦/١٤٣٥
٢٠٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار بالدلم

١٢٤

١٤٣٦/١٤٣٥
٢٠٠٠

٤- تأجيل موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار باجللة وتبراك

١٢٥

١٤٣٦/١٤٣٥
٢٠٠٠

أمانة 
العاصمة 

المقــدسة

١- تأهيل األرصفة وممرات 

املشاة بطرق وشوارع مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة 

٣٨٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ 
٢- إعادة تأهيل وتنظيم 

األرصفة مبكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة

٣٩٥٠٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
نة

ما
أ

١- درء أخطار السيول بنطاق 

بلدية محافظة العال

 ١٤٩٤٠

/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- إنشاء وحدة حتكم مركزية 

ملراقبة شبكات الري باملدينة 

املنورة

 ١٤٩٤٢

/١٤٣٥هـ
١٤٫٠٠٠

٣- إنشاء مباني سكن عمال 

بلدية محافظة العال

 ١٤٩٤٩

/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

٤- سفلتة مخططات املنح 

البلدية بنطاق بلدية العال

 ١٤٩٥٦

/١٤٣٥هـ
٩٠٠٠

٥- صيانة وتشغيل أعمدة 

اإلنارة بنطاق بلدية محافظة 

العال

 ١٤٩٦٢

/١٤٣٥هـ
١٠٠٠

٦- إنشاء أسواق ومسالخ 

بنطاق بلدية محافظة العال

 ١٤٩٦٨

/١٤٣٥هـ
٦٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٧- إعادة تأهيل الشوارع في 

نطاق بلدية النخيل

 ١٤٤٥٨

/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠

٨- صيانة وري مزروعات 

وميوالت طريق امللك عبداهللا 

(الدائري الثاني )

 ١٤٩٥٥

/١٤٣٥هـ
٥٠٠٠

٩- سفلتة مخططات املنح 

في نطاق بلدية النخيل

 ١٤٩٢٩

/١٤٣٥هـ
٥٠٠٠

١٠- استبدال أعمدة اإلنارة 

التالفة باملدينة املنورة 

 ١٤٩٢٥

/١٤٣٥هـ
٣٠٠٠

١١- إنشاء أسواق جتارية بنطاق 

بلدية النخيل

 ١٤٨١٣

/١٤٣٥هـ
٥٠٠

١٢- مشروع سفلتة ببلدية 

محافظة احلناكية

 ١٤٧٢٤

/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

١٣- تأمني جريدر بلدية املهد 
 ١٤٨٩٥

/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

١٤- صيانة وتشغيل نظام 

التحكم املركزي بالري 

وملحقاتة واإلشراف والتطوير 

الداء شبكات الري 

 ١٤٩٨١

/١٤٣٥هـ
٣٠٠٠

١٥- مشروع تطوير وتأهيل 

بعض أجزاء مبنى األمانة 

القائم (املرحلة األولى )

 ١٤٩٥١

/١٤٣٥هـ
٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
 ج

نة
ما

أ

١- تأمني معدات وآليات 

للنظافة والصيانة 

لبلدية سبت اجلارة 

٤/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٥٠٠

٢- كوبري وادي شوان بالكامل 

وفر ٣/٦٠١/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٥٠٠

٣- إنشاء ساحات بلدية 

بالعرضية الشمالية 

٤/٧٠٧/٠٠٠٩/٢٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٤- صيانة طرق بأضم (حمايات) 

٧/٧٠١/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
٥٠٠

٥- صيانة احلدائق 

وألعاب األطفال بأضم 

٦/٧٠١/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

٥٠٠

٦- تسوير مقابر 

وإنشاء مغسلة موتى 

بالعرضية الشمالية 

٣/٧٠٧/٠٠١٠/٢٠/٠٠/٤

٥٠٠

٧- برنامج املكافحة الشاملة 

للبعوض واحلشرات باحملافظات 

واجملمعات القروية بلدية الليث 

 ٣/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٥٠٠

٨- نقل اخمللفات 

واألنقاض ببلدية الليث 

٣/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٥٠٠

٩- صيانة بحيرة الليث 

٤/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٥٠٠

١٠- صيانة مقابر بالليث 

٥/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٥٠٠

اء
ــ

ــ
سـ

�ح
ة ا

ــ
ــ

مان
أ

١- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة القرى والهجر التابعة 

لبلدية الغوار

٢٥٫٠٠٠ ٢٥ / ١٤٣٦

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢- مشروع صيانة الشوارع 

والطرق مبدينة املبرز والهجر 

والقرى التابعة لها

٢٨٣٠٫٠٠٠ / ١٤٣٦

٣- مشروع توريد وتركيب 

مولدات كهرباء احتياطية ملباني 

األمانة والبلديات التابعة لها

١٠٫٠٠٠ ٣٢ / ١٤٣٦ 

٤- مشروع إنشاء قاعة 

احتفاالت في اخلن
١٠٫٠٠٠ ٣٥ / ١٤٣٦

٥- مشروع سفلتة مخططات 

املنح البلدية لهجرة السكك
٢٥٫٠٠٠ ٣٦ / ١٤٣٦

٦- مشروع التخلص من 

النفايات وردم وتسوية في بلدية 

البطحاء والقرى التابعة لها

٢٥٫٠٠٠ ٢١ / ١٤٣٦

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٧- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة الهجر الشرقية
٢٥٫٠٠٠ ٢٦ / ١٤٣٦

٨- مشروع صيانة الشوارع 

والطرق مبدينة الهفوف والهجر 

والقرى التابعة لها

٣٠٫٠٠٠ ٢٧ / ١٤٣٦ 

٩- عملية صيانة وتشغيل 

سوق القيصرية بالهفوف
٢٠٫٠٠٠ ٣٠ / ١٤٣٦ 

١٠- صيانة شوارع وطرق مدينة 

العيون والهجر والقرى التابعة لها
٢٥٫٠٠٠   ٣١ / ١٤٣٦

١١- مشروع سفلتة 

مخططات املنح البلدية 

لهجرة السيح

٢٥٫٠٠٠ ٣٧ / ١٤٣٦

١٢- متديد موعد منافسة 

مشروع توريد وتركيب فوانيس 

حائط وصيانة إنارة فوانيس 

القرى التابعة لبلدية اجلفر 

(املرحلة الثانية )

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٢١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٦

١٣- متديد موعد منافسة 

مشروع توريد شبكات ري 

منوعة

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٢١٨١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥

/ /

٦UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٤ ربيع األول  ١٤٣٦هـ       ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

١- مشروع إعادة تأهيل طرق 

املنطقة الصناعية ( املرحلة 

الثانية)

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/٢هـ٠٩٢٩٠٠٠-ع٥٠م

٢- مشروع إنشاء العمائر 

السكنية – اجلزء الثاني
١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٩هـ٠٩٧٣٣٫٥٠٠-ع٧٤

الهيئة 
العامة 

للسياحة 
وا�ثار 

دعم برمجيات األنظمة 

التشغيلية ملراكز البيانات 
١٤٣٦/٣/٢٣هـ ١٤٣٦/٣/٢٢هـ ١٤٣٥/٦٩٥٠٠

هيئة الهالل 
ا�حمر 

السعودي

إنشاء وتنفيذ مشاريع تطوير 

مباني الهيئة: اجملموعة السادسة 

– منطقة املدينة املنورة

١٤٣٦/٤/١٤هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ ٥٠٠٠ ٣٥/١١/٠٦

حة
ال

لم
ه ا

يا
لم

ة ا
لي

تح
ة ل

ام
لع

ة ا
س

س
مؤ

ال

١- القيام بإعادة تأهيل وترميم 

عدد (٣٠٠) غرفة عزاب مبحطات 

الشعيبة

MT-882 ١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٤/١هـ ٥٠٠

٢- فحص وحتليل عوالق 

ودعامات األنابيب باملرحلة 

الثانية مبحطات حتلية ينبع 

املدينة املنورة

Y/T/G/0029 ١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/٢هـ٥٠٠

٣- توريد حمض الكبريتيك 

حملطات التحلية بالساحلني 

الشرقي والغربي ملدة سنة 

أو ثالث سنوات 

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ١٠٠٠ 

٤- إعادة تأهيل وإعمار نظام 

إنذار مكافحة احلريق خلطي 

األنابيب (أ،ب) التابع خلطوط 

نقل مياه اجلبيل – الرياض – 

القصيم

RW/

R/I/321
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٨هـ٥٠٠ 

٥- تأهيل نظام القواطع 

الكهربائية املعزولة بغاز 

ال (SF٦) ذات اجلهد ٣٨٠ ك.ف 

 (C١٨ . C١٧) للمغذين رقم

مبحطات جدة 

JD/RE/449 ١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٩هـ٥٠٠

٦- توريد غاز الكلورين املسال 

حملطات التحلية بالساحلني 

الشرقي والغربي ملدة سنة 

أو ثالث سنوات

١٤٣٦/٤/١٢هـ١٤٣٦/٤/١٢هـ ١٠٠٠ 

٧- توريد مواد كيماوية حملطات 

التحلية بالساحلني الشرقي 

والغربي ملدة سنة أو ثالث سنوات
١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ١٠٠٠ 

٨- تغيير النظام احللقي 

باحملطات املدمجة لعدد 

(١٨) محطة لتغذية اجملمع 

السكني مبحطات الشعيبة

MT-723 ١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٤٣٦/٤/٢٢هـ١٠٠٠

٩- تأهيل وحتديث املتحكمات 

لنظام تبريد املاء ملضخات خط 

أنابيب املرحلة الثانية حملطات 

ينبع املدينة املنورة

YM/

R/P/163
١٤٣٦/٤/٢٧هـ١٤٣٦/٤/٢٧هـ٥٠٠ 

١٠- القيام بتجهيز موقع 

لتركيب محول اجلهد العالي 

رقم (٠٢-AT ١٢) مبحطة ضخ 

منى (٣٨٠ك.ف / ١٣٫٨ ك . ف) 

قويزة بخطوط أنابي نقل مياه 

محطات حتلية الشعيبة

SH/

R/E/908
١٤٣٦/٤/٢٨هـ١٤٣٦/٤/٢٨هـ٥٠٠ 

١١- متديد موعد منافسة 

تأهيل نظام مرحالت احلماية 

الكهربائية للقضيب 

جهد ٣٨٠ ك.ف للوحة 

للقواطع الكهربائية من نوع 

(٨DN٥/٨DQ) مبحطات جدة

JD/

R/E/417
١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ ٥٠٠

١٢- متديد موعد منافسة 

تأهيل وإعمار امللعب الرئيسي 

لألنشطة الرياضية في اجملمع 

السكني مبحطات جدة 

واملرافق التابعة لها 

JD/2714 ١٤٣٦/٤/١٥هـ ١٤٣٦/٤/١٥هـ ٥٠٠

١٣- متديد موعد منافسة 

حتديث وتطوير القواطع 

الكهربائية للجهد ٤٨٠ 

فولت باملرحلة األولى مبحطات 

التحلية باجلبيل

JB/

R/E/343
١٤٣٦/٤/١٦هـ ١٤٣٦/٤/١٦هـ ٥٠٠ 

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
١٤- متديد موعد منافسة   

تأهيل وحتديث مضخات 
الضغط العالي مع وحدات 
استعادة الطاقة ومضخات 
مأخذ البحر وذلك بإستبعاد 

عدد (٣) مضخات ضغط عالي 
مع وحدات إستعادة الطاقة 

وعدد (٢) مضخات مياه البحر 
مبحطة التحلية بحقل

HA/

R/E/049
١٤٣٦/٤/١٩هـ ١٤٣٦/٤/١٩هـ ٥٠٠ 

١٥- متديد موعد منافسة 
استبدال زيوت الكيبالت 

الكهربائية ١١٠ ك . ف لعدد 
٢١ كيبل مبحطات حتلية 
الشعيبة (املرحلة األولى)

MT-384 ١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ ١٠٠٠

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

متديد موعد منافسة توريد 
وتركيب نظام كشف احملاور 

الساخنة على اخلط رقم (٢) 
لعدد (١٠) مواقع جديدة

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٥٠٠٠ ٢٠١٤٢١٠٠٥

مؤسسة 
البريد 

السعودي

مشروع ترقية وتطوير نظام 
البريد اخملتلط

( ٦ ) لعام 

١٤٣٧/١٤٣٦هـ
١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢١هـ١٥٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحج
عملية إنشاء مقر مركز إرشاد 
احلجاج التائهني مبشعر عرفات 

رقم (٥)
١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٦هـ١٠٠٠ ١٤٣٦/٥هـ

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك 
فيصل 

التخصصي 
ومركز 

ا�بحاث  
الرياض 

مؤسسة 
عامة

١- تقدمي خدمات الصيانة 

والدعم الفني ألنظمة الهاتف 

وملحقاتها

١٤٣٦/٣/٢١هـ١٤٣٦/٣/٢٠هـ٣٦/١٧٣٠٠٠

٢- مشروع تطوير أنظمة 

مولدات البخار املعقم واملبادالت 

احلرارية وضواغط الهواء

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ٣٦/١٨٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء سكن العازبات 

(I&J مجمع) املرحلة الرابعة

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ٣٦/٣٢٠٫٠٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة ا�مر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

استكمال مبنى هيئة 

محافظة القويعية
١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ٣٥/٣٠٠

/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

وا�دخار

تأجيل موعد منافسة مشروع 

تأسيس وتشغيل مركز أعمال 

الرياض برنامج أساسيات 

األعمال

١٤٣٦/٣/١٧هـ ١٤٣٦/٣/١٧هـ ٥٠٠٠ ٢٠١٤/١٧

/ /



45 UM AL-QURA
اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م

ال�سنة 92      العدد 4546           ٧إعالنات حكوميةإعالنات حكومية UM AL-QURA
اجلمعة ٤ ربيع األول  ١٤٣٦هـ       ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤م


اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ض
ريا

 ال
نة

ما
أ

١- توريد وتنفيذ األلعاب النارية 

لعيد الفطر املبارك واليوم 

الوطني ملواقع متفرقة مبنطقة 

الرياض لعام ١٤٣٦هـ ( اجلزء 

األول )

١٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ
٢- توريد وتنفيذ األلعاب النارية 

لعيد الفطر املبارك واليوم 

الوطني ملواقع متفرقة مبنطقة 

الرياض لعام ١٤٣٦هـ ( اجلزء 

الثاني )

٢٢٠٠٠

أمانة منطقة 
الرياض  

وكالة ا�مانة  
لشؤون 
بلديات 

المنطقة

١- تأجيل موعد منافسة 

استكمال أعمال توسعة مبنى 

الوكالة وتنسيق املوقع العام

١٢٠

١٤٣٦/١٤٣٥
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٥هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- تأجيل موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار بضرماء

١٢٢

١٤٣٦/١٤٣٥
٢٠٠٠

٣- تأجيل موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار بالدلم

١٢٤

١٤٣٦/١٤٣٥
٢٠٠٠

٤- تأجيل موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار باجللة وتبراك

١٢٥

١٤٣٦/١٤٣٥
٢٠٠٠

أمانة 
العاصمة 

المقــدسة

١- تأهيل األرصفة وممرات 

املشاة بطرق وشوارع مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة 

٣٨٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ 
٢- إعادة تأهيل وتنظيم 

األرصفة مبكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة

٣٩٥٠٠٠

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
نة

ما
أ

١- درء أخطار السيول بنطاق 

بلدية محافظة العال

 ١٤٩٤٠

/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- إنشاء وحدة حتكم مركزية 

ملراقبة شبكات الري باملدينة 

املنورة

 ١٤٩٤٢

/١٤٣٥هـ
١٤٫٠٠٠

٣- إنشاء مباني سكن عمال 

بلدية محافظة العال

 ١٤٩٤٩

/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

٤- سفلتة مخططات املنح 

البلدية بنطاق بلدية العال

 ١٤٩٥٦

/١٤٣٥هـ
٩٠٠٠

٥- صيانة وتشغيل أعمدة 

اإلنارة بنطاق بلدية محافظة 

العال

 ١٤٩٦٢

/١٤٣٥هـ
١٠٠٠

٦- إنشاء أسواق ومسالخ 

بنطاق بلدية محافظة العال

 ١٤٩٦٨

/١٤٣٥هـ
٦٠٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٧- إعادة تأهيل الشوارع في 

نطاق بلدية النخيل

 ١٤٤٥٨

/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠

٨- صيانة وري مزروعات 

وميوالت طريق امللك عبداهللا 

(الدائري الثاني )

 ١٤٩٥٥

/١٤٣٥هـ
٥٠٠٠

٩- سفلتة مخططات املنح 

في نطاق بلدية النخيل

 ١٤٩٢٩

/١٤٣٥هـ
٥٠٠٠

١٠- استبدال أعمدة اإلنارة 

التالفة باملدينة املنورة 

 ١٤٩٢٥

/١٤٣٥هـ
٣٠٠٠

١١- إنشاء أسواق جتارية بنطاق 

بلدية النخيل

 ١٤٨١٣

/١٤٣٥هـ
٥٠٠

١٢- مشروع سفلتة ببلدية 

محافظة احلناكية

 ١٤٧٢٤

/١٤٣٥هـ
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

١٣- تأمني جريدر بلدية املهد 
 ١٤٨٩٥

/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

١٤- صيانة وتشغيل نظام 

التحكم املركزي بالري 

وملحقاتة واإلشراف والتطوير 

الداء شبكات الري 

 ١٤٩٨١

/١٤٣٥هـ
٣٠٠٠

١٥- مشروع تطوير وتأهيل 

بعض أجزاء مبنى األمانة 

القائم (املرحلة األولى )

 ١٤٩٥١

/١٤٣٥هـ
٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
 ج

نة
ما

أ

١- تأمني معدات وآليات 

للنظافة والصيانة 

لبلدية سبت اجلارة 

٤/٧٠٩/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٥٠٠

٢- كوبري وادي شوان بالكامل 

وفر ٣/٦٠١/٠٠٣٠/٠٠/٠٠/٤
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٥٠٠

٣- إنشاء ساحات بلدية 

بالعرضية الشمالية 

٤/٧٠٧/٠٠٠٩/٢٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٤- صيانة طرق بأضم (حمايات) 

٧/٧٠١/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
٥٠٠

٥- صيانة احلدائق 

وألعاب األطفال بأضم 

٦/٧٠١/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

٥٠٠

٦- تسوير مقابر 

وإنشاء مغسلة موتى 

بالعرضية الشمالية 

٣/٧٠٧/٠٠١٠/٢٠/٠٠/٤

٥٠٠

٧- برنامج املكافحة الشاملة 

للبعوض واحلشرات باحملافظات 

واجملمعات القروية بلدية الليث 

 ٣/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٥٠٠

٨- نقل اخمللفات 

واألنقاض ببلدية الليث 

٣/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٥٠٠

٩- صيانة بحيرة الليث 

٤/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ٥٠٠

١٠- صيانة مقابر بالليث 

٥/٣٠٢/٠٠٠١/٠١/٠٠/٣
١٤٣٦/٤/١٣هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ٥٠٠

اء
ــ

ــ
سـ

�ح
ة ا

ــ
ــ

مان
أ

١- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة القرى والهجر التابعة 

لبلدية الغوار

٢٥٫٠٠٠ ٢٥ / ١٤٣٦

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢- مشروع صيانة الشوارع 

والطرق مبدينة املبرز والهجر 

والقرى التابعة لها

٢٨٣٠٫٠٠٠ / ١٤٣٦

٣- مشروع توريد وتركيب 

مولدات كهرباء احتياطية ملباني 

األمانة والبلديات التابعة لها

١٠٫٠٠٠ ٣٢ / ١٤٣٦ 

٤- مشروع إنشاء قاعة 

احتفاالت في اخلن
١٠٫٠٠٠ ٣٥ / ١٤٣٦

٥- مشروع سفلتة مخططات 

املنح البلدية لهجرة السكك
٢٥٫٠٠٠ ٣٦ / ١٤٣٦

٦- مشروع التخلص من 

النفايات وردم وتسوية في بلدية 

البطحاء والقرى التابعة لها

٢٥٫٠٠٠ ٢١ / ١٤٣٦

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٧- مشروع سفلتة وأرصفة 

وإنارة الهجر الشرقية
٢٥٫٠٠٠ ٢٦ / ١٤٣٦

٨- مشروع صيانة الشوارع 

والطرق مبدينة الهفوف والهجر 

والقرى التابعة لها

٣٠٫٠٠٠ ٢٧ / ١٤٣٦ 

٩- عملية صيانة وتشغيل 

سوق القيصرية بالهفوف
٢٠٫٠٠٠ ٣٠ / ١٤٣٦ 

١٠- صيانة شوارع وطرق مدينة 

العيون والهجر والقرى التابعة لها
٢٥٫٠٠٠   ٣١ / ١٤٣٦

١١- مشروع سفلتة 

مخططات املنح البلدية 

لهجرة السيح

٢٥٫٠٠٠ ٣٧ / ١٤٣٦

١٢- متديد موعد منافسة 

مشروع توريد وتركيب فوانيس 

حائط وصيانة إنارة فوانيس 

القرى التابعة لبلدية اجلفر 

(املرحلة الثانية )

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٢٢١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٦

١٣- متديد موعد منافسة 

مشروع توريد شبكات ري 

منوعة

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٢١٨١٠٫٠٠٠ / ١٤٣٥

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـة
ــ

لي
ــا

شم
 ال

ود
ـد

ــ
لح

ة ا
ــ

نـ
ما

أ

١- العقد الثاني لتحسني 

وجتميل املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

لها ( بلدية رفحاء + بلدية 

طلعة التمياط + بلدية لينة + 

بلدية روضة هباس ) (يشترط 

تصنيف )

٢٦٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

(املرحلة األولى)  بلدية طلعة 

التمياط  (سابق خبرة )

٢٧١٥٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها بلدية طلعة 

التمياط  (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط  

٢٨٢٠٠٠

٤- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها (سابق خبرة ) 

بلدية طلعة التمياط  

٢٩٢٠٠٠

٥- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

منها (العقد السابع) (سابق 

خبرة ) بلدية طلعة التمياط  

٣٠١٥٠٠

٦- إنشاء موقع متكامل لطمر 

النفايات (العقد السابع) 

(سابق خبرة ) بلدية طلعة 

التمياط   

٣١١٥٠٠

٧- تطوير األحياء القدمية 

(العقد السادس) (سابق خبرة ) 

بلدية طلعة التمياط   

٣٢١٥٠٠

٨- حدائق وممرات مشاة 

وساحات (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٣٣١٥٠٠

٩- إعادة تأهيل الشوارع (العقد 

الرابع) (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٣٤١٥٠٠

١٠- إعادة تأهيل الشوارع 

والطرق واإلنارة (العقد الثاني) 

(سابق خبرة ) بلدية طلعة 

التمياط   

٣٥١٥٠٠

١١- تسوية وردم الشوارع 

الترابية داخل األحياء (سابق 

خبرة ) بلدية طلعة التمياط   

٣٦٢٠٠٠

١٢- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى (العقد الرابع) 

(سابق خبرة ) بلدية طلعة 

التمياط  

٣٧١٥٠٠

١٣- سفلتة مخططات املنح 

البلدية باململكة بلدية لينة 

١٠/ر١٤٠٣ ( سابق خبرة ) بلدية 

لينة 

٥٢١٥٠٠

١٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها (سابق خبرة ) 

بروضة هباس 

٤٥١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

١٥- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها 

(املرحلة األولى) (سابق خبرة ) 

بروضة هباس

٤٦١٥٠٠

١٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها 

(املرحلة الثانية) (سابق خبرة ) 

بروضة هباس

٤٧١٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـة
ــ

لي
ــا

شم
 ال

ود
ـد

ــ
لح

ة ا
ــ

نـ
ما

أ

١٧- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها  (سابق خبرة ) 

بروضة هباس

٤٨١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

١٨- تطوير وسط املدينة 

بروضة هباس (سابق خبرة ) 

بروضة هباس 

٤٩١٥٠٠

١٩- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

(سابق خبرة ) بروضة هباس 
٥٠١٥٠٠

٢٠- تعديل مناسيب الشوارع 

(سابق خبرة ) بروضة هباس 

وقراها 

٥١١٥٠٠

٢١- تنفيذ مسطحات خضراء 

وممرات مشاة (سابق خبرة ) 

بلدية طلعة التمياط  

٣٨١٥٠٠

٢٢- إنشاء مشتل للبلدية 

(سابق خبرة ) بلدية طلعة 

التمياط  

٣٩٢٠٠٠

٢٣- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار (املرحلة 

الثانية) (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٤٠١٠٠٠

٢٤- مصدات رمال (سابق خبرة) 

بلدية طلعة التمياط   
٤١١٥٠٠

٢٥- ساحات بلدية (سابق 

خبرة) بلدية طلعة التمياط   
٤٢٢٠٠٠

٢٦- مباني ومرافق (العقد 

الثاني) (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٤٣١٥٠٠

٢٧- أسواق ومسالخ (العقد 

الثاني) (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٤٤١٥٠٠

بلدية الرس
متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (تأمني معدات 

ثقيلة)

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٥٠٫٠٠٠

قو
لح

ة ا
دي

بل

١- التحسني والتجميل 

لألمانة والبلديات (بلدية احلقو) 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ

٢- مشروع تأمني احلراسات 

األمنية ملرافق البلدية 

١٩/٠٩/٧١٤/٠١/٠٠/٤

٢٠٠٠

٣- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٩/٧١٤/٠٤/٠٠/٤

١٠٠٠

بلدية 
السعيرة

متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالسعيرة 

١٩/٦/١/٦٠١/٧/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٠٠٠ 

ة  
ري

اه
ظ

 ال
ية

لد
ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالظاهرية والقرى التابعة لها  
 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة لقرى 

الظاهرية 
 ٥٠٠  

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالظاهرية وقراها 
 ٦٠٠٠

٤- درء أخطار السيول لقرى 

الظاهرية
 ٢٠٠٠

٥- حتسني وجتميل مداخل 

الظاهرية وقراها 
 ١٠٠٠

٦- الرفوعات املساحية 

بالظاهرية وقراها 
 ٥٠٠٠

٧- إنشاء مبني بلدية 

الظاهرية
 ١٥٫٠٠٠

٨- إنشاء سور مبنى مركز 

االحتفاالت
 ٧٠٠٠

بلدية قصر 
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ١٥٠٠/م/٣٦تشغيل و إدارة مرمى النفاياتابن عقيل

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
ــ

ــ
س

 ع
ـة

ــ
نـ

ما
أ

١٦٠٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م١

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٥٠٠٠ ٢- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م٢

٤٠٠٠ ٣- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م٣

٤٣٥٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م٤

٥٣٠٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م٥

٦١٥٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م٦

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٧٣٠٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م٧

٨٤٠٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م٨

٩٤٠٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة لألمانة م٩

١٠- تطوير املناطق السياحية 

والساحلية م١سما أبها (اجلهة 

الوسطية)

٧٠٠٠

١١- تطوير املناطق السياحية 

والساحلية م٢سما أبها (اجلهة 

الغربية)

٦٥٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

١٢- تطوير املناطق السياحية 

والساحلية م٣سما أبها (اجلهة 

الغربية)

٤٥٠٠

١٣- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة م١

٢٥٠٠

١٤- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة م٢

٢٥٠٠

١٥- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات واملطالت والساحات 

وممرات املشاة م٣

٢٠٠٠

١٦- إنشاء وتطوير املباني واملراكز 

واخملتبرات م١
 ١٢٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

١٧- إنشاء وتطوير املباني واملراكز 

واخملتبرات م٢
٨٠٠٠

١٨- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة م١
٨٠٠٠

١٩- حتسني وجتميل مداخل األمانة 

والبلديات لألمانة م١
٢٠٠٠

٢٠- تسوير مقابر وإنشاء مغاسل 

موتى
١٠٠٠

٢١- متديد موعد 

منافسة صيانة أعمدة 

اإلنارة بأبها وقراها 

٠١٩/٠٠٧/٠٠١/٠٠٢٦/٠٠/٠٠/٣

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٥٠٠

٢٢- تأمني وتوريد جيب صغير 

دفع رباعي ـ عدد ٥٦
٢٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ
٢٣- تأمني وتوريد جيب حوض 

دفع رباعي  ـ عدد ٥
٣٠٠

٢٤- تأمني وتوريد بلدوزر صغير  

ـ عدد ٥
 ٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ير
ــ

ــ
س

 ع
ـة

ــ
نـ

ما
أ

٢٥- تأمني وتوريد شيول وسط  

ـ عدد ٥
 ٥٠٠

١٤٣٦/٤/١هـ١٤٣٦/٣/٢٩هـ

٢٦- تأمني وتوريد قالب  ـ

 عدد ١٥
٢٠٠

٢٧- تأمني وتوريد رافعات سلة 

كهربائية  ـ عدد ٥
 ٣٠٠

٢٨- تأمني وتوريد رأس تريله مع 

اللوبد ٥٠طن  ـ عدد ٥
 ٣٠٠

٢٩- تطوير املناطق السياحية 

م٣ ١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤٠/٠٠/٠٠/٤
٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ
٣٠- إنشاء وتطوير احلدائق 

واملنتزهات وممرات املشاة 

(حديقة أم الركب ) 

١٩/٠٧/٠٠١/٠٢٤١/٠٠/٠٠/٤

٢٠٠٠

م 
صي

لق
ة ا

مان
أ

١- متديد موعد منافسة مكافحة 

نواقل األمراض في مدينة بريدة 
١٤٣٦/٣/١٧هـ١٤٣٦/٣/١٦هـ٣٠٠٠

٢- مشروع استكمال إنشاء 

املوقع العام وأنظمة مبنى 

أمانة منطقة القصيم

١٥٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ
٣- صيانة ونظافة البحيرات 

ومباشرة طوارئ السيول 

مبدينة بريدة 

٩٠٠٠

ف
طائ

 ال
نة

ما
أ

١- هدم ونقل أنقاض العقارات 

املعترضة خطوط التنظيم 

مبواقع متفرقة بالطائف  

٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- تأمني احلراسات املدنية 

اخلاصة ملقر األمانة الرئيسي 

واإلدارات التابعة والبلديات 

الفرعيه ألمانة الطائف  

٢٠٠٠

٣- سفلتة وإنارة وأرصفة ملنطقة 

عشيرة والعطيف بالطائف 
٣٠٠٠

٤- تسمية وترقيم وتركيب 

اللوحات اإلرشادية ألمانة 

الطائف والبلديات التابعة 

٢٠٠٠

أمانة تبوك
صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء وشبكات الري بتبوك 

١٩/١١/٠٠١/٠٠٠١/٠٥/٠٥/٣

١٤٣٦/٤/١٦هـ١٤٣٦/٤/١٥هـ١٥٨٤١٠٠٠

م
س

مو
 ال

ية
لد

ب

١- متديد موعد منافسة 

صيانة معدات واآلليات 

١٩/٠٩/٧٠١/١٠/٠١/٠٠/٣

١٠٠٠

١٤٣٦/٣/٢٩هـ١٤٣٦/٣/٢٨هـ

٢- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة  (املدمج) 

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠١

٢٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف املياه 

(املدمج)

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٢

٢٠٠٠

٤- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل 

(املدمج)

٠٠/٤/        /١٩/٠٩/٠٠١/٠٦٠٣

٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

حتسني وتطوير الشواطئ 

والواجهات البحرية 

٤/        /١٩/٠٩/٠٦٠١/٩٩

١٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة إنشاء 

احلدائق والساحات وممرات 

مشاة ٤/         /١٩/٠٩/٠٦٠٥/٩٩

١٠٠٠

٧- متديد موعد منافسة مباني 

بلدية ومرافق عامة

٤/         /١٩/٠٩/٠٦٠٧/٩٩

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٤هـ١٤٣٦/٤/٣هـ

٨- متديد موعد منافسة 

صيانة أعمال الزراعة وخطوط 

التشجير للطرق الرئيسية 

١٩/٠٩/٧٠١/٠١/٠٠/٣

١٠٠٠

٩- متديد موعد منافسة صيانة 

أرصفة وبردورات مدخل املوسم 

الرئيسي ١٩/٠٩/٧٠١/٠١/٠٠/٣

١٠٠٠

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـة
ــ

لي
ــا

شم
 ال

ود
ـد

ــ
لح

ة ا
ــ

نـ
ما

أ

١- العقد الثاني لتحسني 

وجتميل املداخل لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

لها ( بلدية رفحاء + بلدية 

طلعة التمياط + بلدية لينة + 

بلدية روضة هباس ) (يشترط 

تصنيف )

٢٦٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢١هـ١٤٣٦/٤/٢٠هـ

٢- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

(املرحلة األولى)  بلدية طلعة 

التمياط  (سابق خبرة )

٢٧١٥٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها بلدية طلعة 

التمياط  (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط  

٢٨٢٠٠٠

٤- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها (سابق خبرة ) 

بلدية طلعة التمياط  

٢٩٢٠٠٠

٥- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

منها (العقد السابع) (سابق 

خبرة ) بلدية طلعة التمياط  

٣٠١٥٠٠

٦- إنشاء موقع متكامل لطمر 

النفايات (العقد السابع) 

(سابق خبرة ) بلدية طلعة 

التمياط   

٣١١٥٠٠

٧- تطوير األحياء القدمية 

(العقد السادس) (سابق خبرة ) 

بلدية طلعة التمياط   

٣٢١٥٠٠

٨- حدائق وممرات مشاة 

وساحات (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٣٣١٥٠٠

٩- إعادة تأهيل الشوارع (العقد 

الرابع) (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٣٤١٥٠٠

١٠- إعادة تأهيل الشوارع 

والطرق واإلنارة (العقد الثاني) 

(سابق خبرة ) بلدية طلعة 

التمياط   

٣٥١٥٠٠

١١- تسوية وردم الشوارع 

الترابية داخل األحياء (سابق 

خبرة ) بلدية طلعة التمياط   

٣٦٢٠٠٠

١٢- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى (العقد الرابع) 

(سابق خبرة ) بلدية طلعة 

التمياط  

٣٧١٥٠٠

١٣- سفلتة مخططات املنح 

البلدية باململكة بلدية لينة 

١٠/ر١٤٠٣ ( سابق خبرة ) بلدية 

لينة 

٥٢١٥٠٠

١٤- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها (سابق خبرة ) 

بروضة هباس 

٤٥١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

١٥- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها 

(املرحلة األولى) (سابق خبرة ) 

بروضة هباس

٤٦١٥٠٠

١٦- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها 

(املرحلة الثانية) (سابق خبرة ) 

بروضة هباس

٤٧١٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ـة
ــ

لي
ــا

شم
 ال

ود
ـد

ــ
لح

ة ا
ــ

نـ
ما

أ

١٧- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها  (سابق خبرة ) 

بروضة هباس

٤٨١٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

١٨- تطوير وسط املدينة 

بروضة هباس (سابق خبرة ) 

بروضة هباس 

٤٩١٥٠٠

١٩- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

(سابق خبرة ) بروضة هباس 
٥٠١٥٠٠

٢٠- تعديل مناسيب الشوارع 

(سابق خبرة ) بروضة هباس 

وقراها 

٥١١٥٠٠

٢١- تنفيذ مسطحات خضراء 

وممرات مشاة (سابق خبرة ) 

بلدية طلعة التمياط  

٣٨١٥٠٠

٢٢- إنشاء مشتل للبلدية 

(سابق خبرة ) بلدية طلعة 

التمياط  

٣٩٢٠٠٠

٢٣- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار (املرحلة 

الثانية) (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٤٠١٠٠٠

٢٤- مصدات رمال (سابق خبرة) 

بلدية طلعة التمياط   
٤١١٥٠٠

٢٥- ساحات بلدية (سابق 

خبرة) بلدية طلعة التمياط   
٤٢٢٠٠٠

٢٦- مباني ومرافق (العقد 

الثاني) (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٤٣١٥٠٠

٢٧- أسواق ومسالخ (العقد 

الثاني) (سابق خبرة ) بلدية 

طلعة التمياط   

٤٤١٥٠٠

بلدية الرس
متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (تأمني معدات 

ثقيلة)

١٤٣٦/٣/٢٣هـ١٤٣٦/٣/٢٢هـ٥٠٫٠٠٠

قو
لح

ة ا
دي

بل

١- التحسني والتجميل 

لألمانة والبلديات (بلدية احلقو) 

١٩/٠٩/٠٠١/٦٠٣/٠٠/٠٠/٤

١٠٠٠

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ

٢- مشروع تأمني احلراسات 

األمنية ملرافق البلدية 

١٩/٠٩/٧١٤/٠١/٠٠/٤

٢٠٠٠

٣- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

١٩/٠٩/٧١٤/٠٤/٠٠/٤

١٠٠٠

بلدية 
السعيرة

متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالسعيرة 

١٩/٦/١/٦٠١/٧/٠٠/٤

١٤٣٦/٣/١٦هـ١٤٣٦/٣/١٥هـ٥٠٠٠ 

ة  
ري

اه
ظ

 ال
ية

لد
ب

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالظاهرية والقرى التابعة لها  
 ١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ

٢- سفلتة وأرصفة وإنارة لقرى 

الظاهرية 
 ٥٠٠  

٣- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالظاهرية وقراها 
 ٦٠٠٠

٤- درء أخطار السيول لقرى 

الظاهرية
 ٢٠٠٠

٥- حتسني وجتميل مداخل 

الظاهرية وقراها 
 ١٠٠٠

٦- الرفوعات املساحية 

بالظاهرية وقراها 
 ٥٠٠٠

٧- إنشاء مبني بلدية 

الظاهرية
 ١٥٫٠٠٠

٨- إنشاء سور مبنى مركز 

االحتفاالت
 ٧٠٠٠

بلدية قصر 
١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ١٥٠٠/م/٣٦تشغيل و إدارة مرمى النفاياتابن عقيل

/ /
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اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

١- توريد معدات تطوير 

اخلدمات البلدية (تأمني  

وايت هيدروليك كمبرسور) 

٠١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ
٢- توريد معدات تطوير 

اخلدمات البلدية (تأمني  

عدد (١) ضاغط هواء ) 

٠١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

اء
بر

لخ
ة ا

دي
بل

١- سفلتة مخططات املنح 

مطلوب تصنيفه بهذا اجملال 

١٩/٠٠١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ
٢- تأهيل وتطوير الطرق 

والتقاطعات باخلبراء ( وفر ) 

 ١٩/٠٨/٣٠٤/٠٠٦٢/٠٠/٠٠/٤

مطلوب سابق خبرة مبشروع 

تأهيل وتطوير الطرق 

والتقاطعات

٣٠٠٠

بلدية 
الحليفة 
السفلى

سفلتة وأرصفة وإنارة ألمانة 

منطقة حائل والبلديات 

التابعة لها (بلدية احلليفة) 

١٩/١٢/٧٠٤/٦٠١/٩٩/٠١/٤

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ٥٠٠٠

بلدية الحائط
إعادة طرح إنشاء مركز 

حضاري (مرحلة ٣) 

١٩/١٢/٦٠١/٦٠٧/٩٩/١/٤

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٠٠٠

ة 
ــ

ش
بي

ة 
دي

بل

١- صيانة ونظافة وادي بيشة  

مرحلة  { ١ }
٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢- صيانة ونظافة وادي بيشة  

مرحلة  {  ٢ }
٥٠٠

٣- صيانة ونظافة وادي بيشة  

مرحلة  {  ٣ }
٥٠٠

٤- صيانة املباني واملرافق  

مرحلة { ١ }
٥٠٠

٥- صيانة املباني واملرافق  

مرحلة { ٢ }
٥٠٠

٦- صيانة املباني واملرافق  

مرحلة { ٣ }
٥٠٠

٧- صيانة املباني واملرافق  

مرحلة { ٤ }
٥٠٠

٨- صيانة اإلنارة واإلضاءة 

مرحلة  { ١ }
٥٠٠

٩- صيانة اإلنارة واإلضاءة 

مرحلة  { ٢ }
٥٠٠

١٠- صيانة اإلنارة واإلضاءة 

مرحلة  { ٣ }
٥٠٠

١١- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ١  }
٥٠٠

١٢- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ٢  }
٥٠٠

١٣- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ٣  }
٥٠٠

١٤- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ٤  }
٥٠٠

١٥- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ٥  }
٥٠٠

١٦- صيانة احلدائق واألشجار 

مرحلة  { ١ }
٥٠٠

١٧- صيانة احلدائق واألشجار 

مرحلة  { ٢ }
٥٠٠

١٨- صيانة احلدائق واألشجار 

مرحلة  { ٣ }
٥٠٠

١٩- حراسات أمنية ملرفق 

البلدية 
٥٠٠

٢٠٣٠٠- توريد معدات وسيارات

بلدية 
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـتأمني معداتالشماسية 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف
طي

لق
ة ا

دي
بل

١- مزايدة تأجير رفع واالستفادة 

من السيارات التالفة والهياكل 

املعدنية مبحافظة القطيف

 ٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢- مشروع نظافة مباني 

بلدية محافظة القطيف 

لألعوام ١٤٣٦-١٤٣٩هـ 

١٩/٦/١٠٣/١٢/٢/٠٠/٣

 ٦٠٠٠

٣- مشروع صيانة املباني 

واملرافق التابعة لبلدية 

محافظة القطيف لألعوام 

١٤٣٦-١٤٣٩هـ

 ٢٠٠٠

٤- مشروع إنشاء أسواق 

البلدية (سوق تاروت) 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ
٥- مشروع إنشاء أسواق 

البلدية (سوق صفوى) 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٣٠٠٠

٦- مشروع إنشاء أسواق 

البلدية (سوق سيهات) 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٦هـ ١٤٣٦/٤/١٥هـ 
٧- مشروع إنشاء أسواق اخلضار 

والفاكهة مبحافظة القطيف 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٣٠٠٠

٨- سفلتة وأرصفة وإنارة 

٦٠١/٩٩/٠١/٤
 ٥٠٠٠

بلدية الجبيل
ردم وتسوية وتنزيل وتبتير 

األراضي واخملططات باجلبيل 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١١٧/٠١/٠١/٤

١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٤٣٦/٤/٢٥هـ١٠٠٠

ق
ري

لح
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

إعادة تأهيل الشوارع والطرق 

والتقاطعات  

  ٢٠

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٦هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- متديد موعد منافسة تطوير 
الشارع بني املدخل الشرقي 

واملدخل الغربي باحلريق (وفر )  

  ٢١

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة سفلتة 

وأرصفة وإنارة للحريق ( وفر )  

  ٢٢

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة تطوير 

امليادين وعمل اجملسمات ( وفر )  

  ٢٣

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٣٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك مبحافظة احلريق  

  ٢٤

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٦- متديد موعد منافسة تطوير 

وسط املدينة ( وفر ) 

  ٢٥

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

ف
في

 ع
ية

لد
ب

١- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (إعادة تأهيل 

وإنشاء عبارات وكباري بوادي 

عفيف )

١٩/٠٤/٢٠٢/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤

 ٣٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/١٠هـ

٢- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة 

وإنارة لقرى عفيف 

١٩/٠٤/٢٠٢/٥٠٠٠/٠٦/٠١/٤

 ٣٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة بعفيف 

١٩/٠٤/٢٠٢/٥٠٠٢/٠٨/٠١/٤

 ٣٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة إنشاء 

وتطوير املنطقة الصناعية 

١٩/٠٤/٢٠٢/٠١٢٢/٠٠/٠٠/٤

 ٣٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

تأهيل وتطوير اإلستراحة 

العامة للبلدية 

١٩/٠٤/٢٠٢/٠١٢٦/٠٠/٠٠/٤

 ٣٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

تكملة مشروع تصريف 

مياه السيول ودرء أخطارها 

١٩/٠١/٠٠٠/٥٠٠٠/٠٣/٠٠/٤

 ٤٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

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.  

١٠UM AL-QURA إعالنات حكومية اجلمعة ٤ ربيع األول  ١٤٣٦هـ       ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤م


/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
ش

جر
بل

ة 
دي

بل

١- إنشاء دورات 
مياه في بلجرشي 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٦٣/٠٠/٠٠/٤
١٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ

٢- سفلتة مخططات املنح 
١٩/١/٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٤٠٠٠

٣- صيانة شبكة 
الري باحملافظة 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٠١/٠٠/٠٠/٣
١٠٠٠

٤- نظافة مدينة بلجرشي 
والقرى التابعة لها 

١٩/١٤/٢٠١/٠٠٠٤/٠٠/٠٠/٣
٢٥٠٠

ق
ند

لم
ة ا

دي
بل

١- إنشاء قاعات متعددة 
األغراض (مرحلة ثانية) 

١٩/١٤/٣٠٢/٠٠٥٩/٠٠/٠٠/٤
 ٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢- تنفيذ منتزه 
العرنني الوطني 

١٩/١٤/٣٠٢/٠٠٦٦/٠٠/٠٠/٤
 ٣٠٠٠

٣- تأهيل وتطوير 
الطرق والشوارع واإلنارة 

١٩/١٤/٣٠٢/٠٠٧٦/٠٠/٠٠/٤
٣٥٠٠

٤- مباني بلدية ومرافق عامة 
١٩/١٤/٣٠٢/٠٠٧٧/٠٠/٠٠/٤

٢٥٠٠

٥- سفلتة وأرصفة 
وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة (مرحلة ثانية) 
١٩/١٤/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

١٥٠٠

٦- درء أخطار السيول 
لألمانة والبلديات التابعة 
(طريق امللك عبد العزيز) 
١٩/١٤/٠٠١/٦٠٢/٠٥/٠٠/٤

١٥٠٠

ق
قي

لع
ة ا

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات (إنارة 
طريق العقيق – املدينة 

الصناعية ) وفر تكاليف 
١٩/١٤/٠٠١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٢٥٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٢- سفلتة طرق لقرى 
العقيق (وفر تكاليف) 

١٩/١٤/٦٠١/٥٠٠٠/١٢/٠٢/٤
٥٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات التابعة 

(مرحلة ثانية) وفر تكاليف 
١٩/١٤/٠٠١/٦٠١/٠٦/٠٠/٤

٢٥٠٠

٤- درء أخطار السيول 
لألمانة والبلديات التابعة 

(مرحلة ثانية) وفر تكاليف 
١٩/١٤/٠٠١/٦٠٢/٠٦/٠٠/٤

١٥٠٠

٥- حتسني وجتميل لألمانة 
والبلديات التابعة (مرحلة 

ثانية) وفر تكاليف 
١٩/١٤/٠٠١/٦٠٣/٠٦/٠٠/٤

١٥٠٠

٦- إنشاء مسلخ 
منوذجي بالعقيق 

 ١٩/١٤/٦٠١/٠٠٣٨/٠٠/٠٠/٤
(١٩/١٤/٠٦٠٦/٩٩/٠١/٤)

 ٢٥٠٠

مر
لح

بل
ة 

دي
بل

١- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانات واملراكز والقرى التابعة

٧٠٠٠

١٤٣٦/٣/٨هـ١٤٣٦/٣/٧هـ

٢- درء أخطار السيول لألمانات 
واملراكز والقرى التابعة م١

٣٠٠٠

٣- درء أخطار السيول لألمانات 
واملراكز والقرى التابعة م٢

٣٠٠٠

٤- إنشاء مبنى البلدية مع 
التأثيث م٣

٢٠٠٠

٥- حتسني وجتميل لألمانات 
واملراكز والقرى التابعة

١٥٠٠

ن
سا

مي
ة 

دي
بل

١- إعادة طرح منافسة إنشاء 
دورات مياه عامة مبيسان 

١٦/٧٠٢/٢٦٠٠/٠٠/٠٠/٤/ ١٩
٢٥٠٠

١٤٣٦/٣/٢٨هـ١٤٣٦/٣/٢٧هـ

٢- إعادة طرح منافسة مباني 
بلدية ومرافق عامة ( مرحلة ثانية )

١٦/٧٠٢/٠٦٠٧/٩٩/٠١/٤/ ١٩
١٥٠٠

٣- إعادة طرح منافسة 
إنشاء سوق اخلضار والفواكه 

مبيسان ( مرحلة ثانية ) 
١٦/٧٠٢/٠٠١٣/٠٠/٠٠/٤/ ١٩

٥٠٠

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ط
شي

 م
س

مي
 خ

ية
لد

ب

١- تطوير الطرقات والشوارع 
واخملططات واألحياء القدمية (م١)

 ٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٢هـ١٤٣٦/٤/١هـ

٢- تسوير مقابر وإنشاء 
مغاسل موتى (م١)

٢٥٠٠

٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها (م١)
١٠٫٠٠٠

٤- إنشاء حدائق ومنتزهات 
وممرات مشاة (م١)

٥٠٠٠

٥- إنشاء حدائق ومنتزهات 
وممرات مشاة (م٢)

٥٠٠٠

٦- حماية األودية وإنشاء 
جسور استنادية (م٤)

٥٠٠٠

٧- تطوير الطرقات والشوارع 
واخملططات واألحياء القدمية (م٢)

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٦هـ١٤٣٦/٤/٥هـ

٨- تسوير مقابر وإنشاء 
مغاسل موتى (م٢)

٢٥٠٠

٩- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها (م٢)
 ١٠٫٠٠٠

١٠- درء أخطار السيول وتصريف 
مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها (م١)
٥٠٠٠

١١- تطوير الطرقات والشوارع 
واخملططات واألحياء القدمية 

واملياديني (م٥)
١٠٫٠٠٠

١٢- تطوير الطرقات والشوارع 
واخملططات واألحياء القدمية (م٣)

٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

١٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها (م٣)
١٠٫٠٠٠

١٤- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م٢)

٥٠٠٠

١٥١٥٫٠٠٠- سفلتة وأرصفة وإنارة (م٢)

١٦- تطوير وحتسني املناطق 
السياحية

٥٠٠٠

١٧- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (م٤)
١٠٫٠٠٠

 ١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ

١٨- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (م٥)
١٠٫٠٠٠

١٩- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م٣)

٥٠٠٠

٢٠- إنشاء حدائق ومنتزهات 
وممرات مشاة (م٣)

٥٠٠٠

٢١- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (م١)
٥٠٠٠

٢٢- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (م٦)
١٠٫٠٠٠

١٤٣٦/٤/٩هـ١٤٣٦/٤/٨هـ

٢٣- سفلتة وأرصفة وإنارة 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (م٧)
١٠٫٠٠٠

٢٤- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م٤)

٥٠٠٠

٢٥- درء أخطار السيول 
وتصريف مياه األمطار لألمانة 
والبلديات والقرى التابعة (م٥)

٥٠٠٠

٢٦- حتسني وجتميل املداخل 
لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة (م٢)
٥٠٠٠

ن
ط

با
 ال

فر
 ح

ية
لد

  ب
 

١- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانات والبلديات 

١٩/٦/١/٦٠١/٠٧/٠٠/٤

٢٠٠٠

١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـ
٢- صيانة وتشغيل احلاسب 

اآللي ( تصنيف في نفس اجملال) 

١٩/٠٠٦/١٠٢/٠٠٠١/٠٩/٠٠/٣

١٥٠٠
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/ /

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

١- توريد معدات تطوير 

اخلدمات البلدية (تأمني  

وايت هيدروليك كمبرسور) 

٠١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ
٢- توريد معدات تطوير 

اخلدمات البلدية (تأمني  

عدد (١) ضاغط هواء ) 

٠١٩/٠٩/٣٠١/٠٠٧٤/٠٠/٠٠/٤

٥٠٠

اء
بر

لخ
ة ا

دي
بل

١- سفلتة مخططات املنح 

مطلوب تصنيفه بهذا اجملال 

١٩/٠٠١/٠٨٥١/٠٠/٠٠/٤

٧٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ١٤٣٦/٤/١٤هـ
٢- تأهيل وتطوير الطرق 

والتقاطعات باخلبراء ( وفر ) 

 ١٩/٠٨/٣٠٤/٠٠٦٢/٠٠/٠٠/٤

مطلوب سابق خبرة مبشروع 

تأهيل وتطوير الطرق 

والتقاطعات

٣٠٠٠

بلدية 
الحليفة 
السفلى

سفلتة وأرصفة وإنارة ألمانة 

منطقة حائل والبلديات 

التابعة لها (بلدية احلليفة) 

١٩/١٢/٧٠٤/٦٠١/٩٩/٠١/٤

١٤٣٦/٤/٢٠هـ١٤٣٦/٤/١٩هـ٥٠٠٠

بلدية الحائط
إعادة طرح إنشاء مركز 

حضاري (مرحلة ٣) 

١٩/١٢/٦٠١/٦٠٧/٩٩/١/٤

١٤٣٦/٣/٢٢هـ١٤٣٦/٣/٢١هـ٤٠٠٠

ة 
ــ

ش
بي

ة 
دي

بل

١- صيانة ونظافة وادي بيشة  

مرحلة  { ١ }
٥٠٠

١٤٣٦/٤/٧هـ١٤٣٦/٤/٦هـ

٢- صيانة ونظافة وادي بيشة  

مرحلة  {  ٢ }
٥٠٠

٣- صيانة ونظافة وادي بيشة  

مرحلة  {  ٣ }
٥٠٠

٤- صيانة املباني واملرافق  

مرحلة { ١ }
٥٠٠

٥- صيانة املباني واملرافق  

مرحلة { ٢ }
٥٠٠

٦- صيانة املباني واملرافق  

مرحلة { ٣ }
٥٠٠

٧- صيانة املباني واملرافق  

مرحلة { ٤ }
٥٠٠

٨- صيانة اإلنارة واإلضاءة 

مرحلة  { ١ }
٥٠٠

٩- صيانة اإلنارة واإلضاءة 

مرحلة  { ٢ }
٥٠٠

١٠- صيانة اإلنارة واإلضاءة 

مرحلة  { ٣ }
٥٠٠

١١- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ١  }
٥٠٠

١٢- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ٢  }
٥٠٠

١٣- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ٣  }
٥٠٠

١٤- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ٤  }
٥٠٠

١٥- صيانة الشوارع مرحلة  

{  ٥  }
٥٠٠

١٦- صيانة احلدائق واألشجار 

مرحلة  { ١ }
٥٠٠

١٧- صيانة احلدائق واألشجار 

مرحلة  { ٢ }
٥٠٠

١٨- صيانة احلدائق واألشجار 

مرحلة  { ٣ }
٥٠٠

١٩- حراسات أمنية ملرفق 

البلدية 
٥٠٠

٢٠٣٠٠- توريد معدات وسيارات

بلدية 
١٤٣٦/٤/٨هـ١٤٣٦/٤/٧هـتأمني معداتالشماسية 

اسم الجهة 
قيمتهارقمهاالمنافسةالمعلنة

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ف
طي

لق
ة ا

دي
بل

١- مزايدة تأجير رفع واالستفادة 

من السيارات التالفة والهياكل 

املعدنية مبحافظة القطيف

 ٥٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٤هـ ١٤٣٦/٤/١٣هـ

٢- مشروع نظافة مباني 

بلدية محافظة القطيف 

لألعوام ١٤٣٦-١٤٣٩هـ 

١٩/٦/١٠٣/١٢/٢/٠٠/٣

 ٦٠٠٠

٣- مشروع صيانة املباني 

واملرافق التابعة لبلدية 

محافظة القطيف لألعوام 

١٤٣٦-١٤٣٩هـ

 ٢٠٠٠

٤- مشروع إنشاء أسواق 

البلدية (سوق تاروت) 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٥هـ ١٤٣٦/٤/١٤هـ
٥- مشروع إنشاء أسواق 

البلدية (سوق صفوى) 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٣٠٠٠

٦- مشروع إنشاء أسواق 

البلدية (سوق سيهات) 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٣٠٠٠

١٤٣٦/٤/١٦هـ ١٤٣٦/٤/١٥هـ 
٧- مشروع إنشاء أسواق اخلضار 

والفاكهة مبحافظة القطيف 

٠١٩/٠٦/١٠٣/٦٠٦/٩٩/٠١/٤

 ٣٠٠٠

٨- سفلتة وأرصفة وإنارة 

٦٠١/٩٩/٠١/٤
 ٥٠٠٠

بلدية الجبيل
ردم وتسوية وتنزيل وتبتير 

األراضي واخملططات باجلبيل 

٠١٩/٠٠٦/٢٠٢/٠١١٧/٠١/٠١/٤

١٤٣٦/٤/٢٦هـ١٤٣٦/٤/٢٥هـ١٠٠٠

ق
ري

لح
ة ا

دي
بل

١- متديد موعد منافسة 

إعادة تأهيل الشوارع والطرق 

والتقاطعات  

  ٢٠

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٤٠٠٠

١٤٣٦/٣/٦هـ١٤٣٦/٣/٦هـ

٢- متديد موعد منافسة تطوير 
الشارع بني املدخل الشرقي 

واملدخل الغربي باحلريق (وفر )  

  ٢١

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٣- متديد موعد منافسة سفلتة 

وأرصفة وإنارة للحريق ( وفر )  

  ٢٢

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة تطوير 

امليادين وعمل اجملسمات ( وفر )  

  ٢٣

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
٣٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك مبحافظة احلريق  

  ٢٤

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

٦- متديد موعد منافسة تطوير 

وسط املدينة ( وفر ) 

  ٢٥

١٤٣٦/١٤٣٥هـ
١٥٠٠

ف
في

 ع
ية

لد
ب

١- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول (إعادة تأهيل 

وإنشاء عبارات وكباري بوادي 

عفيف )

١٩/٠٤/٢٠٢/٠٦٠٢/٩٩/٠١/٤

 ٣٥

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٥٠٠٠

١٤٣٦/٣/١٠هـ١٤٣٦/٣/١٠هـ

٢- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة 

وإنارة لقرى عفيف 

١٩/٠٤/٢٠٢/٥٠٠٠/٠٦/٠١/٤

 ٣٦

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٣- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة بعفيف 

١٩/٠٤/٢٠٢/٥٠٠٢/٠٨/٠١/٤

 ٣٧

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٥٠٠

٤- متديد موعد منافسة إنشاء 

وتطوير املنطقة الصناعية 

١٩/٠٤/٢٠٢/٠١٢٢/٠٠/٠٠/٤

 ٣٨

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ٢٠٠٠

٥- متديد موعد منافسة 

تأهيل وتطوير اإلستراحة 

العامة للبلدية 

١٩/٠٤/٢٠٢/٠١٢٦/٠٠/٠٠/٤

 ٣٩

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

٦- متديد موعد منافسة 

تكملة مشروع تصريف 

مياه السيول ودرء أخطارها 

١٩/٠١/٠٠٠/٥٠٠٠/٠٣/٠٠/٤

 ٤٠

١٤٣٦/١٤٣٥/
 ١٠٠٠

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةالمخططاسم الموقعم

1äÉMGÎ°SEG1429 / • / 15350  

 ÚæKE’G

`g1436 / 6 / 3  

 AÉKÓãdG

`g1436 / 6 /4  

2Ωƒë∏dGh QÉ°†ÿG ¥ƒ°S1434 / O / • / 61000

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

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةالمساحة اسم المنافسةم

1ô°ùdG ≥jôW äÉjÉØf ≈eôe ™bƒe2Ω118000500

`g1436/5/3`g1436/5/4 2¢ûjôdG ≥jôW ájQÉŒ ¢VQCG ™bƒe Ω2500500

3ôëÑdG ¢ù«ªN ≥jôW πÑb á«aƒH ™bƒe4×3500

مالحظة هامة : @ شراء نسخ المنافسة من بلدية محايل مباشرة

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخة المساحةاسم المنافسةم

1πjÉ ≈Ø°ûà°ùe πHÉ≤e á«aƒH ™bƒe5×4500

`g1436/4/20`g1436/4/21 2»ëLGôdG ∂æH πHÉ≤e IóL ≥jôW á«aƒH ™bƒe3×3500

3á∏«◊ÉH ájó∏ÑdG ÖYÓe πHÉ≤e á«aƒH ™bƒe 4×3500

مالحظة هامة :   شراء نسخ المنافسة من بلدية محايل مباشرة

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةالمساحة اسم المنافسةم

1ó∏ÑdG §°Sh QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe3×2500

`g1436/4/7`g1436/4/8

2IóL ≥jôW QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe3×2500

3¬æàÿG áÑ©°T äÉbhô á£ 2Ω5000500

4á¶aÉëŸÉH ábôØàe ™bGƒe É¨«e äÉMƒd (8) OóY 3×2 500

مالحظة هامة : @ شراء نسخ المنافسة من بلدية محايل مباشرة

إعالنات حكومية ١٤UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG ìôW ójó“ øY ¿Gô¡¶dÉH …ôµ°ù©dG »Ñ£dG ó¡a ∂∏ŸG ™ª› يعلن / 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1äGƒæ°S (5) á°ùªN IóŸ ÉjGó¡dG π  ÒLCÉJ1435/42/31á«fÉ›

ÚæKE’G

`g1436/3/14

AÉKÓãdG

`g1436/3/15

2äGƒæ°S (5) á°ùªN IóŸ QƒgõdG π  ÒLCÉJ1435/43/31á«fÉ›

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

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

موعد فتح المظاريف الجديدآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةنوع العقداسم المزايدةرقم النافسةم

172/21/36/01ájôjóŸG ≈æÑe á«aƒHQÉªãà°SG300

`g1436/4/12

kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/12

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG

272/24/36/10…õcôŸG Ò°ùY ≈Ø°ûà°ùe Üƒ°T ‘ƒcQÉªãà°SG500

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

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

قيمة الكراسةمدة االستثمارالحالة الموقعالوصفرقم القطعةم

12042ájQÉŒ äÓá«Hô¨dG á¡÷GáªFÉb540^000

23029ájQÉŒ äÓá«Hô¨dG á¡÷GáªFÉb340^000

3á∏Ñ≤dG QGOájQÉŒ äÓá«Hƒæ÷G á¡÷GáªFÉb360^000

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

 : á«dÉàdG äGójGõŸG ìôW øY ¢UÉªædG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المزايدة  م

1»Ñ©°ûdG AÉKÓãdG ¥ƒ°S πNGO ºFÉb á«aƒH π«¨°ûJAÉKÓãdG ¥ƒ°S500

``g1436/4/22`g1436/4/23

2âHÉK ‹BG ±Gô°U ™bƒe»eƒµ◊G ™ªéŸG500

3á«fƒjõØ∏J á«fÓYEG áMƒd Ö«côJ ™bƒe ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG500

4äÉjÉØædG ≈eôe π«¨°ûJáYôØdG200

56 OóY áªFÉb ∫ƒH Êƒj äÉMƒd π«¨°ûJΩÉ©dG ´QÉ°ûdG1000

6ájó∏ÑdG ï∏°ùe π«¨°ûJ IQÉ¡¶dG500
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/    /
: á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY ∞jôW á¶aÉ ájó∏H تعلن / 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةالمخططاسم الموقعم

1äÉMGÎ°SEG1429 / • / 15350  

 ÚæKE’G

`g1436 / 6 / 3  

 AÉKÓãdG

`g1436 / 6 /4  

2Ωƒë∏dGh QÉ°†ÿG ¥ƒ°S1434 / O / • / 61000

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

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةالمساحة اسم المنافسةم

1ô°ùdG ≥jôW äÉjÉØf ≈eôe ™bƒe2Ω118000500

`g1436/5/3`g1436/5/4 2¢ûjôdG ≥jôW ájQÉŒ ¢VQCG ™bƒe Ω2500500

3ôëÑdG ¢ù«ªN ≥jôW πÑb á«aƒH ™bƒe4×3500

مالحظة هامة : @ شراء نسخ المنافسة من بلدية محايل مباشرة

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخة المساحةاسم المنافسةم

1πjÉ ≈Ø°ûà°ùe πHÉ≤e á«aƒH ™bƒe5×4500

`g1436/4/20`g1436/4/21 2»ëLGôdG ∂æH πHÉ≤e IóL ≥jôW á«aƒH ™bƒe3×3500

3á∏«◊ÉH ájó∏ÑdG ÖYÓe πHÉ≤e á«aƒH ™bƒe 4×3500

مالحظة هامة :   شراء نسخ المنافسة من بلدية محايل مباشرة

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةالمساحة اسم المنافسةم

1ó∏ÑdG §°Sh QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe3×2500

`g1436/4/7`g1436/4/8

2IóL ≥jôW QÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bƒe3×2500

3¬æàÿG áÑ©°T äÉbhô á£ 2Ω5000500

4á¶aÉëŸÉH ábôØàe ™bGƒe É¨«e äÉMƒd (8) OóY 3×2 500

مالحظة هامة : @ شراء نسخ المنافسة من بلدية محايل مباشرة
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ال�سنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ١٧إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ¿GRÉéH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1¿GRÉéH …õcôŸG ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ º©£e ™bƒe QÉªãà°SG2000
óMC’G Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/10

ÚæKE’G Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©d , `g1436/5/11

2ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùÃ …QÉŒ π ™bƒe QÉªãà°SG2000
 AÉKÓãdG Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/12

AÉ©HQC’G Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/13

3 ¢ûjôY ƒHCG ≈Ø°ûà°ùÃ …QÉŒ π QÉªãà°SG2000
ÚæKE’G Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG ,  `g1436/5/11

AÉKÓãdG Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/12

4ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùÃ á«aƒH ™bƒe QÉªãà°SG2000
AÉKÓãdG Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/12

AÉ©HQC’G Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/13

5 ¢ûjôY ƒHCG ≈Ø°ûà°ùÃ á«aƒH ™bƒe QÉªãà°SG2000
ÚæKE’G Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/11

AÉKÓãdG Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/12

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

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المزايدة 

IÓ©ŸG ôHÉ≤e πNóe-QGhOC’G IOó©àe (á«µ«JÉeƒJCG) á«µ«fÉµ«e ∞bGƒe
`g1436/4/14 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

`g1436/4/14 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
2000

@ مكان بيع وثائق المزايدة وتقديم العطاءات  :ـ المعابدة -أمانة العاصمة المقدسة – إدارة تنمية االستثمارات البلدية .
@ على الراغبين الدخول في المنافسة تقديم عطاءاتهم داخل ظرف مختوم بالشمع ا�حمر متضمنًا المستندات التالية :- 

١/ صورة من السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات ساري المفعول .  ٢/ تفويض رسمي من المؤسسة – الشركة �ستالم وثائق المنافسة .  ٣/ صورة من شهادة ا�شتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول .  ٤/ تقديم ضمان بنكي 
وفق ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات .  ٥/ صورة من شهادة التأمينات االجتماعية سارية المفعول .  

. www.holymakkah.gov.sa  ولمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال على الرقم (٥٧٣٩٥٥٥) تحويلة (٢٦٢٢)  أو زيارة الموقع ا�لكتروني  @

: á«dÉàdG IójGõŸG øY (IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉ ájó∏H ) á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG تعلن /

قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة 
موعد تسليم العطاءات 
�دارة المشتريات با�مانة 

موعد فتح المظاريف با�مانة 

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbEG ¢Vô¨d IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉëÃ áfGódG »ëH (7) ºbQ ™bƒe ÒLCÉJ---1000
`g1436/4/20

kÉMÉÑ°U 10  áYÉ°ùdG ¤EG   7^30 áYÉ°ùdG øe

`g1436/4/20

 ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG

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

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG ìôW øY  á«fÉ¡ÑædG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان تسليم المظاريفاسم المزايدةم

1õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y »ëLGôdG ∂æH ™bƒe ΩÉeCG ∑ƒæÑdG óM’ äGQÉ«°S ±Gô°U ¿ƒµ«d …QÉªãà°SG ™bƒe

á«fÉ¡ÑædG á¶aÉ ájó∏H             

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG º°ùb

AÉKÓãdG Ωƒj  

`g1436/3/29

Ω2015/1/20≥aGƒŸG

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1436/4/1 

Ω2015/1/21 ≥aGƒŸG

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

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

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المشروعم

1ô°UÉf øH óª ÒeC’G á≤jóM QGƒéH AÉ°ûfE’G πeÉµàe 100× 70 ¬àMÉ°ùe Ωób Iôc Ö©∏e ÒLCÉJ

`g1436/4/8`g1436/4/9

1000

2»°ù«FôdG ≥jô£dG – ƒ≤◊G πNóe ≈∏Y á«FÉYO äÉMƒd ™bGƒe ÒLCÉJ 500

3»°ù«FôdG ≥jô£dG ≈∏Y ójó÷G ájó∏ÑdG ≈æÑe QGƒéH ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ 500

4ájó∏ÑdG ≈æÑe QGƒéH ∂°ûc ÒLCÉJ 500

إعالنات حكومية ١٦UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

/    /

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1ºFÉb ‹BG ï∏°ùeΩ/3/103500

 ÚæKE’G Ωƒj ΩGhO ájÉ¡f

`g1436/ 3 /14

 AÉKÓãdG Ωƒj

`g1436 / 3 / 15

kÉMÉÑ°U 10 áYÉ°ùdG

2OôL äÉbhô á£Ω/3/103500

3IƒgôdG äÉbhô á£Ω/3/103500

4OôL ìGôaCG ô°übΩ/3/103500

5áª«ë°ùdG áMGÎ°SEGΩ/3/103500

فعلى من لديه الرغبة في االستثمار مراجعة البلدية ( قسم االستثمار ) �ستالم الشروط والمواصفات 

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

موعد فتح المظاريفقيمه الكراسةالموقعنوع االستثمارم

1(ºFÉb) ∂°ûµdGπFÉM ≥jôW - á≤jóM500

`g1436/5/4 2(ºFÉb)áæ«d ï∏°ùeIOƒeÉ°S - áæ«d1000

3(…QÉŒ-»æµ°S)ájQÉªãà°SG ¢VQCGáæ«d2000

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

  : á«dÉàdG ájQÉªãà°S’G ™bGƒŸG ìôW øY ácQóe ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمكان بيع الكراسةاسم المنافسةم

1(2)ºbQ á£ Oó©d áÑjô°†dG ¥ôØeh `` ∫ÓL ´Éb ) áæjóŸG OhóM êQÉN á©bGƒdG Oƒ`bh á£ ™bƒeÒLCÉJá«dÉŸG IQGOE’G1500

óMC’G

`g1436/3/27 

ÚæKE’G 

``g1436/3/28 
2áeÉ©dG ácQóe  á≤jóëH  ∂°ûc ÒLCÉJh AÉ°ûfEGá«dÉŸG IQGOE’G1000

3IQÉ«°S ‹BG ±Gô°U ™bGƒe ÒLCÉJá«dÉŸG IQGOE’G2000

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

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

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المشروع

ó«©dG ≈∏°üe QGƒéH ¥Gƒ°SC’G §£ ¥ô°T §£îÃ 254 ºbQ á©£≤dG ( äÉYOƒà°ùe)5000`g1436/3/28`g1436/03/29

١.تقديم العطاء بقسم االتصاالت ا�دارية بالبلدية حسب المواعيد المحددة مع إرفاق الضمان البنكي ١٠٠ ٪ 
٢ .شراء المزايدات من البلدية (إدارة االستثمارات) مباشرة.
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/    /
: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ¿GRÉéH á«ë°üdG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1¿GRÉéH …õcôŸG ó¡a ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùÃ º©£e ™bƒe QÉªãà°SG2000
óMC’G Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/10

ÚæKE’G Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©d , `g1436/5/11

2ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùÃ …QÉŒ π ™bƒe QÉªãà°SG2000
 AÉKÓãdG Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/12

AÉ©HQC’G Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/13

3 ¢ûjôY ƒHCG ≈Ø°ûà°ùÃ …QÉŒ π QÉªãà°SG2000
ÚæKE’G Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG ,  `g1436/5/11

AÉKÓãdG Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/12

4ΩÉ©dG ¢û«H ≈Ø°ûà°ùÃ á«aƒH ™bƒe QÉªãà°SG2000
AÉKÓãdG Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/12

AÉ©HQC’G Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/13

5 ¢ûjôY ƒHCG ≈Ø°ûà°ùÃ á«aƒH ™bƒe QÉªãà°SG2000
ÚæKE’G Ωƒj

kGô¡X IóMGƒdG , `g1436/5/11

AÉKÓãdG Ωƒj

kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG , `g1436/5/12

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

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المزايدة 

IÓ©ŸG ôHÉ≤e πNóe-QGhOC’G IOó©àe (á«µ«JÉeƒJCG) á«µ«fÉµ«e ∞bGƒe
`g1436/4/14 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG

`g1436/4/14 AÉKÓãdG

kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
2000

@ مكان بيع وثائق المزايدة وتقديم العطاءات  :ـ المعابدة -أمانة العاصمة المقدسة – إدارة تنمية االستثمارات البلدية .
@ على الراغبين الدخول في المنافسة تقديم عطاءاتهم داخل ظرف مختوم بالشمع ا�حمر متضمنًا المستندات التالية :- 

١/ صورة من السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات ساري المفعول .  ٢/ تفويض رسمي من المؤسسة – الشركة �ستالم وثائق المنافسة .  ٣/ صورة من شهادة ا�شتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول .  ٤/ تقديم ضمان بنكي 
وفق ما ورد بكراسة الشروط والمواصفات .  ٥/ صورة من شهادة التأمينات االجتماعية سارية المفعول .  

. www.holymakkah.gov.sa  ولمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال على الرقم (٥٧٣٩٥٥٥) تحويلة (٢٦٢٢)  أو زيارة الموقع ا�لكتروني  @

: á«dÉàdG IójGõŸG øY (IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉ ájó∏H ) á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG تعلن /

قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة 
موعد تسليم العطاءات 
�دارة المشتريات با�مانة 

موعد فتح المظاريف با�مانة 

 QÉ«°S ‹BG ±Gô°U áeÉbEG ¢Vô¨d IQƒæJ ¢SCGQ á¶aÉëÃ áfGódG »ëH (7) ºbQ ™bƒe ÒLCÉJ---1000
`g1436/4/20

kÉMÉÑ°U 10  áYÉ°ùdG ¤EG   7^30 áYÉ°ùdG øe

`g1436/4/20

 ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG

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

: Úà«dÉàdG Úà°ùaÉæŸG ìôW øY  á«fÉ¡ÑædG á¶aÉ ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان تسليم المظاريفاسم المزايدةم

1õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y »ëLGôdG ∂æH ™bƒe ΩÉeCG ∑ƒæÑdG óM’ äGQÉ«°S ±Gô°U ¿ƒµ«d …QÉªãà°SG ™bƒe

á«fÉ¡ÑædG á¶aÉ ájó∏H             

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG º°ùb

AÉKÓãdG Ωƒj  

`g1436/3/29

Ω2015/1/20≥aGƒŸG

AÉ©HQC’G Ωƒj

`g1436/4/1 

Ω2015/1/21 ≥aGƒŸG

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

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

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المشروعم

1ô°UÉf øH óª ÒeC’G á≤jóM QGƒéH AÉ°ûfE’G πeÉµàe 100× 70 ¬àMÉ°ùe Ωób Iôc Ö©∏e ÒLCÉJ

`g1436/4/8`g1436/4/9

1000

2»°ù«FôdG ≥jô£dG – ƒ≤◊G πNóe ≈∏Y á«FÉYO äÉMƒd ™bGƒe ÒLCÉJ 500

3»°ù«FôdG ≥jô£dG ≈∏Y ójó÷G ájó∏ÑdG ≈æÑe QGƒéH ‹BG ±Gô°U ™bƒe ÒLCÉJ 500

4ájó∏ÑdG ≈æÑe QGƒéH ∂°ûc ÒLCÉJ 500
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ال�سنة 92      العدد 4546          
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ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة 
ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

 ,(1435/41/31) á°ùaÉæŸG ºbQ ,»æµ°S ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ ¬àÑZQ øY ¿Gô¡¶dÉH …ôµ°ù©dG »Ñ£dG ó¡a ∂∏ŸG ™ª› يعلن /
:á«dÉàdG á°UÉÿG •hô°ûdÉH (kÉfÉ› á°SGôµdG áª«b)

. ( ¿Gô¡¶dG – ÈÿG -  ΩÉeódG ) á«dÉàdG ¿óŸG óMCG ‘ Ióªà©ŸG á«æµ°ùdG äÉ££îŸG óMCG ‘ QÉ≤©dG ¿ƒµj ¿CG Öéj -1

. ( »ë°üdG ±ô°üdG – ∞JÉ¡dG – AÉŸG – AÉHô¡c ) áeÉ©dG äÉeóÿG áaÉc QÉ≤©dG ‘ ôaƒàj ¿CG Öéj -2

 (30) øY á«æµ°ùdG äGóMƒdG OóY π≤j ’ ¿CG Öéj  -4    . πbC’G ≈∏Y ó©°üÃ õ¡›h áë∏°ùŸG áfÉ°SôÿG øe QÉ≤©dG ¿ƒµj ¿CG Öéj  -3

. √É«e äGQhO (2) OóYh ïÑ£eh ádÉ°Uh ±ôZ (4) ¤EG (3) øY π≤j ’ ÉÃ áfƒµe á«æµ°S IóMh πc ¿ƒµJ ¿CG  -5    . á«æµ°S IóMh

: ‹ÉàdÉc Iõ¡› á«æµ°ùdG äGóMƒdG ¿ƒµJ ¿CG Öéj  -6

. Iõ¡› ïHÉ£ŸG -  . ±ô¨dG Oó©H äÉØ«µe -  . √É«ŸG äGQhOh ïHÉ£ŸÉH §Ø°T ìhGôe ôaƒJ -  .√É«ŸG äGQhOh ïHÉ£ŸÉH √É«ŸG äÉfÉî°S ôaƒJ -

 πeGƒY ôaƒJ -9  . »æÑŸG ΩÉeCG áë«°ùa ∞bGƒe OƒLh -8    .á©jô°ùdG hCG áeÉ©dG •ƒ£ÿG øe áHôbh ™bƒŸG êQÉh πNGóe IÉYGôe -7

 áfÉ«°U ó≤Yh ∂dÉŸG πÑb øe ≈æÑª∏d ¢SQÉM ôaƒJ -10 ( áeÓ°ùdG º°ùb / ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG ) πÑb øe É¡«∏Y ≥ØàŸG áeÓ°ùdG §HGƒ°Vh

: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG QÉ©°SC’G ¢VôY ™e ≥aôj  . äóLh ¿EG óYÉ°üª∏d

 ¿CÉH ó«Øj »°Sóæg Öàµe øe ábQh -        .ÊóŸG ´ÉaódG ÜÉ£N -         .™bƒŸG »chôc -         .AÉæÑdG ¢ü«NôJ -       .∂°üdG IQƒ°U -

 . ΩGóîà°SÓd ídÉ°U ≈æÑŸG

 kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ¢Vhô©dG íàa óYƒe h ,Ω2015/1/26 ,`g1436/4/6 :ïjQÉàH AÉ°ùe 3 áYÉ°ùdG ¢Vhô©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

.äÉjÎ°ûŸG IQGOEÉH  »°VQC’G QhódÉH äÉYÉªàL’G áaôZ :∞jQÉ¶ŸG íàa ™bƒe ,Ω2014/1/27 ,`g1436/4/7 :ïjQÉàH

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

á°ùaÉæŸG º°SGÉ¡ªbQ
 ™«H ¿Éµe

≥FÉKƒdG

 Ëó≤àd óYƒe ôNBG

äGAÉ£©dG
áæé∏dG êhôN óYƒe

 áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

 §£ á©ªéŸÉH

( 928 – 913 )

67

QƒLC’G º°ùb

`g1436/3/13`g1436/3/14

 áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

 ( 73 ) §£ á©ªéŸÉH
68

á∏≤©dÉH áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe69`g1436/3/9`g1436/3/10

ΩƒLQ ΩCÉH áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe70`g1436/3/7`g1436/3/8

ôjó°S IOƒ©H á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe71

`g1436/3/8`g1436/3/9

 ( QóH ) »ëH ôjó°S áWƒëH á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe72

¢VƒY ¢TÉ°ûÃ á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe73`g1436/3/9`g1436/3/10

  ¢SôdG á¶aÉëÃ ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG ÖàµŸ ô≤e QÉéÄà°SG É¡àÑZQ øY ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG تعلن /
: á«dÉàdG •hô°ûdG Ö°ùMh

 øe Ö°SÉæe OóY ™e πbC’G ≈∏Y áaôZ (14) ≈∏Y …ƒàëj ¿CG-2   .¬«dEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Yh Ö°SÉæe ™bƒe ‘ ¿ƒµj ¿CG-1

    .á«LQÉN hCG á«∏NGO AGƒ°S(IQÉ«°S20) ™°ùàJ äGQÉ«°S ∞bGƒe-4    .™°SGh AÉæah ≥MÓe≈∏Y …ƒàëj ¿CG-3  .(6) øY π≤J ’ √É«ŸG äGQhO

.(AÉHô¡µdGh - AÉŸGh - ∞JÉ¡dG) πãe IOÉjõ∏d á∏HÉbh Iôaƒàe äÉeóÿG-6   .áahô©ŸG •hô°ûdG Ö°ùM ó«L ¿ƒµj ≈æÑŸG ôªY-5

(15) ∫ÓN Ωƒà ±ô¶H ¬°Vô©H ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdÉH äÉ°übÉæŸGh äÉjÎ°ûª∏d áeÉ©dG IQGOEÓd Ωó≤àdG ô≤ŸG ¬jód øe ≈∏©a

. `g1436/3/28 :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,`g1436/3/27 óMC’G Ωƒj AÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe kÉeƒj

 äÉ°ùcÈdGh äGó©eh äGQÉ«°S ™«Ñd »æ∏Y OGõe øY - ™Ñæ«H á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d ájõcôŸG äÉYOƒà°ùŸG - ™Ñæ«H á«µ∏ŸG áÄ«¡dG تعلن /
.(%2^5) :á°SGôµdG áª«b  .á∏ª©à°ùŸG äGhOC’G ¢†©Hh çÉKCGh (∫ÉªY Öªc)

.™«ÑdG á«∏ªY øe AÉ¡àfE’G ájÉ¨d :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,Ω2015 ôjÉæj 6 ≥aGƒŸG ``g1436 ∫hC’G ™«HQ 15 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

.»éØÿG á¶aÉ ájó∏ÑH ΩGóîà°SEÓd á◊É°U ÒZ ™«LQ ±Éæ°UCG ™«H øY   -»éØÿG á¶aÉ ájó∏H - á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG تعلن /
.kÉMÉÑ°U 10  áYÉ°ùdG ¤EG  7^30 áYÉ°ùdG øe ,`g1436/4/20 :áfÉeC’ÉH äÉjÎ°ûŸG IQGOE’ äGAÉ£©dG º«∏°ùJ óYƒe .∫ÉjQ (3000) :IójGõŸG áª«b

.ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG ,̀ g1436/4/20 :áfÉeC’ÉH ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc AGô°ûd »éØÿG á¶aÉ ájó∏Ñd  Ωó≤àdG IójGõŸÉH ∫ƒNódG áÑZôdG ¬jód øe ≈∏©a

:‹ÉàdÉc ™«LQ ±Éæ°UCG ™«Hh äGQÉ«°S ™«H øY Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL تعلن /
. `g1436/03/14 ÚæKE’G Ωƒj ô°ü©dG IÓ°U ó©H ™«ÑdG âbh ,äGQÉ«°ùdG øe IÒÑc áYƒª› ™«H -1

 ,(1000 ) :á°SGôµdG áª«b ,(35/77) :á°ùaÉæŸG ºbQ ,(™«ÑdG áæé∏d OGõŸG ∫ƒNO ÚeCÉJ ∫ÉjQ 10^000 OGõŸG Ωƒ°SQ ) ™«LQ ±É`æ°UCG ™«H -2

.á©eÉ÷ÉH ájõcôŸG äÉYOƒà°ùŸÉH `g1436/03/14 ÚæKE’G Ωƒj kÉMÉÑ°U 9 ™«ÑdG âbh

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

.z´Oƒà°ùŸG{ ájó∏ÑdG á©LGôe ¬«∏Y QÉ°ùØà°S’G ÖZôj

 Qƒ°†◊G ¬«∏©a OGõŸG ∫ƒNO ‘ ÖZôj øªa ´ôØdG ô≤Ã ¬jód ™«LQ ™«H ‘ ¬àÑZQ øY hôªY »æH õcôÃ áYGQõdG IQGRh ´ôa يعلن /
 `g1436/04/08 ≥aGƒŸG AÉ©HQ’G Ωƒj OGõŸÉH ™«ÑdG  ¿ƒµj ±ƒ°Sh , `g1436/04/07  ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj  ™«LôdG áæjÉ©Ÿ  ´ôØdG ô≤e ¤EG

017-2870441  ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓdh  .´ôØdG ô≤e ‘  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘

 ±ô¶dG ≥jôW øY ¢VÉjôdÉH ΩÉ©dG øeC’G äÉYOƒà°ùÃ ájQÉædG äÉLGQódGh äÉ«dB’G øe OóY ™«H ‘ ¬àÑZQ øY ΩÉ©dG øeC’G يعلن /
 á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe »ª°SôdG ΩGhódG AÉæKCG (ájQOÉæ÷ÉH) ΩÉ©dG øeC’G äÉYOƒà°ùe ô≤Ã äÉLGQódGh äÉ«dB’G ∂∏J ≈∏Y ´ÓWE’G ¿ÉµeE’ÉHh ΩƒàîŸG

 áYÉ°ùdG  `g1436/03/13  óMC’G  Ωƒj  ójó– ” óbh  ´ƒÑ°SEÉH  OGõŸG  AóH  πÑb  ô¡¶dG  ó©H  ∞°üædGh  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ≈àM kÉMÉÑ°U ∞°üædGh

 `g1436/03/14  ÚæKE’G Ωƒj øe kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdGh ájQOÉæ÷ÉH äÉYOƒà°ùŸG ô≤Ã ¢Vhô©dG Ëó≤àd kGóYƒe kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG

.¿ÉµŸG ¢ùØf ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàØd kkGóYƒe

 »FGóàHG ¿Éª°V ¬H kÉ≤aôe kÉØfBG ¬«dEG QÉ°ûŸG âbƒdGh Ωƒ«dG ‘ áæé∏dG AÉ°†YC’ Ωƒà ±ôX ‘ AÉ£©dG Ëó≤J OGõŸG ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a

  .¢Vô©dG áª«b øe %2 áÑ°ùæH

 IRƒéëŸG  ájójÈdG  Ohô£dG  ¢†©H  ™«H  ‘ É¡àÑZQ  øY áeôµŸG  áµe  á≤£æe  ójôH  IQGOEG –  …Oƒ©°ùdG  ójÈdG  á°ù°SDƒe تعلن   /
 `g1436/3/15 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj ∂dPh »æ∏©dG OGõŸÉH iôNCG áYƒæàe ™FÉ°†Hh äÉYÉ°Sh á°ûªbCGh äGQGƒ°ù°ùcEG h ¢ùHÓe ≈∏Y ájƒàëŸGh

 ™aódG ¿CÉH kÉª∏Y , ájójÈdG Ohô£dG IQGOEÉH – IóL á¶aÉëÃ ó∏ÑdG »ëH …ójÈdG ™ªéŸÉH øFÉµdG ™bƒŸG ‘ kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘

.…Î°ûŸG ≈∏Y ád’ódGh …Qƒah kGó≤f

.∞«ØY á¶aÉ πNGO (2Ω400) áMÉ°ùÃ (252) ºbQ óªà©ŸG §£îŸG ‘ (487) ºbQ á©£≤dG ™«H ‘ É¡àÑZQ øY ∞«ØY á¶aÉ ájó∏H تعلن /
 ∞°üædGh á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ,`g1436/4/6 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒj ájÉ¡f ƒg äGAÉ£©dG ΩÓà°SE’ óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y ,(100) :á°SGôµdG áª«b

. »°VGQC’G º°ù≤H  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh ,kÉMÉÑ°U

 ≠∏Ñe πHÉ≤e äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájó∏ÑdÉH »°VGQC’G º°ùb á©LGôe IójGõŸG √òg ‘ ∫ƒNódG ‘ ÚÑZGôdG ≈∏©a 

.§≤a ∫ÉjQ áFÉe IQóbh ‹Ée

 IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùe øe πc äÉ°Vô‡ øµ°ùd ºFÓe »æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG تعلن /
:á«dÉàdG •hô°ûdGh äÉØ°UGƒŸG Ö°ùM IóéH Oƒ©°S ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùeh ∫ÉØWC’Gh IO’ƒ∏d ájõjõ©dG ≈Ø°ûà°ùeh ájóYÉ°ùŸÉH ∫ÉØWC’Gh

 .≈æÑŸÉH ÊóŸG ´ÉaódG äÉÑ∏£àeh äÉWGÎ°TG ôaƒJ -1

.™aÉæŸG ™«ªL É¡H ôaƒàe áaôZ (100) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CGh åjóM ≈æÑŸG ™bƒe ¿ƒµj ¿CG -2

.¬«aôJ πFÉ°Sh AGô°†N äÉë£°ùe ¬H ôaƒàJ ¿CG ≈∏Y äÉæcÉ°ù∏d áHƒ∏£ŸG á«°Uƒ°üÿG ÚeCÉàd »LQÉN Qƒ°S ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -3

.Úeô◊G ≥jôW ÜôZh …QÉ°U ´QÉ°Th Ú£°ù∏a ´QÉ°T ÚH Ée áKÓãdG äÉ«Ø°ûà°ùŸG øe Üô≤dÉH ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG π°†Øj -4

 á«YôØdGh  á«°ù«FôdG  ´QGƒ°ûdG  AÉª°SCG  í«°VƒJ  ™e  ¢VQC’G  ™bƒe  ÚÑj  »chôch ¢Vô©dG  ™e  ≈æÑŸG  áµ«∏e  ∂°U  øe  IQƒ°U  ¥ÉaQEG  -5

 .∂dÉŸG ábÉ£H øe áë°VGh IQƒ°U ¥ÉaQEGh

 .¬æY Üƒæj øe hCG ∂dÉŸÉH ∫É°üJG á∏«°Sh ôcP -6

.QhódG º°ùb ( á«dÉŸG IQGOE’G) IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe º°SEÉH ¢Vô©dG π°Sôj -7

.QhódG º°ùb IóL áë°üH á«dÉŸG IQGOE’G á©LGôe QÉ°ùØà°S’G ádÉM ‘ -8

 ¿hDƒ°ûdG :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y É¡H ¿ÓYE’G ” »àdG ï°ùædÉH ÉæJÉaGƒeh .áæ∏©ŸG á¡÷G ¿ÓYE’ÉH í°Vƒjh ÚdÉààe øjOóY ‘ ô°ûædG ºàj ¿CG ≈∏Y

mohj2012@gmail.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG 21176  IóL 12493 Ü.¢U äÉjÎ°ûŸG IQGOEG IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG

-: á«JB’G •hô°ûdG ¬«a ôaƒàJ ¿CG ≈∏Y ∞«£≤dG á¶aÉ ‘ »ª«∏©J »æÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ ΩÉeódG á©eÉL تعلن /
.ó«L Ö«£°ûàdGh IRÉà‡ ádÉM ‘ ¿ƒµj ¿CG : ≈æÑŸG ádÉM           .∞«£≤dÉH ™ªàéŸG á«∏c ≈æÑe øe Öjôb ¿ƒµj ¿CG : ™bƒŸG  

.(Ω10×Ω10) øY É¡àMÉ°ùe π≤J ’ á«∏µ∏d áÑàµªc Ωóîà°ùJ áaôZh , áaôZ (50) øY π≤j ’  ájQGOE’Gh á«°SGQódG ±ô¨dG OóY  

.á«HÓ£dG á£°ûfC’G áeÉbE’ ¢VGôZC’G IOó©àe ádÉ°U ≈∏Y ≈æÑŸG …ƒàëj ¿CG        .»ª«∏©J ≈æÑªc ¬eGóîà°SE’ πgDƒe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  

.ôFÉà°ùdGh ∞««µàdÉH õ¡› ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG          .≈æÑª∏d øeCG ¢SQÉM áaôZ ≈∏Y ≈æÑŸG …ƒàëj ¿CG  

.ÊóŸG ´ÉaódG äÉWGÎ°TE’ É k©°VÉNh áeÓ°ùdGh øeC’G äÉØ°UGƒŸ ≥HÉ£e ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG Öéj  

.`g1436/04/07  ïjQÉàH ∞jQÉ¶ŸG íàah `g1436/04/06  ïjQÉàH ¢Vhô©dG ΩÓà°SEG ¿ƒµj ±ƒ°S  

: •hô°ûdG  

 áYÉ°ùdG ∞jQÉ¶ŸG íàØJh G kô¡X á«fÉãdG áYÉ°ùdG ≈àM »°VQC’G QhódG (10) ºbQ ≈æÑe äÉ°übÉæŸGh äÉjÎ°ûŸG IQGOEÉH ∞jQÉ¶ŸG º«∏°ùJ 

 kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

 õ«¡éàdÉH Gƒeƒ≤j ⁄ øjòdG »éØÿG á¶aÉëÃ á«YÉæ°üdG »°VGQC’G ÜÉë°UCG ™«ªL ≈∏Y ¬fCÉH »éØÿG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
 ∫ÓN É¡d ¢ü°üîŸG ¢Vô¨∏d ¢VQC’G ∫Ó¨à°SGh º¡YÉ°VhCG í«ë°üJ áYô°ùH IOóëŸG IóŸG ∫ÓN º¡d ¢ü°üîŸG •É°ûædG á°SQÉ‡h AÉ°ûfE’Gh

 .áÑ°SÉæŸG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH ájó∏ÑdG Ωƒ≤à°S å«M ¬îjQÉJ øe ô¡°T Ióe

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæª∏d ¿ÓYE’G AÉ¨dEG øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG تعلن /
. ( Qò©ŸG-óFGôdG –  ájóªëŸG – π«îædG ) AÉ«MCÉH QÉ£eC’Gh ∫ƒ«°ùdG ∞jô°üJ áµÑ°T ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (282) ºbQ á°ùaÉæŸG-1

 á©jóÑdG Iô¡X – áª«¡jQódG – GÈ°T) AÉ«MCÉH QÉ£eC’Gh ∫ƒ«°ùdG ∞jô°üJ áµÑ°T ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (283) ºbQ á°ùaÉæŸG-2

. (…ójƒ°ùdG - ¬fÉ£∏°S -

. ˆGóÑY ∂∏ŸG »ëH ∫ƒ«°ùdG QÉ£NCG AQO ´hô°ûe ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (284) ºbQ á°ùaÉæŸG-3

 á°ùaÉæŸG ºbQ ,IOÉjôdG  ó¡©e AÉ°ûfEG  º«ª°üJh á°SGQO ´hô°ûe á°ùaÉæe AÉ¨dEG   øY ¿OÉ©ŸGh ∫hÎÑ∏d ó¡a ∂∏ŸG á©eÉL تعلن   /
.(14103735/153)

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG AÉ¨dEG  øY  IÒ©°ùdG ájó∏H  تعلن /
. ájó∏H äÉMÉ°S AÉ°ûfEG -2               .É¡d á©HÉàdG iô≤dGh IÒ©°ùdÉH áYGQõdG ™e …Q äÉµÑ°T ójó“ -1

019/006/706/0606/99/01/4 (á«fÉK á∏Môe) ïdÉ°ùeh ¥Gƒ°SCG-QÉ°†N ¥ƒ°S -3

019/006/706/0606/99/01/4 (á«fÉK á∏Môe) ïdÉ°ùeh ¥Gƒ°SCG-»Ñ©°T ¥ƒ°S -4

019/006/706/0031/00/00/4 (á«fÉK á∏Môe) ä’ÉØàMG ¿Gó«e AÉ°ûfEG -5

(36/17) ºbQ á°ùaÉæŸG º°SG πjó©J øY »eOGhódG á¶aÉëÃ º«∏©àdG h á«HÎdG IQGOEG تعلن /
 ( »FGóàHG ) äÉæH »ª«∏©àdG ∫ÓL ƒHCG ™ªéÃ º∏©àdG QOÉ°üe õcGôe äGõ«¡Œ ójQƒJ h ÚeCÉJ : øe 

. ( »FGóàHG) äÉæH »ª«∏©àdG ∫ÓL ƒHCG ™ªéŸ á«∏YÉØJ ∫ƒ°üa äGõ«¡Œ ójQƒJ  ÚeCÉJ : ≈ª°ùe  ¤EG

تعديل مسمى منافسة

إلغاء منافسة

 ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ áØ∏à AÉ«MCG ‘ ( 31 ) OóY »°VGQCG AGô°T ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن /
.IôLCÉà°ùŸG ¢SQGóª∏d kÓjóH

. `g1436/4/13 :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,`g1436/4/12 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG kÉª∏Y , (kÉfÉ›) :á°SGôµdG áª«b ,(36/1) :á°übÉæŸG ºbQ

إعالنات حكومية ١٨UM AL-QURA
Ω 2014 ôHƒàcCG  24       اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ

          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY AÉ°ùMC’G áfÉeCG  تعلن /

مكان فتح المظاريفموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

1AÉ°ùMC’ÉH ájóªëŸG »ëH ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe
500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

 ÚæKE’G Ωƒj ô¡X øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG

`g1436/4/13 ≥aGƒŸG

AÉKÓãdG Ωƒj ìÉÑ°U øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG 

`g1436/4/14 ≥aGƒŸG

äGQÉªãà°S’G á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G

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

AÉ°ùMC’ÉH kÉ≤HÉ°S

2000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

3AÉ°ùMC’ÉH (kÉ≤HÉ°S äƒµdG ´QÉ°T) ódÉN ∂∏ŸG ≥jôW ≈∏Y QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe
1000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

4
¥ƒHÉ£dG •É°ûæd2 Ω5^000 áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/32ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh

 500

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

5
•É°ûæd 2Ω5^000 áMÉ°ùÃ (O) áYƒªéŸG 2/36 ºbQ ¢VQC’G á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe §£îÃ ôé◊Gh ¥ƒHÉ£dG

500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

6AÉ°ùMC’ÉH 97/19 ºbQ §£îŸÉH á°û÷G ájôb ‘ á©bGƒdG ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe
2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

7
á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG 1/139 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH 518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

8
á£°SƒàŸGh áØ«ØÿG äÉYÉæ°üdG •É°ûæd á°ü°üîŸG1/134 ºbQ á©£b QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH 518/4 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V …ƒ«£ŸÉH

2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

9AÉ°ùMC’ÉH á«YÉæ°üdG á≤£æŸÉH á«aô°üe äÉeóN áeÉbE’ (22) ºbQ ∂æH ´ôa QÉªãà°SG IójGõe
 3000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

á«ªæàd áeÉ©dG IQGOE’G 

äGQÉªãà°SE’G

10
§£1082/4 ºbQ óªà©ŸG §£îŸG øª°V (44) ºbQ »ë°U ∞°Uƒà°ùe QÉªãà°SG IójGõe 

áfÉ°SôÿGh ¥ƒHÉ£dG ™fÉ°üe

 4000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

11
á«eƒµ◊G ôFGhódG §£ Üôb IôLC’G äGQÉ«°S á£ π«¨°ûJ ™bƒe QÉªãà°SG IójGõe 

á«dhódG ¢VQÉ©ŸG »HƒæL

3000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

12É¡d á©HÉàdG iô≤dGh AÉ°ùMC’G á¶aÉëÃ á∏≤æàŸG äGQÉ«°ùdG äGQÉ°ùe QÉªãà°SG IójGõe
500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

13
¿ƒ«©dG áæjóÃ 84/14 ºbôH óªà©ŸG §£îŸG øª°V 7 ºbQ ájQÉŒ ¢VQCG QÉªãà°SG IójGõe 

AÉ°ùMC’ÉH

1000

 OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh

14AÉ°ùMC’ÉH ¿GƒjódG ≥jô£H ∫ƒe ¿Éà°ùÑdG ÖfÉéH QÉ«°S ‹BG ±Gô°U QÉªãà°SG IójGõe
2000

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

15AÉ°ùMC’ÉH ±ÉbhC’G á≤jóM ‘ (1) ºbQ ∂°ûc QÉªãà°SG IójGõe
500

OGó°S ΩÉ¶f ≥jôW øY É¡©aO ºàjh 

/    /

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG ìôW øY ájôgÉ¶dG ájó∏H تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1ájôgÉ¶dG ï∏°ùe ÒLCÉJ500

AÉ©HQC’G 

`g1436/4/8

¢ù«ªÿG

`g1436/4/9 

2ôbÉ©dG ï∏°ùe ÒLCÉJ500

3ájôgÉ¶dÉH ‹BG ±Gô°U ÒLCÉJ500

4ôbÉ©dÉH ‹BG ±Gô°U ÒLCÉJ500

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

: á«dÉàdG á°ùaÉæŸG ìôW øY Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL تعلن /

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

á«©eÉ÷G áæjóŸG ‘ á«bô°ûdG á¡÷ÉH ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG øµ°ùH á«fÉãdG á∏MôŸÉH ™bGƒdG …QÉéàdG ¥ƒ°ùdG ÒLCÉJ--
óMC’G

`g1436/3/ 20

ÚæKE’G

`g1436/3/21



55 UM AL-QURA
اجلمعة 4 ربيع الأول  1436 هـ     26  دي�سمرب 2014 م

ال�سنة 92      العدد 4546           اجلمعة ٣٠ ذو احلجة  ١٤٣٥هـ       Ω 2014 ôHƒàcCG  24إعالنات حكومية ٢١إعالنات حكومية UM AL-QURA          4537 Oó©dG      92 áæ°ùdG

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة 
ا�دارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

 ,(1435/41/31) á°ùaÉæŸG ºbQ ,»æµ°S ≈æÑe QÉéÄà°SG ‘ ¬àÑZQ øY ¿Gô¡¶dÉH …ôµ°ù©dG »Ñ£dG ó¡a ∂∏ŸG ™ª› يعلن /
:á«dÉàdG á°UÉÿG •hô°ûdÉH (kÉfÉ› á°SGôµdG áª«b)

. ( ¿Gô¡¶dG – ÈÿG -  ΩÉeódG ) á«dÉàdG ¿óŸG óMCG ‘ Ióªà©ŸG á«æµ°ùdG äÉ££îŸG óMCG ‘ QÉ≤©dG ¿ƒµj ¿CG Öéj -1

. ( »ë°üdG ±ô°üdG – ∞JÉ¡dG – AÉŸG – AÉHô¡c ) áeÉ©dG äÉeóÿG áaÉc QÉ≤©dG ‘ ôaƒàj ¿CG Öéj -2

 (30) øY á«æµ°ùdG äGóMƒdG OóY π≤j ’ ¿CG Öéj  -4    . πbC’G ≈∏Y ó©°üÃ õ¡›h áë∏°ùŸG áfÉ°SôÿG øe QÉ≤©dG ¿ƒµj ¿CG Öéj  -3

. √É«e äGQhO (2) OóYh ïÑ£eh ádÉ°Uh ±ôZ (4) ¤EG (3) øY π≤j ’ ÉÃ áfƒµe á«æµ°S IóMh πc ¿ƒµJ ¿CG  -5    . á«æµ°S IóMh

: ‹ÉàdÉc Iõ¡› á«æµ°ùdG äGóMƒdG ¿ƒµJ ¿CG Öéj  -6

. Iõ¡› ïHÉ£ŸG -  . ±ô¨dG Oó©H äÉØ«µe -  . √É«ŸG äGQhOh ïHÉ£ŸÉH §Ø°T ìhGôe ôaƒJ -  .√É«ŸG äGQhOh ïHÉ£ŸÉH √É«ŸG äÉfÉî°S ôaƒJ -

 πeGƒY ôaƒJ -9  . »æÑŸG ΩÉeCG áë«°ùa ∞bGƒe OƒLh -8    .á©jô°ùdG hCG áeÉ©dG •ƒ£ÿG øe áHôbh ™bƒŸG êQÉh πNGóe IÉYGôe -7

 áfÉ«°U ó≤Yh ∂dÉŸG πÑb øe ≈æÑª∏d ¢SQÉM ôaƒJ -10 ( áeÓ°ùdG º°ùb / ÊóŸG ´ÉaódG IQGOEG ) πÑb øe É¡«∏Y ≥ØàŸG áeÓ°ùdG §HGƒ°Vh

: á«dÉàdG äGóæà°ùŸG QÉ©°SC’G ¢VôY ™e ≥aôj  . äóLh ¿EG óYÉ°üª∏d

 ¿CÉH ó«Øj »°Sóæg Öàµe øe ábQh -        .ÊóŸG ´ÉaódG ÜÉ£N -         .™bƒŸG »chôc -         .AÉæÑdG ¢ü«NôJ -       .∂°üdG IQƒ°U -

 . ΩGóîà°SÓd ídÉ°U ≈æÑŸG

 kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ¢Vhô©dG íàa óYƒe h ,Ω2015/1/26 ,`g1436/4/6 :ïjQÉàH AÉ°ùe 3 áYÉ°ùdG ¢Vhô©dG ∫ƒÑ≤d óYƒe ôNBG

.äÉjÎ°ûŸG IQGOEÉH  »°VQC’G QhódÉH äÉYÉªàL’G áaôZ :∞jQÉ¶ŸG íàa ™bƒe ,Ω2014/1/27 ,`g1436/4/7 :ïjQÉàH

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

á°ùaÉæŸG º°SGÉ¡ªbQ
 ™«H ¿Éµe

≥FÉKƒdG

 Ëó≤àd óYƒe ôNBG

äGAÉ£©dG
áæé∏dG êhôN óYƒe

 áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

 §£ á©ªéŸÉH

( 928 – 913 )

67

QƒLC’G º°ùb

`g1436/3/13`g1436/3/14

 áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe

 ( 73 ) §£ á©ªéŸÉH
68

á∏≤©dÉH áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe69`g1436/3/9`g1436/3/10

ΩƒLQ ΩCÉH áKóëŸG á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe70`g1436/3/7`g1436/3/8

ôjó°S IOƒ©H á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe71

`g1436/3/8`g1436/3/9

 ( QóH ) »ëH ôjó°S áWƒëH á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe72

¢VƒY ¢TÉ°ûÃ á«eƒµ◊G á°Vhô∏d ≈æÑe73`g1436/3/9`g1436/3/10

  ¢SôdG á¶aÉëÃ ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG ÖàµŸ ô≤e QÉéÄà°SG É¡àÑZQ øY ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG تعلن /
: á«dÉàdG •hô°ûdG Ö°ùMh

 øe Ö°SÉæe OóY ™e πbC’G ≈∏Y áaôZ (14) ≈∏Y …ƒàëj ¿CG-2   .¬«dEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj »°ù«FQ ´QÉ°T ≈∏Yh Ö°SÉæe ™bƒe ‘ ¿ƒµj ¿CG-1

    .á«LQÉN hCG á«∏NGO AGƒ°S(IQÉ«°S20) ™°ùàJ äGQÉ«°S ∞bGƒe-4    .™°SGh AÉæah ≥MÓe≈∏Y …ƒàëj ¿CG-3  .(6) øY π≤J ’ √É«ŸG äGQhO

.(AÉHô¡µdGh - AÉŸGh - ∞JÉ¡dG) πãe IOÉjõ∏d á∏HÉbh Iôaƒàe äÉeóÿG-6   .áahô©ŸG •hô°ûdG Ö°ùM ó«L ¿ƒµj ≈æÑŸG ôªY-5

(15) ∫ÓN Ωƒà ±ô¶H ¬°Vô©H ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdÉH äÉ°übÉæŸGh äÉjÎ°ûª∏d áeÉ©dG IQGOEÓd Ωó≤àdG ô≤ŸG ¬jód øe ≈∏©a

. `g1436/3/28 :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,`g1436/3/27 óMC’G Ωƒj AÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y ¿ÓYE’G ïjQÉJ øe kÉeƒj

 äÉ°ùcÈdGh äGó©eh äGQÉ«°S ™«Ñd »æ∏Y OGõe øY - ™Ñæ«H á«µ∏ŸG áÄ«¡∏d ájõcôŸG äÉYOƒà°ùŸG - ™Ñæ«H á«µ∏ŸG áÄ«¡dG تعلن /
.(%2^5) :á°SGôµdG áª«b  .á∏ª©à°ùŸG äGhOC’G ¢†©Hh çÉKCGh (∫ÉªY Öªc)

.™«ÑdG á«∏ªY øe AÉ¡àfE’G ájÉ¨d :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,Ω2015 ôjÉæj 6 ≥aGƒŸG ``g1436 ∫hC’G ™«HQ 15 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG

.»éØÿG á¶aÉ ájó∏ÑH ΩGóîà°SEÓd á◊É°U ÒZ ™«LQ ±Éæ°UCG ™«H øY   -»éØÿG á¶aÉ ájó∏H - á«bô°ûdG á≤£æŸG áfÉeCG تعلن /
.kÉMÉÑ°U 10  áYÉ°ùdG ¤EG  7^30 áYÉ°ùdG øe ,`g1436/4/20 :áfÉeC’ÉH äÉjÎ°ûŸG IQGOE’ äGAÉ£©dG º«∏°ùJ óYƒe .∫ÉjQ (3000) :IójGõŸG áª«b

.ô¡¶dG ó©H (12) áYÉ°ùdG ,̀ g1436/4/20 :áfÉeC’ÉH ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe

äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc AGô°ûd »éØÿG á¶aÉ ájó∏Ñd  Ωó≤àdG IójGõŸÉH ∫ƒNódG áÑZôdG ¬jód øe ≈∏©a

:‹ÉàdÉc ™«LQ ±Éæ°UCG ™«Hh äGQÉ«°S ™«H øY Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL تعلن /
. `g1436/03/14 ÚæKE’G Ωƒj ô°ü©dG IÓ°U ó©H ™«ÑdG âbh ,äGQÉ«°ùdG øe IÒÑc áYƒª› ™«H -1

 ,(1000 ) :á°SGôµdG áª«b ,(35/77) :á°ùaÉæŸG ºbQ ,(™«ÑdG áæé∏d OGõŸG ∫ƒNO ÚeCÉJ ∫ÉjQ 10^000 OGõŸG Ωƒ°SQ ) ™«LQ ±É`æ°UCG ™«H -2

.á©eÉ÷ÉH ájõcôŸG äÉYOƒà°ùŸÉH `g1436/03/14 ÚæKE’G Ωƒj kÉMÉÑ°U 9 ™«ÑdG âbh

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

.z´Oƒà°ùŸG{ ájó∏ÑdG á©LGôe ¬«∏Y QÉ°ùØà°S’G ÖZôj

 Qƒ°†◊G ¬«∏©a OGõŸG ∫ƒNO ‘ ÖZôj øªa ´ôØdG ô≤Ã ¬jód ™«LQ ™«H ‘ ¬àÑZQ øY hôªY »æH õcôÃ áYGQõdG IQGRh ´ôa يعلن /
 `g1436/04/08 ≥aGƒŸG AÉ©HQ’G Ωƒj OGõŸÉH ™«ÑdG  ¿ƒµj ±ƒ°Sh , `g1436/04/07  ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj  ™«LôdG áæjÉ©Ÿ  ´ôØdG ô≤e ¤EG

017-2870441  ≈∏Y ∫É°üJ’G QÉ°ùØà°SÓdh  .´ôØdG ô≤e ‘  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘

 ±ô¶dG ≥jôW øY ¢VÉjôdÉH ΩÉ©dG øeC’G äÉYOƒà°ùÃ ájQÉædG äÉLGQódGh äÉ«dB’G øe OóY ™«H ‘ ¬àÑZQ øY ΩÉ©dG øeC’G يعلن /
 á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG øe »ª°SôdG ΩGhódG AÉæKCG (ájQOÉæ÷ÉH) ΩÉ©dG øeC’G äÉYOƒà°ùe ô≤Ã äÉLGQódGh äÉ«dB’G ∂∏J ≈∏Y ´ÓWE’G ¿ÉµeE’ÉHh ΩƒàîŸG

 áYÉ°ùdG  `g1436/03/13  óMC’G  Ωƒj  ójó– ” óbh  ´ƒÑ°SEÉH  OGõŸG  AóH  πÑb  ô¡¶dG  ó©H  ∞°üædGh  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ≈àM kÉMÉÑ°U ∞°üædGh

 `g1436/03/14  ÚæKE’G Ωƒj øe kÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdGh ájQOÉæ÷ÉH äÉYOƒà°ùŸG ô≤Ã ¢Vhô©dG Ëó≤àd kGóYƒe kÉMÉÑ°U á©°SÉàdG

.¿ÉµŸG ¢ùØf ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàØd kkGóYƒe

 »FGóàHG ¿Éª°V ¬H kÉ≤aôe kÉØfBG ¬«dEG QÉ°ûŸG âbƒdGh Ωƒ«dG ‘ áæé∏dG AÉ°†YC’ Ωƒà ±ôX ‘ AÉ£©dG Ëó≤J OGõŸG ‘ ∫ƒNódG ÖZôj øe ≈∏©a

  .¢Vô©dG áª«b øe %2 áÑ°ùæH

 IRƒéëŸG  ájójÈdG  Ohô£dG  ¢†©H  ™«H  ‘ É¡àÑZQ  øY áeôµŸG  áµe  á≤£æe  ójôH  IQGOEG –  …Oƒ©°ùdG  ójÈdG  á°ù°SDƒe تعلن   /
 `g1436/3/15 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj ∂dPh »æ∏©dG OGõŸÉH iôNCG áYƒæàe ™FÉ°†Hh äÉYÉ°Sh á°ûªbCGh äGQGƒ°ù°ùcEG h ¢ùHÓe ≈∏Y ájƒàëŸGh

 ™aódG ¿CÉH kÉª∏Y , ájójÈdG Ohô£dG IQGOEÉH – IóL á¶aÉëÃ ó∏ÑdG »ëH …ójÈdG ™ªéŸÉH øFÉµdG ™bƒŸG ‘ kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘

.…Î°ûŸG ≈∏Y ád’ódGh …Qƒah kGó≤f

.∞«ØY á¶aÉ πNGO (2Ω400) áMÉ°ùÃ (252) ºbQ óªà©ŸG §£îŸG ‘ (487) ºbQ á©£≤dG ™«H ‘ É¡àÑZQ øY ∞«ØY á¶aÉ ájó∏H تعلن /
 ∞°üædGh á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ,`g1436/4/6 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒj ájÉ¡f ƒg äGAÉ£©dG ΩÓà°SE’ óYƒe ôNBG ¿CÉH kÉª∏Y ,(100) :á°SGôµdG áª«b

. »°VGQC’G º°ù≤H  kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ ∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒeh ,kÉMÉÑ°U

 ≠∏Ñe πHÉ≤e äÉØ°UGƒŸGh •hô°ûdG á°SGôc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájó∏ÑdÉH »°VGQC’G º°ùb á©LGôe IójGõŸG √òg ‘ ∫ƒNódG ‘ ÚÑZGôdG ≈∏©a 

.§≤a ∫ÉjQ áFÉe IQóbh ‹Ée

 IO’ƒdG ≈Ø°ûà°ùe øe πc äÉ°Vô‡ øµ°ùd ºFÓe »æÑe QÉéÄà°SG ‘ É¡àÑZQ øY IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG تعلن /
:á«dÉàdG •hô°ûdGh äÉØ°UGƒŸG Ö°ùM IóéH Oƒ©°S ∂∏ŸG ≈Ø°ûà°ùeh ∫ÉØWC’Gh IO’ƒ∏d ájõjõ©dG ≈Ø°ûà°ùeh ájóYÉ°ùŸÉH ∫ÉØWC’Gh

 .≈æÑŸÉH ÊóŸG ´ÉaódG äÉÑ∏£àeh äÉWGÎ°TG ôaƒJ -1

.™aÉæŸG ™«ªL É¡H ôaƒàe áaôZ (100) øY ±ô¨dG OóY π≤j ’ ¿CGh åjóM ≈æÑŸG ™bƒe ¿ƒµj ¿CG -2

.¬«aôJ πFÉ°Sh AGô°†N äÉë£°ùe ¬H ôaƒàJ ¿CG ≈∏Y äÉæcÉ°ù∏d áHƒ∏£ŸG á«°Uƒ°üÿG ÚeCÉàd »LQÉN Qƒ°S ≈æÑŸG ‘ ôaƒàj ¿CG -3

.Úeô◊G ≥jôW ÜôZh …QÉ°U ´QÉ°Th Ú£°ù∏a ´QÉ°T ÚH Ée áKÓãdG äÉ«Ø°ûà°ùŸG øe Üô≤dÉH ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG π°†Øj -4

 á«YôØdGh  á«°ù«FôdG  ´QGƒ°ûdG  AÉª°SCG  í«°VƒJ  ™e  ¢VQC’G  ™bƒe  ÚÑj  »chôch ¢Vô©dG  ™e  ≈æÑŸG  áµ«∏e  ∂°U  øe  IQƒ°U  ¥ÉaQEG  -5

 .∂dÉŸG ábÉ£H øe áë°VGh IQƒ°U ¥ÉaQEGh

 .¬æY Üƒæj øe hCG ∂dÉŸÉH ∫É°üJG á∏«°Sh ôcP -6

.QhódG º°ùb ( á«dÉŸG IQGOE’G) IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG ájôjóe º°SEÉH ¢Vô©dG π°Sôj -7

.QhódG º°ùb IóL áë°üH á«dÉŸG IQGOE’G á©LGôe QÉ°ùØà°S’G ádÉM ‘ -8

 ¿hDƒ°ûdG :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y É¡H ¿ÓYE’G ” »àdG ï°ùædÉH ÉæJÉaGƒeh .áæ∏©ŸG á¡÷G ¿ÓYE’ÉH í°Vƒjh ÚdÉààe øjOóY ‘ ô°ûædG ºàj ¿CG ≈∏Y

mohj2012@gmail.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG 21176  IóL 12493 Ü.¢U äÉjÎ°ûŸG IQGOEG IóL á¶aÉëÃ á«ë°üdG

-: á«JB’G •hô°ûdG ¬«a ôaƒàJ ¿CG ≈∏Y ∞«£≤dG á¶aÉ ‘ »ª«∏©J »æÑe QÉéÄà°SEÉH É¡àÑZQ ΩÉeódG á©eÉL تعلن /
.ó«L Ö«£°ûàdGh IRÉà‡ ádÉM ‘ ¿ƒµj ¿CG : ≈æÑŸG ádÉM           .∞«£≤dÉH ™ªàéŸG á«∏c ≈æÑe øe Öjôb ¿ƒµj ¿CG : ™bƒŸG  

.(Ω10×Ω10) øY É¡àMÉ°ùe π≤J ’ á«∏µ∏d áÑàµªc Ωóîà°ùJ áaôZh , áaôZ (50) øY π≤j ’  ájQGOE’Gh á«°SGQódG ±ô¨dG OóY  

.á«HÓ£dG á£°ûfC’G áeÉbE’ ¢VGôZC’G IOó©àe ádÉ°U ≈∏Y ≈æÑŸG …ƒàëj ¿CG        .»ª«∏©J ≈æÑªc ¬eGóîà°SE’ πgDƒe ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG  

.ôFÉà°ùdGh ∞««µàdÉH õ¡› ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG          .≈æÑª∏d øeCG ¢SQÉM áaôZ ≈∏Y ≈æÑŸG …ƒàëj ¿CG  

.ÊóŸG ´ÉaódG äÉWGÎ°TE’ É k©°VÉNh áeÓ°ùdGh øeC’G äÉØ°UGƒŸ ≥HÉ£e ≈æÑŸG ¿ƒµj ¿CG Öéj  

.`g1436/04/07  ïjQÉàH ∞jQÉ¶ŸG íàah `g1436/04/06  ïjQÉàH ¢Vhô©dG ΩÓà°SEG ¿ƒµj ±ƒ°S  

: •hô°ûdG  

 áYÉ°ùdG ∞jQÉ¶ŸG íàØJh G kô¡X á«fÉãdG áYÉ°ùdG ≈àM »°VQC’G QhódG (10) ºbQ ≈æÑe äÉ°übÉæŸGh äÉjÎ°ûŸG IQGOEÉH ∞jQÉ¶ŸG º«∏°ùJ 

 kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG

 õ«¡éàdÉH Gƒeƒ≤j ⁄ øjòdG »éØÿG á¶aÉëÃ á«YÉæ°üdG »°VGQC’G ÜÉë°UCG ™«ªL ≈∏Y ¬fCÉH »éØÿG á¶aÉ ájó∏H تعلن  /
 ∫ÓN É¡d ¢ü°üîŸG ¢Vô¨∏d ¢VQC’G ∫Ó¨à°SGh º¡YÉ°VhCG í«ë°üJ áYô°ùH IOóëŸG IóŸG ∫ÓN º¡d ¢ü°üîŸG •É°ûædG á°SQÉ‡h AÉ°ûfE’Gh

 .áÑ°SÉæŸG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH ájó∏ÑdG Ωƒ≤à°S å«M ¬îjQÉJ øe ô¡°T Ióe

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæª∏d ¿ÓYE’G AÉ¨dEG øY ¢VÉjôdG á≤£æe áfÉeCG تعلن /
. ( Qò©ŸG-óFGôdG –  ájóªëŸG – π«îædG ) AÉ«MCÉH QÉ£eC’Gh ∫ƒ«°ùdG ∞jô°üJ áµÑ°T ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (282) ºbQ á°ùaÉæŸG-1

 á©jóÑdG Iô¡X – áª«¡jQódG – GÈ°T) AÉ«MCÉH QÉ£eC’Gh ∫ƒ«°ùdG ∞jô°üJ áµÑ°T ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (283) ºbQ á°ùaÉæŸG-2

. (…ójƒ°ùdG - ¬fÉ£∏°S -

. ˆGóÑY ∂∏ŸG »ëH ∫ƒ«°ùdG QÉ£NCG AQO ´hô°ûe ò«ØæJ ÉgÉª°ùeh `g1436/1435 ΩÉ©d (284) ºbQ á°ùaÉæŸG-3

 á°ùaÉæŸG ºbQ ,IOÉjôdG  ó¡©e AÉ°ûfEG  º«ª°üJh á°SGQO ´hô°ûe á°ùaÉæe AÉ¨dEG   øY ¿OÉ©ŸGh ∫hÎÑ∏d ó¡a ∂∏ŸG á©eÉL تعلن   /
.(14103735/153)

: á«dÉàdG äÉ°ùaÉæŸG AÉ¨dEG  øY  IÒ©°ùdG ájó∏H  تعلن /
. ájó∏H äÉMÉ°S AÉ°ûfEG -2               .É¡d á©HÉàdG iô≤dGh IÒ©°ùdÉH áYGQõdG ™e …Q äÉµÑ°T ójó“ -1

019/006/706/0606/99/01/4 (á«fÉK á∏Môe) ïdÉ°ùeh ¥Gƒ°SCG-QÉ°†N ¥ƒ°S -3

019/006/706/0606/99/01/4 (á«fÉK á∏Môe) ïdÉ°ùeh ¥Gƒ°SCG-»Ñ©°T ¥ƒ°S -4

019/006/706/0031/00/00/4 (á«fÉK á∏Môe) ä’ÉØàMG ¿Gó«e AÉ°ûfEG -5

(36/17) ºbQ á°ùaÉæŸG º°SG πjó©J øY »eOGhódG á¶aÉëÃ º«∏©àdG h á«HÎdG IQGOEG تعلن /
 ( »FGóàHG ) äÉæH »ª«∏©àdG ∫ÓL ƒHCG ™ªéÃ º∏©àdG QOÉ°üe õcGôe äGõ«¡Œ ójQƒJ h ÚeCÉJ : øe 

. ( »FGóàHG) äÉæH »ª«∏©àdG ∫ÓL ƒHCG ™ªéŸ á«∏YÉØJ ∫ƒ°üa äGõ«¡Œ ójQƒJ  ÚeCÉJ : ≈ª°ùe  ¤EG

تعديل مسمى منافسة

إلغاء منافسة

 ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ áØ∏à AÉ«MCG ‘ ( 31 ) OóY »°VGQCG AGô°T ‘ É¡àÑZQ øY ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ º«∏©àdGh á«HÎdG IQGOEG تعلن /
.IôLCÉà°ùŸG ¢SQGóª∏d kÓjóH

. `g1436/4/13 :∞jQÉ¶ŸG íàa óYƒe h ,`g1436/4/12 :äGAÉ£©dG Ëó≤àd óYƒe ôNBG kÉª∏Y , (kÉfÉ›) :á°SGôµdG áª«b ,(36/1) :á°übÉæŸG ºbQ



بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 10-02-1436هـ املوافق 02 – 12- 2014 م . اجتمع ال�شركاء املالكون لكامل را�س املال �شركة 

هيوليت باكارد كي اأ�س اأي ليمتد – اللمملكة العربية ال�شعودية املقيدة بال�شجل التجاري حتت رقم 2051024496  بتاريخ 

22 – 06 – 1421 هـ  مبدينة اخلرب لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة امالية ) 2013( واملنتهية يف 31 – 10 – 2013 م 

والتي جتاوزت ن�شف را�س مالها وطبقا الحكام املادة ) 180 ( من نظام ال�شركات .

فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�شتمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�شوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية 

مب�شيئة اهلل .

واهلل ويل التوفيق ,,,,,

توقيع ال�شركاء 

اكا�شى اناند

قرار ال�صركاء يف �صركة خط التربيد لل�صناعات 
املحدودة بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

اإ�صهار بت�صفية �صركة بناء القواعد للتطوير العقاري 

على  باملوافقة  املحدودة  لل�شناعات  التربيد  خط  ل�شركة  املالكني  من  ال�شركاء  قرار  ا�شل  باح�شار  لكم  نتعهد  بهذا 

ا�شتمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�شوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية مب�شيئة اهلل خالل �شهرين من 

تاريخه م�شدق من ال�شفارة ال�شعودية ووزارة اخلارجية .

�شاكرين ومقدرين لكم ح�شن تعاونكم,,,,

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ,,,

�شركة خط التربيد لل�شناعات املحدودة

رقم)1010210064(  التجاري  بال�شجل  املقيدة  العقاري  للتطوير  القواعد  بناء  �شركة  يف  ال�شركاء  قرار  على  بناء 

وتاريخ 1426/5/1هـ مبدينة الريا�س والقا�شي بحل وت�شفية ال�شركة وتعيني �شركة حممد الزامل وعماد اخلرا�شي 

 , الت�شفية  اأعمال  وال�شلطات الجناز  ال�شالحيات  كافة  امل�شفي  لها ومنح  القانونية م�شفياً  واال�شت�شارات  للمحاماة 

اأن  ال�شركة موؤيدًا بامل�شتندات  التزامات على  اأو  ال�شركة ويدعو كل من له حقوق  وعليه ي�شهر امل�شفي قرار ت�شفية 

يتقدم بذلك اإىل العنوان التايل:

�س.ب 28330 الرمز الربيدي:11437

هاتف0114733303 فاك�س: 01147333130

وذلك خالل �شهر من تاريخ اإعالن هذا القرار.

املحامي

عماد بن �شالح اخلرا�شي 

قرار ال�صركاء يف �صركة هيوليت باكارد كي اأ�س اأي ليمتد  
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

قرار ال�صركاء يف �صركة �صبل للتجارة واملقاوالت 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة 

قرارات اجلمعية العامة غريالعادية ل�صركة اعمار 
املدينة االقت�صادية 

, املقيدة  للتجارة واملقاوالت  ال�شركاء ب�شركة �شبل  2014/11/06م اجتمع  1436/01/13هـ املوافق  اأنه بتاريخ 

بال�شجل التجاري رقم )1010279230( وتاريخ 1436/01/19هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�شارة ال�شركة عن ال�شنة 

املنتهية يف 2013/12/31م والتي قد جتاوزت )494257( ريال �شعودي .

وطبقــاً الأحكام املادة )180( من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

                                 اال�شم:...............................          اال�شم:...............................

                                 التوقيع:                                                      التوقيع:

مالحظة: امل�شادقة على تواقيع ال�شركاء من الغرفة التجارية ال�شناعية.

قرار ال�صركاء بت�صفية �صركة بناء القواعد 
للتطوير العقاري 

العادية  العامـة  امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية  ال�شادة  للكهرباء دعوة  ال�شعودية  ال�شركة  اإدارة  ي�شر جمل�س 

الثالثة ع�شرة املقـرر انعقادها مب�شيئة اهلل يف متام ال�شاعـة الرابعة , ع�شر يوم اخلمي�س 1436/02/26هـ املوافق 

2014/12/18م  يف قاعة مكارم بفندق ماريوت بالريا�س.

وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:

- تعيني اأع�شاء جمل�س االإدارة للدورة القادمة التي تبداأ يف 2015/1/1م وملدة ثالث �شنوات ميالدية.

علماً باأنه ي�شرتط ل�شحة انعقاد هذه اجلمعية ح�شور عدد من امل�شاهمني ميثل 50% من راأ�س مال ال�شركة, ولكل م�شاهم 

ميلك 20 �شهم حق احل�شور الجتماع اجلمعية العامة, واملرجو من امل�شاهمني الذين يتعذر ح�شورهم يف املوعد املحدد 

اأع�شاء جمل�س االإدارة وموظفي  ويرغبون يف توكيل غريهم من امل�شاهمني ممن لهم حق ح�شور االجتماع )من غري 

ال�شركة( اإر�شال التوكيالت الالزمة م�شدقة من الغرفة التجارية اأو من اأحد البنوك اأو جهة عملهم؛ اإىل العنوان التايل 

امل�شاهمني  اإح�شار  االأقل مع �شرورة  اأيام على  بثالثة  RSADMG@se.com.sa وذلك قبل موعد االجتماع 
لالجتماع )اأ�شالة او وكالة( اأ�شل الهوية الوطنية , ولال�شتف�شار يرجى االت�شال بـ 0114053227.

 واإذا مل يتوفر الن�شاب امل�شار اإليه يف االجتماع االأول توجه الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية. 

                                                                                                                         واهلل املوفق ,,

                                                                                                 جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للكهرباء

----------

توكيل

اأنا امل�شاهم / .................................................................................................................

) اال�شم رباعي / اأو ا�شم ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة كما يف �شجلها التجاري (   

14هـ       /       / وتاريخ        ) املوقع اأدناه , مبوجب ) �شجل مدين / �شجل جتاري ( رقم )   

وب�شفتي اأحد م�شاهمي �شركة ....................................................... واملالك لعدد )                        ( �شهم 

قد وكلت امل�شاهم / .....................................................................................................

) اال�شم  رباعي(      

بالقيام  املكلفني  اأو  ال�شركة  موظفي  اأو  االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  غري  من  وهو   (  ) ال�شجل املدين رقم )   

ب�شفة دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�شابها ( لينوب عني يف ح�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شركة واملقرر 

عقده يف يوم اخلمي�س 18 /2014/12م  والت�شويت على بنود جدول اأعمال اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل 

امل�شتندات املطلوبة وال�شرورية والالزمة الإجراءات االجتماع , كما ي�شري هذا التوكيل لالجتماع الثاين يف حالة تاأجيل 

االجتماع .  

حرر يف      /     /

اال�شم  :.....................................                              ال�شفة:................................

التوقيع:....................................                              الت�شديق:.............................. 

واهلل املوفق ,,    

دعوة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
الثالثة ع�صرة ل�صركة ال�صعودية للكهرباء 

قرار ال�صركاء يف �صركة اأفق االلفية للتجارة بتحويلها 
من �صركة اإلى موؤ�ص�صة فردية

قرر ال�شركاء يف �شركة اأفق االلفية للتجارة �شركة ذات م�شئولية حمدودة مقيدة بال�شجل التجاري رقم 1010265052 

بتاريخ 1430/04/01هـ مبدينة الريا�س وهم :-

1-  �شركة توافق اخلليجية لال�شتثمار, �شركة �شعودية ذات م�شئولية حمدودة, واملقيدة بال�شجل التجاري بالريا�س 

بوزارة  املكلف  العدل  كاتب  لدي  تاأ�شي�شها  عقد  ,واملثبت  1432/02/04هـ  وتاريخ   )1010300377( برقم 

التجارة وال�شناعة بالعدد 2651 �شحيفة رقم 84 من املجلد 294 وتاريخ 1431/09/12هـ ,ومبوجب اأخر قرار 

�شركاء املوثق لدي كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�شناعة بال�شحيفة رقم 8 عدد 3628 من املجلد 350 

وتاريخ 1432/11/03هـ .       

من  �شادر   1010310398 رقم  التجاري  بال�شجل  امل�شجلة  و  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  لال�شتثمار  املتجه  2-  �شركة 

مدينه الريا�س و بتاريخ 1432/07/09 هـ و مركزها الرئي�شي الريا�س و املثبت عقد تا�شي�شها لدي كاتب العدل 

الريا�س بال�شحيفة رقم 13 و العدد رقم 1781 من املجلد رقم 329 لعام 1432هــ و بتاريخ 1432/05/19 هـ و 

اأخر قرار �شركاء مثبت لدي كاتب العدل الريا�س بال�شحيفة رقم 18 و العدد رقم 1038 من املجلد رقم 370 لعام 

1433 هــ و بتاريخ 1433/03/13 هــ.

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريكان /�شركة توافق اخلليجية لال�شتثمار و �شركة املتجة لال�شتثمار عن 

كامل ح�ش�شهم اىل – علوية عمر عبدالرحمن البار 

مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات, ويقر ال�شريكان املتنازالن باأنهما قد ا�شتلما كافه حقوقهما من املتنازل له, 

كما يقر ال�شريكان باأنهما قد قاما باجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهما وفقاً الأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات 

و�شداد الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �شدور القرار, وطبقاً للمادة )15( من نظام ال�شركات 

ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها اإىل �شريك واحد وهو/ علوية عمر عبد الرحمن البار, 

هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية.

وعلى ما �شبق وقع ال�شركاء :

                                           ال�شريك االأول                                                     ال�شريك الثاين   

                          �شركة توافق اخلليجية لال�شتثمار              �شركة املتجه لال�شتثمار

                          التوقيع :                                                     التوقيع :                                                                                                                  

)ذات م�شئولية حمدودة(و املقيدة بال�شجل التجاري رقم )1010210064(

انه يف يوم االثنني 1435/12/26هـ املوافق 2014/10/20م اجتمع ال�شركاء يف ال�شركة و هم :- 

1-  عبدالرحمن بن حممد بن عبدالرحمن العجالن – �شعودي اجلن�شية –مبوجب �شجل مدين رقم )1030875999( 

و يقيم يف مدينة الريا�س و مهنته رجل اأعمال                              ) الطرف االأول (

2-  عبداالله بن عبدالرحمن  بن ح�شن املهنا �شعودي اجلن�شية –مبوجب �شجل مدين رقم )1013317597( و يقيم يف 

مدينة الريا�س و مهنته رجل اأعمال                                              )الطرف الثاين (     

3-  �شركة العجالن القاب�شة )م�شاهمة مقفلة( و املقيدة بال�شجل التجاري مبدينة الريا�س برقم )1010029221(  و 

املقبت عقد تاأ�شي�شها لدى ف�شيلة كاتب العدل بوزارة التجارة و ال�شناعة عدد )34752149( لعام 1434 هـ و 

القرار الوزاري رقم )175/ق( و تاريخ 1434/07/23هـ       )الطرف الثالث( 

و قرروا ما يلي : 

اأوال : حل ال�شركة و ت�شفيتها اإختيارياً لالأ�شباب التالية : 

اتفاق ال�شركاء على حل ال�شركة طبقاً لبنود عقد تاأ�شي�س ال�شركة , و وفقاً الأحكام ت�شفية ال�شركة الواردة يف الباب 

احلادي ع�شر من نظام ال�شركات . 

ثانياً: تعيني �شركة حممد الزامل و عماد اخلرا�شي للمحاماة و اال�شت�شارات القانونية  م�شفياً ل�شركة بناء القواعد 

للتطوير العقاري و منحة كافة ال�شالحيات و ال�شلطات الالزمة الإجناز اأعمال الت�شفية . 

توقيعات ال�شركاء  :- 

                                            ال�شريك االأول                                                               ال�شريك الثاين 

                            عبدالرحمن بن حممد العجالن                                        عبداالله بن عبدالرحمن املهنا 

                                                                                     ال�شريك الثالث 

�شركة العجالن القاب�شة 

املنعقدة بتاريخ 1431/06/04هـ 

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة واتخذت من القرارات ما يلي : 

املوافقة على تعديل املادة )4( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة اخلا�س مبقر املركز الرئي�شي لل�شركة بحيث يكون املركز 

الرئي�شي لل�شركة يف مدينة امللك عبداهلل االقت�شادية مبحافظة رابغ بداًل من حمافظة جدة . 
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قرار ال�صركاء يف �صركة اأهداف االإمدادات للتجارة 
واملقاوالت العامة بتحويلها من �صركة اإلى موؤ�ص�صة فردية

قرارات اجلمعية العامة الغري عادية ال�صابعة لل�صركة 
املتحدة لل�صناعات التعدينية

قرار ال�صركاء  يف �صركة �صاحة البال�صتيك والورق 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

قرار ال�صركاء يف �صركة ركن اجلمال للتجارة بتحويلها 
من �صركة اإلى موؤ�ص�صة فردية

)ذات م�شئولية حمدودة( 

انه يف يوم اخلمي�س بتاريخ 1436/01/27هـ املوافق 2014/11/20م حيث اجتمع ال�شركاء ب�شركة رتاج ال�شحة 

)ذات م�شئولية حمدودة( و هم :-

رقم  التجاري  بال�شجل  املقيدة  و  حمدودة  م�شئولية  ذات  الطبية  اخلدمات  و  لالأدوية  املتحدة  ال�شركة   -1

)1010090489( و تاريخ 1412/6/26هـ و مركزها الرئي�شي الريا�س. )ال�شريك االول (

2- ال�شيد / عبداالله بن عبد العزيز احل�شيني  - �شعودي اجلن�شية مبوجب ال�شجل املدين رقم )1027515632( و 

مهنته �شيديل و يقيم يف مدينة الريا�س . )ال�شريك الثاين (

مدينة  يف  التجاري  ال�شجل  يف  امل�شجلة  و  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  هي  و  ال�شحة  رتاج  ب�شركة  ال�شركاء  وهم 

1429/03/23هـ , وذلك لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية  الريا�س رقم )1010247312( و تاريخ 

يف 31-12-2013م و التي قد جتاوزت )50%( من راأ�س املال البالغ )1,123,550( ريال فقد قرر ال�شركاء باالإجماع  

ا�شتمرار ال�شركة و دعمها بتحملهم اخل�شائر و اإقفالها يف ح�شاباتهم اجلارية . 

واهلل و يل التوفيق ,,

                                          ال�شريك االأول                                                                    ال�شريك الثاين 

                 ال�شركة املتحدة لالأدوية و اخلدمات الطبية                                 عمر عبدالعزيز احل�شيني   

املدير العام 

خالد بن عبدالرحمن املقيل 

قرار ال�صركاء يف �صركة رتاج ال�صحة بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

قرار ال�صركاء يف �صركة الريا�س للتطوير التجاري 
املحدودة بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

اإ�صهار بت�صفية �صركة انريب�صا للغاز املحـدودة

قرر ال�شركاء يف �شركة اأهداف االإمدادات للتجارة واملقاوالت العامة �شركة ذات م�شئولية حمدودة واملقيدة بال�شجل 

التجاري برقم )2050077203( وتاريخ 1432/08/18 مبدينة الدمام وهم:

1. ال�شيد/ عبد اهلل بن في�شل بن عبد اهلل اآل حيان القحطاين          ) طرف اأول(

2. ال�شيد/ اإبراهيم بن حممد بن طلق ال�شانع           ) طرف ثاين(

بناًءا على اتفاق فيما بينهما على التنازل ال�شريك اإبراهيم بن حممد طلق ال�شانع )الطرف الثاين( عن كامل ح�شته اإىل 

ال�شريك عبد اهلل بن في�شل بن عبد اهلل اآل حيان القحطاين )طرف اأول(.

مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله, ويقر ال�شريك املتنازل باأنه قد ا�شتلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل 

له, كما يقر ال�شريكان باأنهما قاما باإجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهما وفًقا الأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات 

و�شداد الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �شدور القرار,

اإىل �شريك  وطبًقا للمادة )15( من نظام ال�شركات ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها 

اإىل  ال�شريك املتنازل له بتحويلها  اآل حيان القحطاين هذا وقد رغب  ال�شيد/ عبد اهلل بن في�شل بن عبد اهلل  واحد هو 

موؤ�ش�شة فردية.

وعلى ما �شبق وقع ال�شريكان

واهلل املوفق

                                        الطرف االأول     الطرف الثاين

              عبد اهلل بن في�شل بن عبد اهلل اآل حيان القحطاين                         اإبراهيم بن حممد بن طلق ال�شانع

املنعقدة يف 1436/1/20هـ

1-  املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�شركة من )102.000.000( مائة واإثنان مليون ريال اإىل)123.363.550( مائة 

اأي بزيادة )21.363.550(  األف وخم�شمائة وخم�شون ريال  وثالثة وع�شرون مليون وثالثمائة وثالثة و�شتون 

اإ�شدار  خالل  من  وذلك  ريال  وخم�شون  وخم�شمائة  األف  و�شتون  وثالثة  وثالثمائة  مليون  وع�شرون  واحد 

عدد)2.136.355�شهم( بقيمة )21.363.550ريال( يكتتب بها امل�شاهمون املقيدين ب�شجالت ال�شركة يوم اإنعقاد 

اجلمعية وتدفع نقدا.

2-  املوافقة على تعديل املادة)7( واملادة )8( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة وفقا للزيادة.

)�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(

وتاريخ   2051029088 رقم   التجاري  ال�شجل  مبوجب  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  املحدودة,  للغاز  انريب�شا  �شركة 

1425/01/12هـ  ال�شادر من مدينة اخلرب.

بناًء على اأحكام املادة )223( من نظام ال�شركات .

يعلن م�شفي ال�شركة املذكورة اأعاله عن انتهاء ت�شفيتها, وذلك بعد م�شادقة ال�شركة على احل�شاب اخلتامي للت�شفية 

وتقرير امل�شفي .

امل�شفي  يقر  كما  للغري,  عليها  م�شتحقة  ديون  ال�شركة وال توجد  واإلتزامات  ديون  كافة  �شداد  باأنه مت  امل�شفي  ويقر 

باأنه مت ت�شوية اأو�شاع جميع العاملني بال�شركة جتاه مكتب اال�شتقدام وذلك ال�شتكمال االإجراءات النظامية ل�شطب 

لدى  اخلرب  مدينة  من  ال�شادر  1425/01/12هـ   وتاريخ   2051029088 رقم  بال�شركة  اخلا�س  التجاري  ال�شجل 

اجلهة املخت�شة بوزارة التجارة وال�شناعة .

وقد تعهد ال�شركاء منفردين ومت�شامنني فيما بينهم ب�شداد ما قد يظهر من ديون اأو اإلتزامات للغري على ال�شركة وذلك 

من اأموالهم اخلا�شة .

م�شـفي ال�شركـة

فرا�س بـن حـمـد العـمـرو

قرار ال�صركاء يف �صركة برودنت العربية ال�صعودية 
املحدودة بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

قرارات جمل�س اإدارة �صركة الباحة لالإ�صتثمار والتنمية

لكامل  املالكون  ال�شركاء  اإجتمع   , م   2014 دي�شمرب   1 املوافق  هـ   1436 �شفر   9 االأثنني  يوم  يف  وتوفيقة  اهلل  بعون 

راأ�س مال �شركة برودنت العربية ال�شعودية املحدودة املقيدة بال�شجل التجاري حتت رقم 2050059971 وتاريخ 

1429/04/21 هـ مبدينة الدمام , لبحث خ�شائر ال�شركة املدورة عن ال�شنوات املالية 2008 , 2009 , 2010 , 2011 

, 2012 , 2013 والتي جتاوزت ن�شف راأ�شمالها وطبقا الأحكام املاد ) 180 ( من نظام ال�شركات .

فقد قرر ال�شركاء باالإجماع اإ�شتمرار ال�شركة مع اإلتزامهم بدفع ديونها , و�شوف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية 

مب�شيئة اهلل .

واهلل وىل التوفيق ,,, 

االإ�شم : - عبدالرحمن بن خالد بن عبداهلل الدبل

                                                          التوقيع : - 

1436/1/25 هـ  اأنه مت يف تاريخ  اأن يعلن لل�شادة امل�شاهمني  اإدارة �شركة الباحة لالإ�شتثمار والتنمية  ي�شر جمل�س 

اتخاذ القرارات  التالية : - 

1- املوافقه على تعديل املادة )3( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة واخلا�شة باأغرا�س ال�شركة   

2-املوافقه على تعديل املادة ) 16 ( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة واخلا�شة مبجل�س االإدارة . 

املقيدة  والورق  الب�شال�شتيك  �شاحة  ب�شركة  ال�شركاء  اجتمع  2014/11/3م  املوافق  1436/1/10هـ  بتاريخ  انه 

ال�شنة  عن  ال�شركة  خ�شائر  لبحث  الريا�س  مبدينة  1433/4/10هـ  وتاريخ   1010330526 رقم  التجاري  بال�شجل 

املنهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت 955135 ريال.

املايل  الدعم  ال�شركة مع تقدمي  ا�شتمرار  ال�شركاء باالجماع  ال�شركات فقد  قرر  املادة )180( من نظام  وطبقا الحكم 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

ال�شركاء

                      اال�شم : نا�شر مهدي ال �شلطان                      اال�شم : �شركة جمموعة خالد الراجحي و�شركاه 

                      التوقيع :                                                          التوقيع :

قرر ال�شركاء يف �شركة ركن اجلمال للتجارة �شركة ذات م�شئولية حمدودة مقيدة بال�شجل التجاري رفم 1010103606 

بتاريخ 1413/06/06 هـ مبدينة الريا�س وهم :-

1-  ال�شيد/ عبد اهلل عمر عبد الرحمن البار , ) �شعودي اجلن�شية ( �شجل مدنى رقم ) 1002971834 ( ومهنته موظف 

اأهلي وتاريخ ميالده 1398/10/21 هـ ويقيم يف الريا�س. 

2-  ال�شيدة / علوية عمر عبد الرحمن البار , ) �شعودية اجلن�شية ( �شجل مدين رقم ) 1002971792 ( ومهنتها ربه 

منزل , وتاريخ ميالدها 1387/06/22 هـ وتقيم فى الريا�س. 

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريكة / علوية عمر عبد الرحمن البار عن كامل ح�ش�شها اىل ال�شريك / عبد اهلل 

عمر عبدالرحمن البار 

مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات, ويقر ال�شريكان املتنازالن باأنهما قد ا�شتلما كافه حقوقهما من املتنازل له, 

كما يقر ال�شريكان باأنهما قد قاما باجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهما وفقاً الأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات 

للمادة )15( من نظام ال�شركات  و�شداد الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �شدور القرار, وطبقاً 

ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها اإىل �شريك واحد وهو/ عبد اهلل عمر عبد الرحمن البار, 

هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية.

وعلى ما �شبق وقع ال�شركاء :

                                       ال�شريك االأول                                                   ال�شريك الثاين   

علوية عمر عبدالرحمن البار                           عبداهلل عمر عبدالرحمن البار        

التوقيع :                                                                                                                                             التوقيع :                                               

اأنه بتاريخ 1435/07/19هـ اإجتمع ال�شركاء ب�شـركة الريا�س للتطويـر التجاري املحـدودة املقيدة بال�شجل التجارى رقم 

)1010342610( وتاريخ 1433/7/29هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املنتهية 2013/12/31م 

والتى قد جتاوزت اأكرث من ) 50% ( من قيمة راأ�س مال ال�شركة .

املاىل  الدعم  تقدمي  مع  ال�شركة  ا�شتمرار  باالجماع  ال�شركاء  قرر  فقد  ال�شركات  نظام  من  املادة)180(  الحكام  وطبقا 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم فى امليزانية التالية.

واهلل املوفق,,,

ال�شركاء

�شركة �شارا للتنمية املحدودة

........................................

موؤ�ش�شة العربية اخلا�شة للتجارة 

........................................

ال�شيد فهد حـزام حممـد النابـت 

........................................
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قرار ال�سركاء يف �سركة �سرييل �سويت العربية 
ال�سعودية املحدودة بـاإ�ستمرار ودعم ال�سركة

قرار ال�سركاء يف �سركة حلو الثالثي بتحويلها من �سركة 
اإلى موؤ�س�سة فردية

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة متون العقارية

نفيدكم نحن �سركة �سرييل �سويت العربية ال�سعودية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010277734( �أنه 

بتاريخ 2014/11/06 اأجتمع ال�سركاء يف �سركة �سرييل �سويت لبحث اخل�سائر املالية لل�سنة املنتهية 2013/12/31  

والتي جتاوزت راأ�س املال .

180 يف نظام ال�سركة فقد مت الأجماع على قرار باأ�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل  وبناء على الحكام للمادة 

لتخطي اخل�سائر و�سوف تظهر النتائج الدعم يف امليزانية القادمة مب�سيئة اهلل .

تف�سلو بقبول فائق الحرتام 

وللنيابة 

�سويت جروب بي ال �سي

نعلن اأنه يف يوم الأربعاء 1435/02/04هـ املوافق 2014/11/26م يف متام ال�ساعة الثالثة م�ساء مت اجتماع اجلمعية 

العمومية الغري عادية ل�سركة فنادق مريا التجارية )�سركة م�ساهمة مقفلة( وقرر اأع�ساء اجلمعية بجماع تعديل املادة 

41 من النظام ال�سا�سي ل�سركة لت�سبح كالتايل : )تبداأ ال�سنة املالية الوىل لل�سركة من اول �سهر يناير وتنتهي يف نهاية 

�سهر دي�سمرب من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�سها وحتى 

نهاية �سهر دي�سمرب من العام نف�سه(

قرار ال�سركاء يف �سركة �سرييل �سويت العربية 
ال�سعودية املحدودة بـاإ�ستمرار ودعم ال�سركة 

قرار اجلمعية العمومية غري العادية ل�سركة فنادق 
مريا التجارية

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة الطائف 
الرائدة للبيع والتق�سيط وتاأجري ال�سيارات القاب�سة

اإ�سهار  ت�سفية �سركة بناء القواعد للتطوير العقاري 

دعوة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية  
االأولى )االجتماع الثاين( ل�سركة اإ�سمنت اأم القرى

نفيدكم نحن �سركة �سرييل �سويت العربية ال�سعودية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010277734( �أنه 

بتاريخ 2014/11/06 اأجتمع ال�سركاء يف �سركة �سرييل �سويت لبحث اخل�سائر املالية لل�سنة املنتهية 2013/12/31  

والتي جتاوزت راأ�س املال .

180 يف نظام ال�سركة فقد مت الأجماع على قرار باأ�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل  وبناء على الحكام للمادة 

لتخطي اخل�سائر و�سوف تظهر النتائج الدعم يف امليزانية القادمة مب�سيئة اهلل .

تف�سلو بقبول فائق الحرتام 

وللنيابة 

�سويت انرتنا�سيونال )القاب�سة ( ليمتد 

نظرًا لعدم اأكتمال الن�ساب القانوين للح�سور من ال�سادة امل�ساهمني يف الجتماع الأول للجمعية العامة العادية الأوىل 

ال�سادة  اأم القرى ) �سركة م�ساهمة �سعودية ( دعوة  اإ�سمنت  اإدارة �سركة  فاأنه ي�سر جمل�س  اإنعقاد الجتماع  وعدم 

امل�ساهمني الكرام حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية الأوىل ) الجتماع الثاين ( الذي �سيعقد مب�سيئة اهلل عند 

ال�ساعة الرابعة م�ساًء يوم الأربعاء بتاريخ 1436/02/25هـ املوافق 2014/12/17م يف فندق هوليدي ان الإزدهار 

مبدينة الريا�س وذلك للنظر فى جدول الأعمال التاىل  :

1-  املوافقة على �سيا�سات ومعايري واإجراءات الع�سوية فى جمل�س الإدارة .

2-  الت�سويت على اختيار املر�سحني املتقدمني وتعيني ع�سو جمل�س الإدارة يف املن�سب ال�ساغر.

ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني اإىل اأن لكل م�ساهم ميلك ع�سرين �سهماً فاأكرث حق ح�سور هذا الجتماع بالأ�سالة اأو 

بالوكالة ، وعلى كل م�ساهم يرغب يف احل�سور ا�سطحاب بطاقة الأحوال املدنية اأو ال�سجل التجاري وما يثبت ملكيته 

وموكليه لالأ�سهم ، ويحق للم�ساهم اأن يوكل م�ساهماً اآخر له حق ح�سور هذا الجتماع من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة 

التجارية  الغرف  اإحدى  من  التوكيل  ت�سديق  �سرورة  مع  اأدناه  ن�سه  املبني  التوكيل  مبوجب   ، ال�سركة  موظفي  اأو 

الجتماع على  اأيام من موعد   3 قبل  ال�سركة  ي�سل  اأن  ، على  العمل  اأو من جهة   ، التجارية  البنوك  اأو   ، ال�سناعية 

العنوان التايل : 

�س.ب: 10182 الريا�س 11433 - اإدارة عالقات امل�ساهمني

واهلل املوفق،،

جمل�س اإدارة �سركة اإ�سمنت اأم القرى

--------

توكيل

اأنا املوقع اأدناه ...............................................،.................... اجلن�سية مبوجب بطاقة الأحوال رقم 

....................... وتاريخ ..../.../...... هـ ) اأو �سجل جتاري رقم ...................... ( وب�سفتي م�ساهماً ومالك 

بطاقة   ................................... امل�ساهم  وكلت  قد  القرى،  اأم  اإ�سمنت  �سركة  اأ�سهم  من  �سهم   ........... لعدد 

اأحوال رقم ..........................) وهو من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة اأو املكلفني بالقيام ب�سفة 

دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�سابها ( لينوب عني يف ح�سور اجتمـاع اجلمعيـة العامـة العاديـة املقـرر عقـده مب�سيئـة 

اهلل يوم الأربعاء بتاريخ 1436/02/25هـ املوافق 2014/12/17م يف فندق هوليدي ان الإزدهار مبدينة الريا�س 

امل�ستندات املطلوبة  اأعمال هذه اجلمعية والتوقيع على كل  البنود املدرجة يف جدول  نيابة عني على  ، والت�سويت 

وال�سرورية الالزمة لإجراءات الجتماع كما ي�سري هذا التوكيل يف حال تاأجيل هذا الجتماع .

حرر يف  ...../....../...........

ال�ســم : .........................................  التوقيـــع : .................................

ال�سفة : .........................................  الت�سديق : .................................

مالحظة هامة:

يرجى اإرفاق �سورة بطاقة الأحوال / ال�سجل التجاري مع التوكيل مت�سياً مع تعليمات وزارة التجارة وال�سناعة 

وذلك يف موعد اأق�ساه ثالثة اأيام قبل موعد انعقاد اجلمعية ولال�ستف�سار يرجى الت�سال باإدارة عالقات امل�ساهمني عرب 

الهاتف 0112884484 اأو فاك�س 0112011337 خالل الدوام الر�سمي.

املنعقدة بتاريخ 1436/01/18هـ 

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة واتخذت من القرارات ما يلي : 

1ـ   املوافقة على تخفي�س راأ�س مال ال�سركة من )1،000،000،000( مليون ريال اإىل )210،000،000(  مليون ريال 

وذلك باإلغاء عدد )79،000،000( �سهم يعادل القدر املطلوب تخفي�سه نتيجة عن لزيادته عن حاجة ال�سركة . 

2ـ  تعديل املادة )7( واملادة )8( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة وفقــا للزيادة املقرتحة يف راأ�س املال . 

)ذات م�سئولية حمدودة( �سجل جتاري رقم )1010210064( تاريخ 1426/05/01هـ مبدينة الريا�س 

بناًء على اأحكام املادة )223( من نظام ال�سركات يعلن م�سفي ال�سركة املذكورة انتهاء ت�سفيتها وذلك بعد اجتماع 

ال�سركاء بتاريخ 1436/02/14هـ و م�سادقتهم على احل�ساب اخلتامي للت�سفية و تقرير امل�سفي .

ويقر امل�سفي باأنه قد مت �سداد كافة ديون و التزامات ال�سركة و ل توجد ديون م�ستحقة عليها للغري ، كما يقر امل�سفي 

النظامية ل�سطب  العمل وذلك ل�ستكمال الإجراءات  بال�سركة جتاه مكتب  العاملني  اأو�ساع جميع  باأنه قد مت ت�سوية 

ال�سجل التجاري اخلا�س بال�سركة رقم )1010210064(  مبدينة الريا�س .

�سركة الزامل و اخلرا�سي للمحاماة

عماد بن �سالح اخلرا�سي

 )  2511012004  ( رقم  التجاري  بال�سجل   ) حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   ( الثالثي  حلو  �سركة  يف  ال�سركاء  قرر 

وتاريخ 7 / 5 / 1432هـ مبدينة الريا�س وهم : 

1-ال�سيد / فايز عطا اهلل حممد العنزي 

2-ال�سيدة / نورة ف�سي عواد العنزي 

بناءا على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�سريك / نورة ف�سي عواد العنزي عن كامل ح�س�سها اإىل ال�سريك / فايز عطا اهلل 

حممد العنزي مبا له من حقوق وما عليه من التزامات ، ويقر ال�سريك املتنازل باأنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�سريك املتنازل 

اأعمال الت�سفية مبعرفتهما وفقا لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات  باأنهما قاما باإجناز  ، كما يقر ال�سريكان  له 

ال�سركات  15 ( من نظام   ( للمادة  ، وطبقا  القرار  ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ ذدور هذا  الزكاة امل�ستحقة على  و�سداد 

لت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�سمالها اىل �سريك واحد هو / فايز عطا اهلل حممد العنزي ، هذا وقد 

رغب ال�سريك التنازل له بتحولها اىل موؤ�س�سة فردية .

وعلى ما�سبق مت التوقيع : 

                                          الطرف الأول                                                               الطرف الثاين                                                                                                                                   

                       ال�سم: فايز عطا اهلل حممد العنزي                                ال�سم: نورة ف�سي عواد العنزي             

                       التوقيع:                                                                           التوقيع:

املنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1436/01/19هـ املوافق 2014/11/12م 

بناًء على موافقة اجلمعية العامة الغري العادية على تعديل بع�س البنود اأو النقاط يف النظام الأ�سا�سي  فقد قررت اجلمعية 

ما يلي : 

الثالثة يف الباب الأول من النظام الأ�سا�سي والتي تخت�س بال�سراء والبيع  اأوًل: املوافقة على تعديل البند الأول من املادة 

والتاأجري . 

ثانياً :املوافقة على تعديل املادة ال�سابعة ع�سر من الباب الثالث يف النظام الأ�سا�سي والتي تخت�س بع�سوية جمل�س الإدارة . 

ثالثاً : املوافقة على تعديل املادة الع�سرون من الباب الثالث يف النظام الأ�سا�سي والتي تخت�س ب�سالحيات متثيل ال�سركة .  

اجلمعة  4  ربيع األول  1436 هـ      26  ديسمبر  2014 م اإلعـــالنات المنـوعــة58 ال�سنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA

قرار ال�سركاء بت�سفية �سركة مبارك عبداهلل الدو�سري 
)ذات م�سئولية حمدودة (

يقر ال�سركاء ب�سركة مبارك عبداهلل الدو�سري وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة وامل�سجلة بال�سجل التجاري مبدينة 

الريا�س برقم )1010356430( وتاريخ 1434/01/17هـ 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 ديونا اأو التزامات حالة اأو اآجلة 

اأو متنازع عليها جتاه الغري، ولي�س م�ستحقا عليها اأية �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . 

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�سمال ال�سركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�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 والتزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�سة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية ، وح�ساب ختامي واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقا حلكم املادة )223( من نظام 

ال�سركات ، كما يعترب طلبا ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

نعد بحاجة خلدماته . 

واهلل املوفق ،،

توقيعات ال�سركاء

                                                       1- مبارك عبداهلل الدو�سري                        التوقيع:

2- هيالء مناحي �سلطان امل�سارير             التوقيع:



قرار ال�صركاء بتحويل �صركة املركز الربيطاين 
للتجميل واالبت�صامة اإلى موؤ�ص�صة فردية 

قرار ال�صركاء بتحويل �صركة املركز االأوروبي للجلدية 
واالأ�صنان اإلى موؤ�ص�صة فردية 

قرار ال�صركاء بتحويل �صركة مركز اأميا االإ�صت�صاري 
اإلى موؤ�ص�صة فردية 

قـرار ال�صـركاء بت�صفيـة �صـركـة م�صنـع االتفـاق 
االأ�صيوي املحدودة

انه يف يوم الثالثاء1435/08/24هـ املوافق2014/06/22م اجتمع ال�شركاء االتية اأ�شمائهم

1- ال�شيد/ حممد كفيل الدين                         بنجالدي�س اجلن�شية

2- ال�شيد/حممد �شحات حممد ابو النب         �شعودي اجلن�شية

3- ال�شيد/احمد �شحات حممد ابو النب          �شعودي اجلن�شية

حيث قرروا ت�شفية �شركة م�شنع االتفاق االأ�شيوي املحدودة املوثق عقد تاأ�شي�شها لدى كاتب عدل بال�شحيفة رقم 

 4030202577 4/�س وتاريخ1431/06/11 هـ  مبدينة جدة وامل�شجلة بال�شجل رقم  48 جملد رقم   47 عدد رقم 

وتاريخ1431/07/21هـ ومبوجب ترخي�س الهيئة العامة لال�شتثمار رقم 111030114535وتاريخ 1430/11/08هـ  

وفقا ملا يلي  :

اأوال :يعترب التمهيد ال�شابق جزءا ال يتجزاأ من هذا القرار .

ثانيا : حل ال�شركة وت�شفيتها طبقا ملا ورد الإحكام الت�شفية الواردة يف نظام ال�شركات وطبقا لبنود عقد التاأ�شي�س .

الهوية  رقم  غراب  احمد  عالء   / وال�شيد   1003354774 الهوية  رقم  با�شودان  �شالح  عبداهلل  ال�شيد/  تعني   : ثالثا 

1006148207 م�شفيان عامان  لل�شركة ومنحهما كافة ال�شالحيات وال�شلطات الجناز عملية الت�شفية وعلية جرى 

التوقيع واهلل ويل التوفيق .

توقيع ال�شركاء

                                               الطرف االأول / حممد كفيل الدين                          التوقيع                         

                                               الطرف الثاين/ حممد �شحات ابو لنب                      التوقيع                          

                                               الطرف الثالث/ احمد �شحات ابو لنب                     التوقيع                           

اإقرار ال�صركاء يف �صركة امتياز امل�صروبات للتموين 

قرار ال�صركاء بتحويل �صركة مركز  روما االإ�صت�صاري 
اإلى موؤ�ص�صة فردية 

قرر ال�شركاء يف / �شركة املركز الربيطاين للتجميل واالبت�شامة )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( واملقيدة بال�شجل 

التجاري رقم )1010216567( وتاريخ 1427/1/27هـ مبدينة الريا�س وهم : 

1ـ عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

2ـ �شالح عبدالرحمن عبدالعزيز القنا�س 

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك / �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س عن كامل ح�ش�شه اإىل 

ال�شريك / عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س , مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات , ويقر ال�شريك املتنازل 

باأنه قد ا�شتلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له , كما يقر ال�شريكان باأنهما قاما باجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهما 

تاريخ  ال�شركة وال�شركاء حتى  امل�شتحقة على  الزكاة  ال�شركات و�شداد  نظام  الباب احلادي ع�شر من  الأحكام  وفقـا 

راأ�س  انتقال جميع ح�ش�س  ب�شبب  منق�شية  ال�شركة  ت�شبح  ال�شركات  نظام  من   )15( للمادة  القرار وطبقـا  �شدور 

مالها اإىل �شريك واحد هو ال�شيد / عبدالرحمن �شالح القنا�س هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة 

فردية مع االحتفاظ با�شم ورقم وتاريخ ال�شجل التجاري لل�شركة عند حتويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية لي�شبح ا�شمها املركز 

الربيطاين للتجميل واالبت�شامة , وعلى ما �شبق وقع ال�شريكان : 

                            اال�شم : عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س                      التوقيع : 

التوقيع :                              اال�شم : �شالح عبدالرحمن �شالح القنا�س   

بال�شجل  واملقيدة  حمدودة(  م�شئولية  ذات  )�شركة  واالأ�شنان  للجلدية  االأوروبي  املركز  �شركة   / يف  ال�شركاء  قرر 

التجاري رقم )1010384553( وتاريخ 1434/9/21هـ مبدينة الريا�س وهم : 

1ـ عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

2ـ �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك / �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س عن كامل ح�ش�شه اإىل 

ال�شريك / عبد الرحمن �شالح عبد العزيز القنا�س , مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات , ويقر ال�شريك املتنازل 

باأنه قد ا�شتلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له , كما يقر ال�شريكان باأنهما قاما باجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهما 

ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ  الزكاة امل�شتحقة على  ال�شركات و�شداد  الباب احلادي ع�شر من نظام  وفقــا الأحكام 

�شدور القرار وطبقـا للمادة )15( من نظام ال�شركات ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها 

اإىل �شريك واحد هو ال�شيد / عبدالرحمن �شالح القنا�س هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية 

املركز  موؤ�ش�شة  ا�شمها  لي�شبح  فردية  موؤ�ش�شة  اإىل  لل�شركة عند حتويلها  التجاري  ال�شجل  با�شم ورقم  مع االحتفاظ 

االأوروبي للجلدية واالأ�شنان , وعلى ما �شبق وقع ال�شريكان : 

                            اال�شم : عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س                      التوقيع : 

التوقيع :                              اال�شم : �شالح عبدالرحمن �شالح القنا�س   

قرر ال�شركاء يف / �شركة روما اال�شت�شاري )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( واملقيدة بال�شجل التجاري رقم 

)1010344605( وتاريخ 1433/8/21هـ مبدينة الريا�س وهم : 

1ـ عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

2ـ �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك / �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س عن كامل ح�ش�شه اإىل 

ال�شريك / عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س , مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات , ويقر ال�شريك املتنازل 

باأنه قد ا�شتلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له , كما يقر ال�شريكان باأنهما قاما باجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهما 

تاريخ  ال�شركة وال�شركاء حتى  امل�شتحقة على  الزكاة  ال�شركات و�شداد  نظام  الباب احلادي ع�شر من  الأحكام  وفقـا 

�شدور القرار وطبقـا للمادة )15( من نظام ال�شركات ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها 

اإىل �شريك واحد هو ال�شيد / عبدالرحمن �شالح القنا�س هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية 

مع االحتفاظ با�شم ورقم وتاريخ ال�شجل التجاري لل�شركة عند حتويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية لي�شبح ا�شمها موؤ�ش�شة 

مركز رما اال�شت�شاري, وعلى ما �شبق وقع ال�شريكان : 

                           اال�شم : عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س                      التوقيع : 

التوقيع :                              اال�شم : �شالح عبدالرحمن �شالح القنا�س   

قرار ال�صركاء بتحويل �صركة مركز موناكو االإ�صت�صاري 
اإلى موؤ�ص�صة فردية 

اإقرار ال�صركاء يف �صركة انابيب اجلزيرة للمقاوالت 

رقم  التجاري  بال�شجل  واملقيدة  حمدودة(  م�شئولية  )ذات  اال�شت�شاري   موناكو  مركز  �شركة   / يف  ال�شركاء  قرر 

)1010337097( وتاريخ 1433/6/8هـ مبدينة الريا�س وهم : 

1ـ عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

2ـ �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك / �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س عن كامل ح�ش�شه اإىل 

ال�شريك / عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س , مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات , ويقر ال�شريك املتنازل 

باأنه قد ا�شتلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له , كما يقر ال�شريكان باأنهما قاما باجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهما 

تاريخ  ال�شركة وال�شركاء حتى  امل�شتحقة على  الزكاة  ال�شركات و�شداد  نظام  الباب احلادي ع�شر من  الأحكام  وفقـا 

�شدور القرار وطبقـا للمادة )15( من نظام ال�شركة ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها 

اإىل �شريك واحد هو ال�شيد / عبدالرحمن �شالح القنا�س هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية 

مع االحتفاظ با�شم ورقم ال�شجل التجاري لل�شركة عند حتويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية لي�شبح ا�شمها موؤ�ش�شة    مركز 

موناكو اال�شت�شاري , وعلى ما �شبق وقع ال�شريكان : 

                            اال�شم : عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س                      التوقيع : 

التوقيع :                              اال�شم : �شالح عبدالرحمن �شالح القنا�س   

)ذات م�شئولية حمدودة(

التجاري  بال�شجل  م�شجلة  حمدودة  و  م�شئولية  ذات  �شركة  للمقاوالت وهي  اجلزيرة  انابيب  ب�شركة  ال�شركاء  يقر 

1432/6/27 هـ باأن ال�شركة مل متار�س اأي ن�شاط منذ تاأ�شي�شها ومل  1010309783 وتاريخ  مبدينة الريا�س برقم 

تقم باأي عمل , كما يقر ال�شركاء باأنه ال يوجد لل�شركة ا�شول او ممتلكات ومل يرتتب عليها ديون اأو التزامات حالة اأو 

اآجلة او متنازع عليها جتاه الغري. ولي�س م�شتحقا عليها اية زكاة او �شرائب او ر�شوم للدولة او اجلهات املخت�شة. 

وقد قام ال�شركاء ب�شحب را�س مال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�شب ح�شته يف را�س املال وبذا يكون ال�شركاء 

قد قاموا بت�شفية ال�شركة. ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�شامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون 

او التزامات للغري وذلك من اموالهم اخلا�شة. ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�شفية , وح�شاب ختامي واإقرار بانتهاء 

ال�شركة طبقا حلكم املادة )223( من نظام ال�شركات كما يعترب طلبا ب�شطب ال�شجل التجاري لل�شركة.

توقيعات ال�شركاء

1-     عبد العزيز عبد اهلل عبد العزيز التميمي بطاقة احوال رقم  1070132459

التوقيع:

2-    بندر عبد اهلل عبد العزيز التميمي بطاقة احوال رقم 1036779484

التوقيع:

قرر ال�شركاء يف / �شركة مركز اأميا اال�شتاري )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( واملقيدة بال�شجل التجاري رقم 

)1010192481( وتاريخ 1424/10/28هـ مبدينة الريا�س وهم : 

1ـ عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

2ـ �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س 

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريك / �شالح عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س عن كامل ح�ش�شه اإىل 

ال�شريك / عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س , مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات , ويقر ال�شريك املتنازل 

باأنه قد ا�شتلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل له , كما يقر ال�شريكان باأنهما قاما باجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهما 

تاريخ  حتى  وال�شركاء  ال�شركة  على  امل�شتحقة  الزكاة  و�شداد  ال�شركات  نظام  من  ع�شر  احلادي  الباب  الأحكام  وفقـا 

�شدور القرار وطبقـا للمادة )15( من نظام ال�شركات ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها 

اإىل �شريك واحد هو ال�شيد / عبدالرحمن �شالح القنا�س هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية 

مع االحتفاظ با�شم ورقم ال�شجل التجاري لل�شركة عند حتويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية لي�شبح ا�شمها موؤ�ش�شة مرز اأميا 

اال�شت�شاري , وعلى ما �شبق وقع ال�شريكان : 

                            اال�شم : عبدالرحمن �شالح عبدالعزيز القنا�س                      التوقيع : 

التوقيع :                              اال�شم : �شالح عبدالرحمن �شالح القنا�س   

)ذات م�شئولية حمدودة(

التجاري  بال�شجل  وم�شجلة  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  وهي  للتموين  امل�شروبات  امتياز   / ب�شركة  ال�شركاء  يقر 

1010219597 وتاريخ 1427/4/24هـ مبدينة الريا�س بان ال�شركة مل متار�س اأي ن�شاط منذ تاأ�شي�شها ومل تقم باي 

عمل كما يقر ال�شركاء بانه ال يوجد لل�شركة ا�شول او ممتلكات ومل يرتتب عليها اأي ديون او التزامات حالة او اجلة او 

متنازع عليها جتاه الغري , ولي�س م�شتحقا عليها اأي زكاة او �شرائب او ر�شوم للدولة او اجلهات املخت�شة 

وقد قام ال�شركاء ب�شحب راأ�س مال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�شب ح�شته يف راأ�س املال وبذا يكون ال�شركاء 

قد قاموا بت�شفية ال�شركة .

ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�شامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون او التزامات للغري وذلك من 

اموالهم اخلا�شة .

يعترب هذا مبثابة تقرير بالت�شفية وح�شاب ختامي واقرار بانتهاء ال�شركة طبقا حلكم املادة )223( من نظام ال�شركات 

كما يعترب طلبا ب�شطب ال�شجل التجاري لل�شركة .

1- ال�شريك/ �شالح علي ثويني الثنيان       2- ال�شريك/ خالد علي ثويني الثنيان      3- ال�شريك/ جنالء عبداحلميد ح�شن �شقري

      عنه بالوكالة                                             عنه بالوكالة                                          عنها بالوكالة                                         
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دعوة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العامة غري 
العادية ل�صركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي

قرار ال�صركاء يف �صركة مركز تاجي للتدريب 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

قرار ال�صركاء بت�صفية �صركة االحتادين
)ذات م�شوؤوؤلية حمدودة( يف تاريخ 1436/1/27هـ  و املوافق 2014/11/20م

يقر ال�شركاء ب�شركة االحتادين و هي �شركة ذات م�شوؤوؤلية حمدودة و امل�شجلة بال�شجل التجاري مبدينة الريا�س برقم 

)1010301844( و تاريخ 1432/2/25 باأن ال�شركة مل متار�س اأي ن�شاط منذ تاأ�شي�شها و مل تقم باأي عمل , كما يقر 

ال�شركاء باأنه ال يوجد لل�شركة اأ�شول اأو ممتلكات و مل يرتتب عليها ديونا اأو التزامات حالة اأو اآجلة اأو متنازع عليها 

جتاه الغري , و لي�س م�شتحقا عليها اأية زكاة اأو �شرائب اأو ر�شوم للدولة اأو اجلهات املخت�شة .

وقد قام ال�شركاء ب�شحب راأ�شمال ال�شركة و توزيعه فيما بينهم كل بح�شب ح�شته يف راأ�س املال و بذا يكون ال�شركاء 

قد قاموا بت�شفية ال�شركة .

و يتعهد ال�شركاء منفردين و مت�شامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون اأو التزامات للغري و ذلك 

من اأموالهم اخلا�شة .

و يعترب هذا مبثابة تقرير بالت�شفية , و ح�شاب ختامي ,و اإقرار بانتهاء ال�شركة تطبيقا حلكم املادة )223( من نظام 

ال�شركات , كما يعترب طلبا ل�شطب ال�شجل التجاري لل�شركة .

توقيعات ال�شركاء

                                            1- عبدالرحمن بن عبداهلل الطريقي                             التوقيع:

                                            2- فوزية بنت مبارك الع�شيمي                                  التوقيع:

قرار ال�صركاء يف �صركة �صابكة الن�صر التجارية 
املحدودة بـاإ�صتمرار  ودعم ال�صركة 

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�صركة �صيادة االأر�س التجارية 
قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�صركة التقنية 

للتنمية واال�صتثمار 

ي�شر جمل�س اإدارة �شركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي, دعوة ال�شادة م�شاهمي ال�شركة ) ممن ميتلك 20 �شهما 

فاأكرث (, حل�شور اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية , واملقرر اإنعقادها باإذن اهلل يوم الثالثاء  8 ربيع اأول  1436هـ, 

املوافق 30 دي�شمرب 2014م, يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاء, يف مقر ال�شركة الرئي�شي مبدينة الريا�س. وذلك للنظر يف 

جدول االأعمال التايل: 

1-  امل�شادقة على تخفي�س عدد اأع�شاء جمل�س االدارة من ع�شرة اأع�شاء اإىل �شبعة اأع�شاء, وبالتايل تعديل املادة 

اأع�شاء تعينهم اجلمعية  اإدارة موؤلف من ع�شرة  ال�شركة جمل�س  اإدارة  اأن يتوىل  الثالثة ع�شر والتي تن�س على 

العامة العادية ملدة التزيد على ثالث �شنوات واليخل هذا التعيني بحق ال�شخ�س املعنوي يف ا�شتبدال من ميثله 

يف املجل�س. وا�شتثناء من ذلك تعني اجلمعية التاأ�شي�شية اأول جمل�س اإدارة ملدة ثالث �شنوات من تاريخ �شدور 

القرار الوزاري باأعالن تاأ�شي�س ال�شركة . لت�شبح على النحو التايل )يتوىل اإدارة ال�شركة جمل�س اإدارة موؤلف من 

�شبعة اأع�شاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة التزيد على ثالث �شنوات واليخل هذا التعيني بحق ال�شخ�س 

املعنوي يف ا�شتبدال من ميثله يف املجل�س . واإ�شتثناء من ذلك تعني اجلمعية التاأ�شي�شية اأول جمل�س اإدارة ملدة 

ثالث �شنوات من تاريخ �شدور القرار الوزاري باأعالن تاأ�شي�س ال�شركة(.

2-  اإنتخاب اأع�شاء جمل�س اإدارة للدورة القادمة للفرتة من 30 دي�شمرب 2014م , ولغاية 29 دي�شمرب 2017م , حيث 

يتم الت�شويت باحت�شاب �شوت واحد لكل �شهم )ت�شويت عادي(.

3-  املوافقة على اإختيار وتعيني مراجعي احل�شابات لل�شركة للعام 2013م من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة, 

وحتديد اأتعابهم.

4-  املوافقة على اإختيار وتعيني مراجعي احل�شابات لل�شركة للعام 2014م من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة, 

وحتديد اأتعابهم.

هذا, ويوجه جمل�س االإدارة عناية ال�شادة امل�شاهمني اإىل ما يلي: 

مال  راأ�س  من   )%50( ي�شكلون  م�شاهمون  ح�شر  اإالاإذا  �شحيحاً  العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يكون  5-  ال 

ال�شركة, لكل م�شاهم حائز على 20�شهماً على االأقل حق ح�شور اجلمعية العامة غري العادية وله اأن يوكل عنه 

اآخر لتمثيله يف االجتماع , على اأن يكون من غري اأع�شاء جمل�س االإدارة اأو موظفي ال�شركة اأو املكلفني  م�شاهماً 

بالقيام ب�شفة دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�شاب ال�شركة.

اإجراءات  الإنهاء  االأقل  على  واحدة  ب�شاعة  االجتماع  موعد  قبل  ياأتي  اأن  احل�شور  يف  يرغب  م�شاهم  كل  6-  على 

ت�شجيله و اأن يح�شر معه الهوية الوطنية )بطاقة االأحوال( و امل�شتندات الدالة على ملكية االأ�شهم و ذلك للتحقق 

بدء  قبل  الت�شجيل  ينتهي  اأن  على  ميثلهم  الذين  امل�شاهمني  و  ميلكها  التي  االأ�شهم  عدد  اإثبات  و  �شخ�شيته  من 

االجتماع. 

ج - اآخر موعد لت�شجيل مبايعات االأ�شهم حل�شور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية هو يوم الثالثاء 1436/03/08هـ 

املوافق 2014/12/30م. 

هـ - لال�شتف�شار ميكن لل�شادة امل�شاهمني االت�شال على اإدارة �شوؤون امل�شاهمني الهاتف 4501001 )011( حتويلة 1014.

)م�شاهمة مقفلة(املنعقدة بتاريخ 1436/2/9هـ املوافق 2014/12/1م

انه يف يوم االثنني بتاريخ 1436/2/9هـ املوافق 2014/12/1م انعقدت اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة التقنية 

للتنمية واال�شتثمار وقررت ما يلي:

1- املوافقة على تقرير م�شفي ال�شركة .

2- املوافقة على �شطب ال�شجل التجاري .

دعـوة امل�صـاهمني حل�صـور اجتمـاع اجلمعـيـة العـامـة 
غري العادية ل�صركة بروج للتاأمني التعاوين

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�صركة اأورك�س 
ال�صعودية للتاأجري التمويلي 

ي�شر جمل�س اإدارة �شركة بروج للتاأمني التعاوين دعوة ال�شادة امل�شاهمني حل�شور اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

واملقرر عقده مب�شيئة اهلل يف متام ال�شاعة الرابعة م�شاًء من يوم الثالثاء 1436/03/29هـ املوافق 2015/01/20م يف 

فندق املاريوت بالريا�س وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:

1-  املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�شركة عن طريق طرح اأ�شهم حقوق اأولوية بقيمة )120,000,000( مئة وع�شرون 

اجلمعية  اإنعقاد  يوم  تداول  بنهاية  ال�شركة  م�شاهمي  �شجل  يف  املقيدين  للم�شاهمني  وذلك  �شعودي  ريال  مليون 

العامة غري العادية.

2-  املوافقة على تعديل املادة ال�شابعة )7( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة مبا يتنا�شب مع زيادة راأ�س املال ون�شها: 

ع�شر  ثالثة   )13,000,000( اإىل  مق�شم  �شعودي,  ريال  مليون  وثالثون  مائة   )130,000,000( ال�شركة  مال  »راأ�س 

مليون �شهم مت�شاوية القيمة, تبلغ قيمة كل منها )10( ع�شرة رياالت �شعودية«.

لت�شبح كالتايل:

»راأ�س مال ال�شركة هو )250,000,000( مائتان وخم�شون مليون ريال �شعودي, مق�شم اىل )25,000,000( خم�شة 

وع�شرون مليون �شهم مت�شاوية القيمة, تبلغ قيمة كل منها )10( ع�شرة رياالت �شعودية«.

3-   املوافقة على تعديل املادة الثامنة )8( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة مبا يتنا�شب مع زيادة راأ�س املال ون�شها:

 )78,000,000( قدرها  بقيمة  �شهم  األف  وثمامنائة  ماليني  �شبعة   )7,800,000( جمموعه  مبا  املوؤ�ش�شون  »اإكتتب 

ثمانية و�شبعون مليون ريال �شعودي, و�شددوا قيمتها نقدا, وهي متثل 60% من كل اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة, و�شوف 

تطرح االأ�شهم الباقية وعددها )5,200,000( خم�شة ماليني ومائتان األف �شهم, بقيمة قدرها )52,000,000( اإثنان 

وخم�شون مليون ريال لالإكتتاب العام خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر املر�شوم امللكي املرخ�س بتاأ�شي�س ال�شركة. 

وبعد االإكتتاب مبا�شرة �شوف تكتمل اأ�شهم ال�شركة لت�شبح )13,000,000( ثالثة ع�شر مليون �شهم«.

لت�شبح كالتايل:

»اإكتتب امل�شاهمون بكامل ا�شهم ال�شركة البالغ عددها )25,000,000( خم�شة وع�شرون مليون �شهما والبالغ قيمتها 

)250,000,000( مئتان وخم�شون مليون ريال �شعودي ومت دفع القيمة كاملة«.

. ويحق  لل�شركة  الن�شاط امل�شتقبلي  ال�شركة من زيادة راأ�س املال اىل تعزيز هام�س املالءة املالية ودعم منو  تهدف 

لكل م�شاهم ميلك )20( ع�شرون �شهما على االأقل ح�شور اجلمعية العامة غري العادية, وله اأن يوكل عنه يف احل�شور 

م�شاهما اأخر من غري اأع�شاء جمل�س االإدارة اأو موظفي ال�شركة مبوجب توكيل م�شدق عليه من اإحدى الغرف التجارية 

ال�شناعية اأو اأحد البنوك املحلية , على اأن ي�شلم اأ�شل التوكيل لدى ال�شركة قبل ثالثة اأيام على االأقل من موعد اإنعقاد 

اجلمعية العامة غري العادية على العنوان التايل: �س.ب. 51855 الريا�س 11553 هاتف 2938383-011  فاك�س 

م�شاهمون ميثلون  اإال بح�شور  يكون �شحيحاً  العادية ال  العامة غري  اجتماع اجلمعية  باأن  علماً   .011-2172350

ن�شف راأ�س مال ال�شركة على االأقل طبقا املادة )33( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة.

املنعقدة يف تاريخ 1436/02/01هـ املوافق 2014/11/23م 

1ـ  املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�شركة من 340 مليون ريال �شعودي 550 ريال �شعودي وذلك كالتايل : 

ـ  اإد�شار 10 مليون �شهم بقيمة 10 ريال بقيمة اإجمالية 100,000,000 ريال �شعودي يكتتب بها امل�شاهمون احلاليون 

املقيدون ب�شجالت ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية وتدفع نقدًا . 

ـ  منح ا�شهم جماناً مقابل كل 3,2 اأ�شهم ميتلكها امل�شاهمون املقيدون ب�شجالت ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية على اأن يتم 

جتميع ك�شور االأ�شهم وبيعها على امل�شاهمني وتغطية الزيادة املقرتحة يف الراأ�س املال بتحويل مبلغ 110,000,000 

ريال �شعودي من بند االأرباح املبقاة كما يف 2014/10/16م . 

2ـ  املوافقة على تعديل املادة رقم )7( من النظام االأ�شا�شي . 

3ـ  املوافقة على تعديل املادة رقم )8( من النظام االأ�شا�شي . 

4ـ  املوافقة على تعديل املادة رقم )20( من النظام االأ�شا�شي . 

اإ�شدار  ومت  للتدريب,  تاجي  مركز  �شــركة  يف  ال�شــركاء  اجتمع  2014/10/25م  املوافـق  1436/1/1هـ   بتــاريخ 

القرارات التالية :

1- االطالع على ميزانية ال�شركة لل�شنة املنتهية يف 2014/6/30م.

مببلغ  خ�شائر  حققت  ال�شركة  اأن  اأظهرت  والتي  2014/6/30م  يف  املنتهية  لل�شنة  لل�شركة  املالية  القوائم  2-  اإقرار 

701,826 ريال �شعودي لت�شبح اخل�شائر املرتاكمة املرحلة 1,626,400 ريال �شعودي.

3-  قرر ال�شركاء دعم ال�شركة وا�شتمرارها وفقاً للمادة 180 من نظام ال�شركات ال�شعودي واأن نتائج هذا الدعم �شوف 

تظهر يف امليزانية القادمة.

            ال�شريك/ال�شركة العربية لتقنية املعلومات ذ.م.م               ال�شريك/�شركة وكاالت العالمات التجارية

            التوقيع :                                                                           التوقيع :

            ال�شريك/�شركة اأبوغزاله و�شركاه لال�شت�شارات               ال�شريك/�شركة طالل اأبوغزاله و�شركاه

            التوقيع :                                                                           التوقيع :

الن�شر  �شابكة  ب�شركة  ال�شركاء  اإجتمع  ميالدي   2014 ابريل   28 يف  املوافق  هجري  االآخر  جمادي   28 بتاريخ  انه 

وتاريخ   1010325493 برقم  التجاري  بال�شجل  واملقيدة  حمدودة(  م�شئولية  ذات  )�شركة  املحدودة  التجارية 

من  املالية  الفرتة  عن  ال�شركة  خ�شائر  لبحث  بالريا�س  وال�شناعة  التجارة  وزارة  من  ال�شادر   1433 �شفر   21

2013/1/1م حتى 2013/12/31 م  والتي قد جتاوزت اكرث من راأ�س املال وطبقاً للمادة )180( من نظام ال�شركات 

باململكة العربية ال�شعودية فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية اي التزامات 

ناجتة من تلك اخل�شائر .

وتف�شلوا بقبول جزيل ال�شكر والتقدير ,,,

                          الطرف االأول                                                 الطرف الثاين                                      الطرف الثالث

              �شركة كي�شا�س يتيوت اوي          ال�شركة العربية ال�شعودية للتجارة واالن�شاء             �شركة اإيثو�س

                                                                                                      �شاتكو                                              اإ�س ايه اأر اإل

                    راميو �شاراجاريف                                               مالك عنتابي                                          مارك الالتي

)�شركة م�شاهمة �شعودية مقفلة(

مت انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية اليوم االأحد 1436/02/15هـ املوافق 2014/12/07م 

وقد مت اإقرار التايل : ـ 

اأ�شهم  باإ�شدار  وذلك  ريال   2,880,000 لي�شبح  ريال  مليون   2 من  ال�شركة  راأ�شمال  زيادة  على  املوافقة 

جديدة تكون عددها 88 األف �شهم اإ�شافية يكتتب بها امل�شاهمون احلاليون وتدفع نقدًا . 

املوافقة على تعديل املادة رقم )7 , 8( من النظام االأ�شا�شي ل�شركة �شيادة االأرا�س التجارية ) �شركة 

م�شاهمة �شعودية مقفلة( وفقـاً للزيادة املقرتحة . 

القرار

1

2

م
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قرار ال�صركاء يف �صركة فينا�س املحدودة بـاإ�صتمرار قرار ال�صركاء بت�صفية �صركة البرتجي للت�صغيل وال�صيانة
ودعم ال�صركة

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�صركة بن جار اهلل 
للتجارة واملقاوالت القاب�صة 

قرار ال�صركاء يف �صركة م�صخات �صولزر ال�صعودية 
املحدودة بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

�شركة م�شاهمة مقفلة بتاريخ 1436/2/15هـ املوافق 2014/12/7م 

1ـ املوافقة على تعديل املادة )3( من اأغرا�س ال�شركة باإ�شافة اأغرا�س جديدة . 

2ـ املوافقة على تعديل املادة )22( واخلا�شة ب�شالحيات جمل�س االإدارة باإ�شافة �شالحيات جديدة . 

بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 1436/02/12 هـ املوافق 2014/12/04م . اجتمع ال�شركاء املالكون لكامل راأ�س مال �شركة 

م�شخات �شولزر ال�شعودية املحدودة املقيدة بال�شجل التجاري حتت رقم 2051037977 وتاريخ 1429/08/08 هـ 

مبدينة اخلرب لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املالية 2013 واملنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت ن�شف راأ�س 

مالها وطبقا الحكام املادة 180 من نظام ال�شركات.

فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�شتمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�شوف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية 

مب�شيئة اهلل.

واهلل ويل التوفيق,,

املدير العام

انعقاد اجتماع �صركة هيلمان العربية ال�صعودية املحدودة

قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�صركة اإبرام حللول التقنية

اإقرار ال�صركاء بت�صفية �صركة اأبرار ال�صعودية 
لل�صياحة وال�صفر

)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

اإنه يف يوم الثالثاء بتاريخ 1435/12/20هـ  املوافق  10/14 /2014م اإجتمع ال�شركاء يف ال�شركة وهم : - 

1- حمدي ر�شاد عبداحلافظ �شليمان –  م�شري اجلن�شية –  اإقامة رقم )2237736836( .

2- �شركة جمموعة البرتجي ال�شناعية  - �شعودية اجلن�شية �شجل جتاري رقم )4030131423(وتاريخ 1421/06/22هـ 

م�شدره جدة و ميثلها يف االجتماع املدير العام ال�شيد / مازن حممد اإبراهيم برتجي 

وذلك الإتخاذ القرارات التالية : -  

اأواًل : حل ال�شركة وت�شفيتها اإختيارياً لال�شباب التالية : - 

0 ال�شركة  بت�شفية  ال�شركاء  • قرار 
0 لل�شركة  ال�شادر  الرتخي�س  باإلغاء  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  • قرار 

وذلك طبقاً لبنود عقد تاأ�شي�س ال�شركة . ووفقاً الأحكام الت�شفية الواردة يف الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات.

ثانياً : تعيني ال�شيد / عبداهلل مازن حممد اإبراهيم برتجي -  �شعودي اجلن�شية – هوية رقم 1058211630 م�شفياً 

ل�شركة البرتجي للت�شغيل وال�شيانة ومنحه كافة ال�شالحيات اخلا�شة باإجراءات ت�شفية ال�شركة .

توقيعات ال�شركاء 

                       1- ال�شريك / حمدي ر�شاد عبداحلافظ �شليمان                                                       التوقيع / 

                       2- �شركة جمموعة البرتجي ال�شناعية و ميثلها ال�شيد / مازن حممد برتجي      التوقيع / 

)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وم�شجلة  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  وهي  املحدودة  وال�شفر  لل�شياحة  ال�شعودية  اأبرار  ب�شركة  ال�شركاء  يقر 

بال�شجل التجاري مبدينة جدة حتت رقم 4030121043 يف تاريخ1417/11/01هـ  باأن ال�شركة مل متار�س ن�شاطها 

منذ تاأ�شي�شها ومل تقم باأي عمل, كما يقر ال�شركاء باأنه ال يوجد اأ�شول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديون اأو التزامات 

حالية اأو اآجلة  اأو متنازع عليها جتاه الغري ومل يتوجب عليها اأي زكاة اأو �شرائب اأو ر�شوم للدولة اأو اجلهات املخت�شة 

ال�شركاء منفردين  ال�شركة, ويتعهد  بت�شفية  قاموا  قد  ال�شركاء  يكون  املال وبهذا  راأ�س  ال�شركاء ب�شرف  قام  .. وقد 

ومت�شامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�شركة  من ديون اأو التزامات للغري وذلك من اأموالهم اخلا�شة.

نظام  من   )223( املادة  حلكم  تطبيقاً  ال�شركة  بانتهاء  واإقرار  ختامي  وح�شاب  بالت�شفية  تقرير  مبثابة  هذا  يعترب 

ال�شركات واإن هذا االإقرار جزء ال  يتجزاأ من تقرير املحا�شب القانوين املرفق .. كما يعترب طلب ب�شطب ال�شجل التجاري 

لل�شركة.. 

                                                  ال�شركاء:                                                                  التوقيع: 

                         1- يا�شني عبداهلل عزيز الدين قا�شي                      ........................................

                         2- قي�س ابراهيم عبدالفتاح جليدان                        ........................................

                         3- �شالح علي �شلطان ال�شحيباين                            ........................................

                         4- وائل حمزة عبدالفتاح جليدان                           ........................................

قرار ال�صركاء يف �صركة روا�صني املتحدة للحلول العقارية 
املتكاملة املحدودة بتحويلها من �صركة اإلى موؤ�ص�صة فردية

قرار ال�صركاء يف ال�صركة العاملية االولى بـاإ�صتمرار
ودعم ال�صركة

اإقرار ال�صركاء بت�صفية �صركة ال�صارد للتجارة واملقاوالت 

اجتمع ال�شركاء يف �شركة روا�شني املتحدة للحلول العقارية املتكاملة املحدودة )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( �شجل 

جتاري رقم 4030189033 و�شادر من جدة بتاريخ 1420/4/26هـ مبدينة جدة وهما:

ال�شيد / يا�شر بن �شرف بن اأحمد العطا�س  �شجل مدين رقم 1023828310 وتاريخ 1407/7/17هـ م�شدرها جدة

ال�شيد / عبداملح�شن بن عبدالكرمي بن حممد ر�شوان   �شجل مدين رقم  103233067 وتاريخ 1400/12/19هـ م�شدرها مكة املكرمة

وبناءًا على االتفاق فيما بني ال�شركاء فقد تنازل ال�شريك ال�شيد/ عبداملح�شن بن عبدالكرمي بن حممد ر�شوان عن كامل 

ح�ش�شه يف �شركة روا�شني املتحدة للحلول العقارية املتكاملة املحدودة اىل ال�شيد / يا�شر بن �شرف بن اأحمد العطا�س 

ال�شركة من  ما يتوجب على  له م�شئواًل عن كل  املتنازل  ال�شريك  التزامات ويكون  لها من حقوق وماعليها من  , مبا 

التزامات , كما يقر ال�شريك املتنازل باأنه قد ا�شتلم كافة حقوقه من ال�شريك املتنازل اليه كما يقر ال�شريك املتنازلني بانه 

قاما باإجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهم وفقاً الأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات ويقر االأطراف بالتزامهم 

ب�شداد الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �شدور هذا القرار, وطبقاً للمادة )15( من نظام ال�شركات 

ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س املال اىل �شريك واحد هو ال�شيد / يا�شر بن �شرف بن اأحمد 

العطا�س , هذا وقد رغب ال�شريك التنازل له بتحويلها اىل موؤ�ش�شة فردية بنف�س رقم ال�شجل واال�شم التجاري. 

                                               املتنازل عن ال�شركة                        املتنازل له عن ال�شركة

يا�شر �شرف احمد العطا�س                                عبداملح�شن عبدالكرمي حممد ر�شوان   

اإنه بتاريخ 1435/8/10هـ املوافق 2014/6/8م اجتمع ال�شركاء بال�شركة العاملية االويل واملقيدة بال�شجل التجاري 

رقم 1010163011 وتاريخ 1421/8/22هـ , مبدينة الريا�س, لبحث خ�شائر ال�شركة عن الفرتة من 2014/1/1م 

واملنتهية يف 2014/4/30م )843,357.00 ريـال(, والتي جتاوزت اأكرث من ن�شف راأ�س مال ال�شركة, وطبقا الحكام 

املادة )180( من نظام ال�شركات, قرر ال�شركاء باالإجماع ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�شائر, 

و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية. 

واهلل املوفق ,,,

                                                 ال�شريك             ال�شريك

                         االأمري عبدالرحمن بن �شعود الكبري        اإبراهيم بن عجيم اآل �شعد القحطاين

)ذات م�شوؤوليه حمدودة( بتاريخ 1436/1/20هـ

التجاري  بال�شجل  وامل�شجلة  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  واملقاوالت  للتجارة  ال�شارد  ب�شركة  ال�شركاء  يقر 

مبدينة الريا�س برقم )1010209986(  وتاريخ 29 /1426/4هـ  باأن ال�شركة  مل متار�س اأي ن�شاط منذ تاأ�شي�شها ومل 

تقم باأي عمل , كما يقر ال�شركاء باأنه ال يوجد لل�شركة اأ�شول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديونا  اأو التزامات حالة اأو 

اأجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري, ولي�س م�شتحقا عليها اأية زكاة اأو �شرائب اأو ر�شوم للدولة اأو اجلهات املخت�شة .

وقد قام ال�شركاء ب�شحب راأ�شمال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�شب ح�شته يف راأ�س املال وبذا يكون ال�شركاء 

قاموا بت�شفية ال�شركة .

ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�شامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�شة .

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�شفية , وح�شاب ختامي , واإقرار بانتهاء ال�شركة تطبيعاً حلكم املادة)223( من نظام 

ال�شركات , كما يعترب طلباً ب�شطب ال�شجل التجاري لل�شركة .

توقيعات ال�شركاء

                                       1- وليد حمد حممد العريفي                                                التوقيع :

                                       2- هيفاء عبداهلل عبدالعزيز املو�شى                                   التوقيع :

بال�شجل  املقيدة  املحدودة  فينا�س  ب�شركة  ال�شركاء  اجتمع  2014/10/21م  املوافق  1435/12/27هـ  بتاريخ  انه 

التجاري رقم )1010230915( وتاريخ 1428/3/20هـ مبدين الريا�س لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املنتهية يف 

2013/12/31م والتي قد جتاوزت 50% )خم�شون باملائة( من قيمة راأ�س املال .

املايل  الدعم  ال�شركة مع تقدمي  ا�شتمرار  باالإجماع  ال�شركاء  ال�شركات فقد قرر  املادة )180( من نظام  وطبقا الأحكام 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف ال�شنة القادمة .

ال�شركاء

                 اال�شم: �شركة احللول اجلامعة املحدودة                           اال�شم: ثامر بن تركي بن خالد ال�شديري

                 التوقيع:                                                                                 التوقيع:

املنعقد يف مقر الـ�شركة الرئـي�شي بالريا�س

اأنه يف يوم الثالثاء 1436/02/03هـ املوافق 2014/11/26 م اجتمع ال�شركاء يف �شركة هيلمان العربية ال�شعودية 

املحدودة , �شركة قائمة وفقاً للقوانني واالنظمة املرعية يف اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 

1010393972 تاريخ 1435/01/09هـ بح�شور ال�شركاء املمثلني لكامل راأ�س املال وهم :

- �شركة هال اخلدمات واالمدادات وامل�شاندة وميثلها املهند�س/ح�شام �شليمان ال�شالح . 

-  �شركة هيلمان انرتنا�شونال فوروردز جي ان بي ات�س وميثلها اال�شتاذ/ مادهاف راجان كروب.

وقرر املجتمعون مايلي :

القوائم  يف  املو�شحه  اخل�شائر  لتخطي  ماليا  وت�شغيلها  ال�شركة  دعم  ا�شتمرار  اعاله  املذكورين  ال�شركاء  وقرر   •
املاليه للعام 2013 م

واهلل املوفق ؛؛؛

                                                                  املهند�س / ح�شام �شليمان ال�شالح

......................................                                                                  

                                                                     اال�شتاذ / مادهاف راجان كروب

......................................                                                                 

) �شركة م�شاهمة مقفلة (

1436/01/18هـ  االثنني  يوم  املنعقد  التقنية  حللول  اإبرام  ل�شركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  اإىل  اأ�شارة 

املوافق 2014/11/10م , قررت اجلمعية ما يلي :

1. املوافقة على تعديل املادة )22( من الباب الثاين للنظام االأ�شا�شي لل�شركة واخلا�شة برئي�س جمل�س االإدارة.

اجلمعة  4  ربيع األول  1436 هـ      26  ديسمبر  2014 م
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دعوة امل�صاهمني حل�صور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
للمرة الثانية ل�صركة اأميانتيت العربية ال�صعودية

قرار ال�صركاء يف �صركة زيرفون العربية ال�صعودية 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

قرار ال�صركاء يف �صركة االأجماد للتجارة بتحويلها 
من �صركة اإلى موؤ�ص�صة فردية

قرر ال�شركاء يف �شركة االأجماد للتجارة �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة مقيدة بال�شجل التجاري رقم )1010008520( 

وتاريخ 1395/8/10هـ مبدينة الريا�س وهم : 

1ـ اأحمد بن عبد الرحمن بن �شعيد العامودي 

2ـ في�شل عبده �شنان علي �شالح �شيدم 

3ـ عمر بن عبداهلل بن مبارك اآل معروف 

اأحمد بن عبدالرحمن �شعيد العامودي وفي�شل عبده �شنان علي  بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�شريكني / 

�شالح �شيدم عن كامل ح�ش�شهم اإىل ال�شريك / عمر بن عبداهلل بن مبارك اآل معروف 

ال�شريك  من  حقوقهما  كافة  ا�شتلما  قد  باأنهما  املتنازلني  ال�شريكني  ويقر   , التزامات  من  عليها  وما  حقوق  من  لها  مبا 

املتنازل له , كما يقر ال�شركاء باأنهما قاما باجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتهم وفقـا الأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام 

ال�شركات و�شداد الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �شدور القرار , وطبقــا للمادة )15( من نظام 

ال�شركات ت�شبح ال�شركة منق�شية ب�شبب انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها اإىل �شريك واحد هو / عمر بن عبداهلل بن 

مبارك اآل معروف , هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية . 

وعلى ما �شبق وقع ال�شركاء . 

                                      اال�شم: اأحمد بن عبدالرحمن بن �شعيد العامودي                      التوقيع:

                                      اال�شم: في�شل عبده �شنان علي �شالح �شيدم                               التوقيع:

                                      اال�شم: عمر بن عبداهلل بن مبارك اآل معروف                              التوقيع:

اإقــرار ال�صـركاء بت�صفيــة �صـركـة مـزارع تبـراك 
للدواجن املحدودة 

قرار ال�صركاء يف �صركة م�صنع تقنية املياه العاملية 
املحدودةبـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة 

ا�شتنادا لن�س املادة )22( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة, فاإنه ي�شر جمل�س اإدارة �شركة اميانتيت العربية ال�شعودية)�شركة 

م�شاهمة �شعودية( دعوة امل�شاهمني الكرام حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية للم�شاهمني  للمرة الثانية والذي 

�شيعقدـ  باإذن اهللـ  يف املركز الرئي�شي لل�شركة باملنطقة ال�شناعية االأوىل بالدمام )طريق الدمامـ  اخلرب ال�شريع( يف متام 

18/�شفر/1436هـ )ح�شب تقومي اأم القرى( املوافق  ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف من م�شاء يوم االأربعاء الواقع يف 

10/دي�شمرب/2014م. 

وذلك النتخاب اأع�شاء جمل�س االإدارة لدورة جديدة مدتها ثالث �شنوات ابتداء من 2015/1/1م. 

اجلمعية  ح�شور  فاأكرث  �شهما  مائة  على  حائز  م�شاهم  لكل  يحق  لل�شركة,  االأ�شا�شي  النظام  من   )28( للمادة  وطبقا 

االإدارة  جمل�س  اأع�شاء  غري  ومن  اجلمعية  ح�شور  يف  احلق  لهم  الذين  امل�شاهمني  من  م�شاهم  يوكل  اأن  اأو  العامة, 

مبقت�شى منوذج ن�س الوكالة املرفق والذي يجب اأن يكون م�شدقا من اأحدى الغرف التجارية اأو احد البنوك اأو جهة 

العمل, ويجب اأن ال تزيد جمموع االأ�شهم املمثلة يف الوكالة عن 5% من راأ�س املال اإال اإذا كانت مل�شاهم واحد اأو م�شاهم 

و اأفراد اأ�شرته. وعلى كل م�شاهم يرغب يف ح�شور االجتماع اأن يح�شر معه ما يثبت هويته. علماً باأن الت�شويت يف 

هذه اجلمعية هو ت�شويت عادي,

وا�شتنادا اىل املادة)33( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة فان الن�شاب القانوين النعقاد اجلمعية العامة العادية للمرة 

الثانية هو للم�شاهمني احلا�شرين اأي كان عدد االأ�شهم املمثلة يف االجتماع. 

وترجو اإدارة ال�شركة من امل�شاهمني الكرام الذين يرغبون باحل�شور اأو يرغبون يف توكيل غريهم من امل�شاهمني اإر�شال 

تاأكيد ح�شورهم �شخ�شيا اأو اإر�شال التوكيل اإىل املركز الرئي�شي لل�شركة بالدمام قبل املوعد املحدد بثالثة اأيام على 

االأقل على اأن ال ي�شمل التوكيل ع�شو يف جمل�س االإدارة اأو موظف يف ال�شركة.

واهلل ويل التوفيق,,,

جمل�س االإدارة

------------------

�شيغة الوكالة

اأنا امل�شاهم/................................. اجلن�شية, مبوجب هوية �شخ�شية  او اإقامة نظامية رقم ).....................( 

�شادرة من............................. , ومالك الأ�شهم عددها......... �شهما من اأ�شهم �شركة اميانتيت العربية ال�شعودية 

) م�شاهمة �شعودية(, وا�شتنادا لن�س املادة )28( من النظام االأ�شا�شي لل�شركة فاإنني بهذا اأوكل امل�شاهم/.............

لينوب عني يف ح�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية للم�شاهمني للمرة الثانية والذي �شيعقد ـ باإذن اهلل ـ يف املركز 

الرئي�شي لل�شركة باملنطقة ال�شناعية االأوىل بالدمام )طريق الدمام ـ اخلرب ال�شريع( يف متام ال�شاعة الرابعة والن�شف 

من م�شاء يوم االأربعاء الواقع يف 18/�شفر/1436هـ )ح�شب تقومي اأم القرى( املوافق 10/دي�شمرب/2014م. 

وقد وكلته بالت�شويت نيابة عني على املو�شوع املدرج على جدول االأعمال والتوقيع  نيابة عني على كافة القرارات 

وامل�شتندات املتعلقة بهذا االجتماع وعلى �شجل امل�شاهمني, ويعترب هذا التوكيل �شاري املفعول لهذا االجتماع اأو اأي 

اجتماع الحق يوؤجل اإليه.

واهلل املوفق ,,,

                            اال�شم   :

                            التوقيع :

                            التاريخ :    /      /   1435هـ  املوافق :   /    / 2014م

اإنه بتاريخ 1436/02/15 ه اإجتمع ال�شركاء ب�شركة/  م�شنع �شركة تقنية املياه العاملية املحدودة املقيدة بال�شجل 

التجاري رقم ) 4030166233 ( و تاريخ 1428/01/02ه مبدينة جدة لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املنتهية 

يف 2013/12/31 م وطبقا الأحكام املادة )180( من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع ا�شتمرار ال�شركة مع 

تقدمي الدعم املايل لتغطية اخل�شائر و �شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .

واهلل املوفق,

وتفــ�شلوا بقبــول وافــر االحــرتام ,,,

                                         ال�شريك االأول                                                                  ال�شريك الثاين 

                          حممد �شالح عبدالوهاب �شيخ                                           جمال فوزي حممد مطالقة                                           

قرار ال�صركاء بت�صفية �صركة البرتجي لل�صناعات املتخ�ص�صة 

قرار ال�صركاء يف �صركة العناية املبتكرة للتجارة 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة 

)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

اإنه يف يوم الثالثاء بتاريخ 1435/12/20 هـ  املوافق  10/14 /2014م اإجتمع ال�شركاء يف ال�شركة وهم : - 

1- عبداحلي يحيي عبدالكرمي زلوم – اأردين اجلن�شية – اإقامة رقم )2281627022( .

2- �شامر عبداحلي يحيي زلوم – اأردين اجلن�شية – اإقامة رقم )2281661336(.

3- حامت عبداحلي يحيي زلوم – اأردين اجلن�شية – اإقامة رقم )2281998027(

4- �شركة البرتجي القاب�شة  )�شركة م�شاهمة مقفلة( �شجل جتاري رقم )4030193614(وتاريخ 1430/10/17هـ 

م�شدره جدة و ميثلها يف االجتماع املدير العام ال�شيد / مازن حممد اإبراهيم برتجي 

وذلك الإتخاذ القرارات التالية : - 

اأواًل : حل ال�شركة وت�شفيتها اإختيارياً لال�شباب التالية : - 

0 ال�شركة  بت�شفية  ال�شركاء  • قرار 
0 لل�شركة  ال�شادر  الرتخي�س  باإلغاء  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  • قرار 

وذلك طبقاً لبنود عقد تاأ�شي�س ال�شركة . ووفقاً الأحكام الت�شفية الواردة يف الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات.

ثانياً : تعيني ال�شيد / عبداهلل مازن حممد اإبراهيم برتجي -  �شعودي اجلن�شية – هوية رقم 1058211630 م�شفياً 

ل�شركة البرتجي لل�شناعات املتخ�ش�شة ومنحه كافة ال�شالحيات اخلا�شة باإجراءات ت�شفية ال�شركة .

توقيعات ال�شركاء 

                   1- ال�شريك / عبداحلي يحيي عبدالكرمي زلوم                                                  التوقيع / 

                   2- ال�شريك / �شامر عبداحلي يحيي زلوم                                                          التوقيع /

                   3- ال�شريك / حامت عبداحلي يحيي زلوم                                                          التوقيع /

                   4- �شركة البرتجي القاب�شة وميثلها ال�شيد / مازن حممد برتجي                  التوقيع / 

انه بتاريخ 2014/2/12م املوافق 12 ربيع الثاين 1435هـ اجتمع ال�شركاء ب�شركة العناية املبتكرة للتجارة . واملقيدة 

بال�شجل التجاري رقم )1010355917( وتاريخ 1434/1/12هـ يف مدينة الريا�س لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة 

املالية املنتهية يف 2013/12/31م . والتي قد جتاوزت ن�شف راأ�س مال ال�شركة . 

وطبقـا الأحكام املادة )180( من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

واهلل املوفق ,,,,

توقيع ال�شركاء 

                                                1ـ  عائ�س ربيعان �شفلوت القحطاين                 التوقيع 

                                                2ـ  ملار عائ�س ربيعان القحطاين                        التوقيع 

                                                3ـ  اأحمد عبد احلميد دروي�س جابر                  التوقيع 

) ذات م�شئولية حمدودة (

بعون اهلل وتوفيقه يف يوم 1435/2/29هـ املوافق 1 يناير 2014م . اجتمع ال�شركاء املالكون لكامل را�س مال �شركة 

زيرفون العربية ال�شعودية املحدودة املقيدة بال�شجل التجاري حتت رقم 2051034424 وتاريخ 1428/04/09هـ 

مبدينة اخلرب . لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املالية )2013( واملنتهية يف 2013/12/31م والتي جتاوزت ن�شف 

را�س مالها وطبقا الحكام املادة )180( من نظام ال�شركات .

فقد قرر ال�شركاء باالجماع ا�شتمرار ال�شركة مع التزامهم بدفع ديونها و�شوف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�شركة التالية 

مب�شيئة اهلل .   

واهلل ويل التوفيق ,,,,,

                         ال�شريك: وليد عبدالعزيز احلازمي                                  ال�شريك: �شركة زيرفون جلف 

                         التوقيع:                                                                             التوقيع:

)ذات م�شوؤولية حمدودة(  13 / 1 / 1436هـ املوافق 16 / 11 / 2014م

يقر ال�شركاء ب�شركة مزارع ترباك للدواجن املحدودة وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة وامل�شجلة بال�شجل التجاري 

مبدينة الريا�س رقم ) 1010188138 (  وتاريخ 1424/5/5هـ باأن ال�شركة مل متار�س اأي ن�شاط منذ تاأ�شي�شها ومل تقم 

باأي عمل, كما يقر ال�شركاء باأنه ال يوجد لل�شركة اأ�شول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديوناً اأو التزامات حالة اأو اآجلة 

اأو متنازع عليها جتاه الغري , ولي�س م�شتحقاً عليها اأية زكاة اأو �شرائب اأو ر�شوم للدولة اأو اجلهات املخت�شة . 

وقد قام ال�شركاء ب�شحب راأ�شمال ال�شركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�شب ح�شته يف راأ�س املال وبذا يكون ال�شركاء قد 

قاموا بت�شفية ال�شركة .

ويتعهد ال�شركاء منفردين ومت�شامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�شركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من 

اأموالهم اخلا�شة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�شفية , وح�شاب ختامي, واإقرار بانتهاء ال�شركة تطبيقاً حلكم املادة ) 223 ( من نظام 

ال�شركات , كما يعترب طلباً ب�شطب ال�شجل التجاري لل�شركة . 

توقيعات ال�شركاء

                                      1- عبد اهلل �شعد بن منقا�س   التوقيع : 

                                      2- طارق عبد اهلل بن منقا�س    التوقيع : 
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قرار ال�صركاء يف �صركة ق�صر دال املحدودة 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

قـرار ال�صـركاء يف �صـركة امل�صـادر املتعـددة 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

اإقرار ال�صركاء يف �صركة رواق للتجارة املحدودة 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة 

قرار ال�صركاء يف �صركة �صلطان �صحوي خملف املطريي 
للمقـاوالت العـامة للمبـاين بتحـويلهـا مـن �صـركـة 

اإلى موؤ�ص�صة فردية
قرر ال�شركاء يف �شركة �شلطان �شحوي خملف املطريي - �شجل جتاري)2511005527( وتاريخ 1424/08/24هـ  

مدينة حفر الباطن وهم:

1. ال�شيد/ �شلطان �شحوي خملف املطريي 

2. ال�شيد/ نواف �شحوي خملف املطريي 

 ............................... املطريي   نواف �شحوي خملف  ال�شركاء  ال�شريك/  تنازل  بينهم على  فيما  اإتفاق  بناًء على 

التـزامات  من  عليها  وما  حقوق  من  لها  مبا  املطريي  خمـلف  �شحـوي  �شلطان  ال�شريك  اإىل  ح�شته/ح�شتهم  كامل  عن 

يقـــر  له, كــما  ال�شــــرك املتنـــازل  ا�شتلموا كافة حقوقه/ حقوقهم من  باأنه/باأنهم قد  ال�شركاء املتنازلني  ال�شريك/  ويقر 

ال�شريكان/ال�شركاء باأنهما قاما/قاموا باإجناز اأعمال الت�شفية مبعرفتها/مبعرفتهم وفقاً الأحكام الباب احلادي ع�شر من 

نظام ال�شركات و�شداد الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ �شدور القرار, وطبقاً للمادة )15( من نظام 

اإىل �شريك واحد هو �شلطان �شحوي خملف  انتقال جميع ح�ش�س راأ�س مالها  ال�شركة منق�شية ب�شبب  ال�شركات ت�شبح 

املطريي, هذا وقد رغب ال�شريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية.

وعلى ما �شبق وقع ال�شريكان/ال�شركاء 

                اال�شم: �شلطان �شحوي خملف املطريي               اال�شم: نواف �شحوي خملف املطريي

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

قــرار ال�صـركاء يف  �صـركـة واهر للتجارة بتحويلها 
من �صركة اإلى موؤ�ص�صة فردية

قرار ال�صركاء يف �صركة اأي ثري العربية ال�صعودية 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

2014/12/04م اجتمع ال�شركاء ب�شركة ق�شر دال املحدودة املقيدة بال�شجل رقم )1010166838(   : انه بتاريخ 

وتاريخ : 1422/03/12هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املنتهية يف 2013/12/31م . 

وطبقـا الأحكام املادة )180( من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع على ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�شركاء 

                           اال�شم : م�شاعد حممد علي املف�شي         اال�شم : خالد حممد علي املف�شي 

اأنه بتاريخ : 11/ 1436/02هـ 2014/12/03م اجتمع ال�شركاء ب�شركة امل�شادر املتعددة ,املقيدة بال�شجل التجاري رقم 

)1065884551( وتاريخ 1433/01/16هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املنتهية يف 12/31 /2012م 

والتي قد بلغت 170,931 ريال �شعودي .

وطبقاآ الأحكام املادة )180( من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .

ال�شركاء

                            االأ�شم : حممد علي حممد العنزي                              االأ�شم : راكان حممد علي العنزي

                            التوقيع:                                                                       التوقيع:

اإنه ويف هذا اليوم 1436/01/23هـ املوافق 2014/11/16م اجتمع ال�شركاء يف �شركة اأي ثري العربية ال�شعودية, 

وطبقاً  راأ�شمالها,  ن�شف  بلغت  والتي  2013/12/31م,  يف  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  ال�شركة  خ�شائر  لبحث  وذلك 

الأحكام املادة )180( من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية 

تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية. 

واهلل املوفق,,,

الطرف االول

عبد العزيز حمد عبد العزيز اجلميح

الطرف الثاين

�شركة اأي ثري منطقة حرة- ذ.م .م 

قرار ال�صركاء يف �صركة دار الن�صر للتجارة واملقاوالت 
بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة

قرار ال�صركاء يف �صركة اأهداف للتجهيزات االإلكرتونية 
املتطورة بـاإ�صتمرار ودعم ال�صركة 

انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ل�صركة 
دواءكم ال�صعودية

بال�شجل  املقيدة  للتجارة  الن�شر  دار  ب�شركة  ال�شركاء  اجتمع  2013/12/31م  املوافق  1435/2/28هـ  بتاريخ  اأنه 

التجاري رقم )1010137452( وتاريخ 1416/4/2هـ  مبدينة الريا�س لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املنتهية يف  

31 /12 /2013 م والتي قد جتاوزت 955,916 ريال �شعودي .

وطبقا الحكام املادة )180( من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .

واهلل املـوفق ,,,,

                                           ال�شريك                                                                                   ال�شريك

                           خالد �شالح �شعد العثمان                                                     خلود �شالح �شعد العثمان 

         عنه بالوكالة نايف حممد عبد العزيز احلري�شي         عنه بالوكالة نايف حممد عبد العزيز احلري�شي

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

         التاريخ : ..................................                               التاريخ : ......................................

                                          ال�شريك                                                                                     ال�شريك

                        متا�شر �شالح �شعد العثمان                                                    منرية �شالح �شعد العثمان 

         عنه بالوكالة نايف حممد عبد العزيز احلري�شي          عنه بالوكالة نايف حممد عبد العزيز احلري�شي

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

         التاريخ : ..................................                                التاريخ : .......................................

انه بتاريخ 2014/06/15م اجتمع ال�شركاء ب�شركة / اأهداف للتجهيزات االإلكرتونية املتطورة )�شركة �شعودية ذات 

م�شئولية حمدودة( املقيدة بال�شجل التجاري برقم )1010186080( وتاريخ 1424/02/25هـ مبدينة الريا�س . 

لبحث تقرير مراقب احل�شابات الذي ي�شري اأن لدى ال�شركة خ�شائر مرتاكمة تزيد عن ن�شف راأ�شمالها مببلغ )369,696 

ريال( كما يف 2013/12/31م 

وطبقـا الأحكام املادة )180( من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع ا�شتمرار ال�شركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

واهلل املوفق ,,,

                                               الطرف االأول              الطرف الثاين 

                              �شركة جمموعة املجال العربي                         معي�س رداد الزهراين 

تعلن �شركة دواءكم ال�شعودية – �شركة م�شاهمة مقفلة – باأنه قد انعقد يوم االأحد 1436/2/15هـ املوافق 2014/12/7م 

مبقر ال�شركة الدوائية اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة دواءكم ال�شعودية .

الت�شفية  الأعمال  اخلتامي  احل�شاب  على  وامل�شادقة   , اختياريا  ال�شركة  ت�شفية  على  ال�شركة  م�شاهموا  وافق  وقد 

النهائية و�شطب ال�شجل التجاري .

واهلل ويل التوفيق ,,,

رقم  التجاري  بال�شجل  واملقيدة  املحدودة  للتجارة  رواق  ب�شركة  ال�شركاء  اجتمع  2014/12/08م  بتاريخ  انه 

1010236963 وتاريخ 1428/08/01هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�شائر ال�شركة عن ال�شنة املنتهية 2013/12/31م 

وخم�شة  ومائة  األفا  وخم�شون  وواحد  واأربعمائة  مليونا  ع�شر  اأثني  امليزانية  ح�شب  خ�شائرها  جتاوزت  قد  والتي 

و�شبعون ريال وطبقـا الأحكام املادة 180 من نظام ال�شركات فقد قرر ال�شركاء باالإجماع با�شتمرارية ال�شركة مع تقدمي 

الدعم املايل لتغطية تلك اخل�شائر و�شوف تظهر هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�شركاء : ـ

1/ ال�شيد / عبد اهلل عبد العزيز اإبراهيم الر�شودي بطاقة رقم )1018885556(         طرف اأول . 

2/ ال�شيد / يو�شف عبد اهلل احل�شون بطاقة رقم )1009124536(                                طرف ثاين . 

3/ ال�شيد / م�شعل عبدالعزيز الر�شودي )1003049911(                                            طرف ثالث . 

4/ ال�شيد / علي عبدالعزيز الر�شودي )1018885572(                                                طرف رابع . 

5/ ال�شيد / عبد الرحمن عبدالعزيز الر�شودي )1046142244(                                  طرف خام�س . 

6/ ال�شيد / �شالح عبد العزيز الر�شودي )1003049903(                                           طرف �شاد�س . 

واهلل املوفق ,,,,,,,

قرر ال�شركاء يف �شركة واهر للتجارة ) ذات م�شئولية حمدودة ( املقيدة بال�شجل التجاري رقم 1010257900 وتاريخ 

1429/11/9هـ مبدينة الريا�س وهم : 

1- ال�شيد / �شلمان بن عبدالرحمن ال�شديري 

2- ال�شـيدة/ المـا يحيى ح�شـن اآل عـائ�س 

3- االأن�شة / لطيفة �شلمان عبدالرحمن ال�شديري 

بناَء على اأتفاق فيما بينهم على تنـــازل ال�شريكة ال�شـيدة / الما يحيى ح�شـن اآل عائ�س وال�شريكة االأن�شة / لطيفة بنت 

�شلمان عبدالرحمن ال�شديري , عن كامل ح�ش�شهم اإىل ال�شريك  ال�شيد / �شلمان بن عبدالرحمن ال�شديري , مبا لهم من 

حقوق وما عليها من التزامات , ويقر ال�شريكني املتنازلني  باأنهما قد اأ�شتلم كافه حقوقهما من ال�شريك املتنازل له , كما 

يقر ال�شركاء باأنهم قاما باإجناز اعمال الت�شفية مبعرفتهم وفقا الأحكام الباب احلادي ع�شر من نظام ال�شركات و�شداد 

15 من نظام ال�شركات ت�شـبح ال�شركـة  الزكاة امل�شتحقة على ال�شركة وال�شركاء حتى تاريخ القرار , وطبقاً للمادة 

منق�شيـة ب�شـبب انتقــال ح�ش�س راأ�س مـالها اإلـى �شريــك واحد وهو ال�شيد / �شلمان بن عبدالرحمن ال�شديري , هذا 

وقد رغب ال�شريكني املتنازلني له بتحويلها اإىل موؤ�ش�شة فردية.

وعلى ما �شبق وقع ال�شريكان : 

                         ال�شيد / �شلمان بن عبدالرحمن ال�شديري                                                             التوقيع:

                        ال�شيدة / الما يحيى ح�شن اآل عائ�س                                                                    التوقيع:

                        االأن�شة / لطيفة بنت �شلمان عبدالرحمن ال�شديري                                               التوقيع:
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املوجودات

املطلوبات

املطلوبات

2014/11/30م

2014/11/13م

2014/11/30م

2014/11/13م

2014/11/13م

2014/10/30م

2014/11/13م

2014/10/30م

البيان

البيان

البيان

البيان

اأوراق نقد م�شدرة:

اأوراق نقد م�شدرة:

عمالت معدنية م�شدرة:

عمالت معدنية م�شدرة:

يف التداول

يف ق�شم االأعمال امل�شرفية

يف التداول

يف ق�شم االأعمال امل�شرفية

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع

1,623

216,161

217,784

1,623

218,600

220,223

8,743

491,248

2,045,025

21,422

2,603,944

8,743

473.555

2,044,069

21,726

2,589,600

8,743

473.555

2,044,069

21,726

2,589,600

8,743

503,356

2,035,249

21,549

2,609,641

958,856

515,346

8,373

191,920

91,655

837,794

2,603,944

942,491

514,466

8,404

192,447

91,591

840,201

2,589,600

942,491

514,466

8,404

192,447

91,591

840,201

2,589,600

978,384

513,793

7,964

184,882

91,438

833,180

2,609,641

ا�شتثمارات باملحلية

ودائع  خارج البالد

ا�شتثمارات باالأجنبية

موجودات اأخرى

ا�شتثمارات باملحلية

ودائع  خارج البالد

ا�شتثمارات باالأجنبية

موجودات اأخرى

ودائع احلكومة

التزامات على احلكومة

ودائع جلهات اأجنبية

ودائع م�شالح وهيئات حكومية

ودائع البنوك

مطلوبات اأخرى

ودائع احلكومة

التزامات على احلكومة

ودائع جلهات اأجنبية

ودائع م�شالح وهيئات حكومية

ودائع البنوك

مطلوبات اأخرى

179,967

37,496

178,406

41,497

178,406

41,497

181,208

40,734

311

10

217,784

310

10

220,223

310

10

220,223

309

10

222,261

يف التداول

يف ق�شم االأعمال امل�شرفية

يف التداول

يف ق�شم االأعمال امل�شرفية

1,623

218,600

220,223

1,623

220,638

222,261

 ذهب

نقد اأجنبي لدى عمالء

 ذهب

نقد اأجنبي لدى عمالء

املبالغ باملاليني

املبالغ باملاليني

/ م �س

361000022442 / م �س

ق�صم االإ�صدار

ق�صم االإ�صدار

ق�صم االأعمال امل�صرفية

ق�صم االأعمال امل�صرفية

ح�صابات نظامية

ح�صابات نظامية

/1436/02هـ - /2014/12م

/1436/02هـ - /2014/12م

اإدارة املحا�شبة العامة

_ ق�شم القوائم املالية _  

اإدارة املحا�شبة العامة

_ ق�شم القوائم املالية _  

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

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

املجموع

املجموع

املجموع

املجموع

1,024

7,306

1,024

7,306

7,306

6,864

7,306

6,864

تعهدات م�شتنديه وخالفها

تعهدات م�شتنديه وخالفها

اإعتمادات م�شتندية وخالفها

اإعتمادات م�شتندية وخالفها

املركز الرئي�شي موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ــ

املركز الرئي�شي موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ــ

37,506

41,507

41,507

40,744

بنكنوت وعمالت معدنية

بنكنوت وعمالت معدنية

اأ�شدرت  باأنها  املالية  االأوراق  منازعات  يف  الف�شل  جلنة  تعلن 

بتاريخ  1436هـ(,  لعـــام  )1418/ل/د2014/1م  رقــــم  قــــرارها 

من  املقامة  الدعوى  يف  2014/11/19م,  املوافق  1436/01/26هـ 

العتيبي, وقد  ال�شوق املالية �شد/ عقاب بن حممد بن م�شتور  هيئة 

ق�شى مبا يلي:

احلكم غيابياً باإدانة املدعى عليه )عقاب بن حممد بن م�شتور العتيبي(, 

الوطنية رقم )1073892653(,  الهوية  �شعودي اجلن�شية مبوجب 

مبخالفة املادة )31( من نظام ال�شوق املالية واملادتني )5( و )17( 

من الئحة اأعمال االأوراق املالية, واإيقاع العقوبات التالية عليه:

اأواًل : غرامة مالية قدرها ع�شرة اآالف )10,000( ريال عن خمالفته 

اخلام�شة  واملادة  املالية  ال�شوق  نظام  من  والثالثني  احلادية  للمادة 

من الئحة اأعمال االأوراق املالية. 

ثانياً: غرامة مالية قدرها ع�شرة اآالف )10,000( ريال عن خمالفته 

ال�شابعة  واملادة  املالية  ال�شوق  نظام  من  والثالثني  احلادية  للمادة 

ع�شرة من الئحة اأعمال االأوراق املالية. 

حممد  بن  عقاب  عليه/  املدعى  عنوان  على  اال�شتدالل  تعذر  وحيث 

ن�شرًا  بحقه  ال�شادر  بالقرار  اإبالغه  تقرر  فقد  العتيبي,  م�شتور  بن 

ثالثني  خالل  القرار  على  االعرتا�س  له  ويجوز  الر�شمية.  باجلريدة 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن, واإذا مل يتم االعرتا�س خالل هذه 

املدة ي�شبح القرار نافذًا.

اأ�شدرت  باأنها  املالية  االأوراق  منازعات  يف  الف�شل  جلنة  تعلن 

بتاريخ  1436هـ(,  لعــــام  )1417/ل/د2014/1م  رقـــم  قرارهــــا 

من  املقامة  الدعوى  يف  2014/11/19م,  املوافق  1436/01/26هـ 

هيئة ال�شوق املالية �شد/ دالل بنت عبداهلل بن �شعدون العتيبي, وقد 

ق�شى مبا يلي:

�شعدون  بن  عبداهلل  بنت  )دالل  عليها  املدعى  باإدانة  غيابياً  احلكم 

الهـــوية الوطنيـــة رقم  العتيبي(, �شعـــودية اجلن�شيـــة مبـــوجب 

املالية  ال�شوق  نظام  من   )31( املادة  مبخالفة   ,)1082362672(

واإيقاع  املالية,  االأوراق  اأعمال  الئحة  من   )17( و   )5( واملادتني 

العقوبات التالية عليها:

األف )22,000( ريال عن  اأواًل : غرامة مالية قدرها اثنان وع�شرون 

واملادة  املالية  ال�شوق  نظام  من  والثالثني  احلادية  للمادة  خمالفتها 

اخلام�شة من الئحة اأعمال االأوراق املالية. 

األف )22,000( ريال عن  اثنان وع�شرون  ثانياً: غرامة مالية قدرها 

واملادة  املالية  ال�شوق  نظام  من  والثالثني  احلادية  للمادة  خمالفتها 

ال�شابعة ع�شرة من الئحة اأعمال االأوراق املالية. 

وحيث تعذر اال�شتدالل على عنوان املدعى عليها/ دالل بنت عبداهلل 

ن�شرًا  بحقها  ال�شادر  بالقرار  اإبالغها  تقرر  فقد  العتيبي,  �شعدون  بن 

ثالثني  القرار خالل  على  االعرتا�س  لها  الر�شمية. ويجوز  باجلريدة 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن, واإذا مل يتم االعرتا�س خالل هذه 

املدة ي�شبح القرار نافذًا.

منازعات األوراق المالية

يف التداول 

يف ق�شم االأعمال امل�شرفية

يف التداول 

يف ق�شم االأعمال امل�شرفية

اجلمعة  4  ربيع األول  1436 هـ      26  ديسمبر  2014 م اإلعـــالنات المنـوعــة64 ال�شنة 92      العدد 4546          
UM AL-QURA



الريا�س  باأحوال منطقة  الفرعية  اللجنة  باأنه �شدر قرار  بالريا�س  االأحوال املدنية  اإدارة  تعلن 

عائ�س معي�س  لـ)موؤمنه  االأول  اال�شم  بتغيري  القا�شي  21-12-1435هـ  وتاريخ   )  9864  ( رقم 

الظويلمي املالكي(. �شجل مدين رقم )1062945074( من )موؤمنه( اإىل )م�شاعل( لي�شبح اال�شم بعد 

التعديل )م�شاعل عائ�س معي�س الظويلمي املالكي( ولالإحاطة جرى ن�شره.

منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �شدر  باأنه  الريا�س  مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

مردا�س  حامد  لـ)مثيبه  االأول  اال�شم  بتعديل  القا�شي  2-11-1435هـ  يف   )9173( رقم  الريا�س 

التعديل  لي�شبح اال�شم بعد  اإىل )غيداء(  املقاطي( �شجل مدين رقم )1061028773( من )مثيبه( 

)غيداء حامد مردا�س املقاطي(. ولالإحاطة بذلك جرى ن�شره.

منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �شدر  باأنه  الريا�س  مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

براله  عطور  لـ)عياده  االأول  اال�شم  بتعديل  القا�شي  1-12-1435هـ  يف   )10773( رقم  الريا�س 

التعديل  بعد  اال�شم  لي�شبح  )عباده(  اإىل  )عياده(  من   )1038335269( رقم  مدين  �شجل  جامع( 

)عباده عطور براله جامع( ولالإحاطة بذلك جرى ن�شره.

الريا�س  باأحوال منطقة  الفرعية  اللجنة  باأنه �شدر قرار  بالريا�س  االأحوال املدنية  اإدارة  تعلن 

رقم )7757( وتاريخ 05-09-1435هـ القا�شي بتعديل اال�شم االأول لـ) زينب بنت �شالح بن فهد 

التعديل  بعد  اال�شم  لي�شبح  )ماريه(  اإىل  )زينب(  من   )1103949705( رقم  مدين  �شجل  املبارك( 

)ماريه بنت �شالح بن فهد املبارك( ولالإحاطه جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة القويعية بطلب تعديل االإ�شم االأول لـ ) فيحان بن قنيفذ 

بن حمما�س بن �شديد اآل خمثله ( من ) فيحان( اإىل ) راكان( لي�شبح االإ�شم بعد التعديل ) راكان بن 

قنيفذ بن حمما�س بن �شديد اآل خمثله ( حفيظة نفو�س رقم ) 44854( وتاريخ 1433/10/15 هـ 

�شجل القويعية . ولالإحاطه جرى ن�شره.

باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية رقم )11047(  اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة املجمعه  تعلن 

العتيبي( من  لـ) �شقار حم�شن �شويحي  االأول  اال�شم  بتغيري  القا�شي  18-12-1435هـ  وتاريخ 

)�شقار( اإىل )�شقر( �شجل مدين )1040786939( ولالحاطه جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة بناء على املادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال 

باملوافقة  27-12-1435هـ  يف   )1250( رقم  املكرمة  مبكة  الفرعية  اللجنة  قرار  �شدر  باأنه  املدنية 

بتعديل اال�شم االأول لـ)رعنا علي اأحمد مباركي( ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�شك رقم )36158699( 

يف 1-2-1436هـ  �شجل مدين رقم )1072271791( من )رعنا( اإىل )رنا( ولالحاطه جرى ن�شره.

لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )40( املادة  على  بناء  املكرمة  مبكة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

4-2-1436هـ  يف  رقم)218(  املكرمة  مبكة  الفرعية  اللجنة  قرار  �شدر  باأنه  املدنية  االأحوال 

باملوافقة بتعديل اال�شم االأول لـ)قليله �شعود م�شاعد القر�شي( ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�شك 

رقم )36279967( يف 23-2-1436هـ �شجل مدين رقم )1101065769( من )قليله( اإىل )خلود( 

ولالحاطه جرى ن�شره.

املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �شدر  باأنه  الباحة  مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اال�شم  تغيري  على  باملوافقة  القا�شي  03-02-1436هـ  وتاريخ:  )76/ل(  رقم  الباحة  مبنطقة 

االأول: لـ)�شفره بنت علي بن �شرمي احللي الغامدي( اإىل )�شاره بنت علي بن �شرمي احللي الغامدي( 

ب�شجلها املدين رقم )1069611711( ولالحاطه جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة الطائف باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية رقم)26847( يف 

من  الذويبي(  �شعد  م�شتور  بن  اهلل  لـ)رجاء  االإول  اال�شم  تغيري  على  باملوافقة  13-11-1433هـ 

)رجاء اهلل( اإىل )عبداملجيد( وذلك بال�شجل املدين رقم )1088430275( ولالحاطه جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة تبوك باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية لنظام االأحوال املدنية 

رقم )204 ( بتاريخ 29-2-1435هـ باملوافقة على تغيري اال�شم االأول لـ )مليه بنت �شليمان بن عيد 

ال�شيويف العطوي( من )مليه( اإىل )ملياء( لي�شبح ا�شمها كاماًل بعد التغيري )ملياء بنت �شليمان بن عيد 

ال�شيويف العطوي( يف �شجلها املدين رقم )1053159313( ولالحاطه جرى ن�شره.

رقم  الفرعية  اللجنة  قرار  باأنه �شدر  بني متيم  املدنية يف حمافظة حوطة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

18-12-1435هـ باملوافقة على تغيري اال�شم االأول لـ )جعيول بن ح�شني بن  )10972( وتاريخ 

بن  ح�شني  بن  )فهد  التعديل  بعد  اال�شم  لي�شبح  )فهد(  اإىل  )جعيول(  من  وذلك  بريك(  اآل  جعيول 

جعيول اآل بريك( يف �شجله املدين رقم )1048579138( ولالحاطة جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة جنران بناء على املادة )40( من الالئحة التنفيذيه لنظام 

االأحوال املدنية باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية مبنطقة جنران رقم )1040(وتاريخ 

18-12-1435هـ باملوافقة بتعديل اال�شم االأول لـ)�شعفه �شعيد مبارك اآل فطيح( ومت توثيقه لدى 

18-2-1436هـ �شجل مدين رقم )1066990423( من  بال�شك رقم )36256656( يف  كاتب عدل 

)�شعفه( اإىل )نوف( ولالإحاطه جرى ن�شره.

باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية بجازان رقم  اأبي عري�س  اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة  تعلن 

)3596( بتاريخ 27-12-1435هـ باملوافقة على تعديل اال�شم االأول لـ )ملهوي بن علي بن جابر 

لي�شبح  )نايف(  اإىل  )ملهوي(  من  االأول  اال�شم  بتعديل   )117794253( رقم  مدين  �شجل  خرباين( 

اال�شم بعد التعديل )نايف بن علي بن جابر خرباين( ولالإحاطة جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باأبها باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية رقم )373( وتاريخ 10-02-1436هـ. 

باملوافقة على تغيري اال�شم االأول لـ) حليمه اأحمد ح�شن اآل عبدهلل( من )حليمه( اإىل )لينة(لي�شبح اال�شم 

 )1065268086( رقم  املدين  ال�شجل  مبوجب  وذلك  عبداهلل(  اآل  ح�شن  اأحمد  )لينة  التعديل  بعد  الكامل 

ولالإحاطة جرى ن�شره.

656( يف  الفرعية رقم)  اللجنة  باأنه �شدر قرار  الطائف  املدنية مبحافظة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

من  حمدي(  فار�س  بن  حممد  بن  عبده  لـ)  االأول  اال�شم  تغيري  على  باملوافقة  13-07-1435هـ 

)عبده( اإىل )عبدامللك( وذلك بال�شجل املدين رقم) 1009201128( ولالإحاطة جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة قلوه باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية مبنطقة 

الباحة رقم )143/ ل( وتاريخ 17-3-1434هـ باملوافقة على تعد يل اال�شم االأول لـ) عطيه بن علي 

لي�شبح  بندر(  اإىل)  )عطيه(  من   )1058574888( رقم  مدين  �شجل  الزهراين(  ال�شويدي  اإبراهيم  بن 

ا�شمه كاماًل بعد التعديل) بندر بن علي بن اإبراهيم ال�شويدي الزهراين( ولالإحاطة جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة حفر الباطن باأنه �شدر قرار اللجنة املحلية لالأحوال املدنية 

رقم )560( وتاريخ 28-12-1435هـ باملوافقة على تغيري اال�شم االأول لـ )خلفه بنت عواد ر�شيد 

العدمي ال�شمري( من )خلفه( اإىل )خلود( لي�شبح ا�شمها بعد التغيري )خلود بنت عواد ر�شيد العدمي 

ال�شمري( يف �شجلها املدين رقم )1072818899( وذلك بناًء على طلبها.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الق�شيم باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية مبنطقة الق�شيم رقم 

الربيعان(  لـ) مو�شي حممد  االأول  اال�شم  تغيري  باملوافقة على  04-01-1436هـ  بتاريخ   )966(

جرى  )�شمر(ولالإحاطة  اإىل  )مو�شي(  من  االأول  ا�شمها  بتغيري  رقم)1013082209(  مدين  �شجل 

ن�شره.

لالأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �شدر  باأنه  القنفذة  حمافظة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اال�شم  تغيري  على  باملوافقة  22-7-1434هـ  وتاريخ   )3795( رقم  املكرمة  مكة  مبنطقة  املدنية 

رقم  املدين  بال�شجل  )عبداملح�شن(  اإىل  )معي�س(  من  احلربي(  معي�س  م�شيب  لـ)معي�س  االأول 

)1075339497( ولالإحاطة جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة حائل باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية لنظام االأحوال املدنية 

ع�شبان  لـ)وزفاء  االأول  اال�شم  تغيري  على  باملوافقة  القا�شي  20-12-1435هـ  يف   )2545( رقم 

عما�س ال�شويدي ال�شمري( من )وزفاء( اإىل )وفاء( رقم ال�شجل املدين )1096851397( ولالإحاطة 

جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الق�شيم باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية رقم 

)758( وتاريخ 12-11-1435هـ القا�شي باملوافقة على تغيري اال�شم االأول لـ) مقبل بن مرزوق بن 

جناء املطريي( �شجل مدين رقم )105547896( من )مقبل( اإىل )م�شعل( بحيث ي�شبح اال�شم بعد 

التغيري )م�شعل بن مرزوق بن جناء املطريي( ولالإحاطة جرى ن�شره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة تبوك باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية لنظام االأحوال املدنية 

رقم )33 ( بتاريخ 17-1-1436هـ باملوافقة على تغيري اال�شم االأول لـ )همالء بنت �شراج بن حممد 

اآل ر�شيد( من )همالء( اإىل )لولوه( لي�شبح ا�شمها كاماًل بعد التغيري )لولوه بنت �شراج بن حممد اآل 

ر�شيد( يف �شجلها املدين رقم )1041136019( ولالإحاطة جرى ن�شره.

الريا�س  باأحوال منطقة  الفرعية  اللجنة  باأنه �شدر قرار  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم )11602( وتاريخ 29-12-1435هـ القا�شي بتعديل االإ�شم االأول لـ )عتيق حممد عبداهلل بن 

اإىل )بدر( لي�شبح اال�شم بعد التعديل )بدر  خنني( �شجل مدين رقم )1037876594( من )عتيق( 

حممد عبداهلل بن خنني( ولالإحاطه جرى ن�شره.

باأنه �شدر قرار اللجنة الفرعية رقم )11374(  اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة املجمعه  تعلن 

املطريي(  اهلل  جود  اهلل  دخيل  اهلل  لـ)جود  االأول  اال�شم  بتغيري  القا�شي  15-1-1436هـ  وتاريخ 

تغيري ا�شمه االأول من )جوداهلل( اإىل )جواد( �شجل مدين )1074659754( ولالحاطة جرى ن�شره.

الريا�س  باأحوال منطقة  الفرعية  اللجنة  باأنه �شدر قرار  بالريا�س  االأحوال املدنية  اإدارة  تعلن 

1-12-1435هـ القا�شي بتعديل اال�شم االأول لـ)ثايب علي فهيد البقمي(  رقم )38213( وتاريخ 

التعديل)نايف علي  اال�شم بعد  لي�شبح  )نايف(  اإىل  )ثايب(  �شجل مدين رقم )1059510675( من 

فهيد البقمي( ولالإحاطة جرى ن�شره.

منطقة  باأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار  �شدر  باأنه  الريا�س  مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

بكري  فقيه  ن�شيله  لـ)  االأول  اال�شم  بتعديل  القا�شي  25-8-1435هـ  يف   )7592( رقم  الريا�س 

الربعي( �شجل مدين رقم )1000931632( من )ن�شيله( اإىل )�شهد( لي�شبح اال�شم بعد التعديل)�شهد 

فقيه بكري الربعي( ولالإحاطة بذلك جرى ن�شره.

تعـــــــديل ا�صـــــــــم

ية
ود

ع
س

 ال
ـة

بي
عر

 ال
ية

سـ
جن

ال
م

س
ل ا

دي
ع

ت
يد

وال
م

اجلمعة  4  ربيع األول  1436 هـ      26  ديسمبر  2014 م
65ال�شنة 92      العدد 4546          اإلعـــالنات المنـوعــة UM AL-QURA



الرياض - واس
ا�صتقب��ل �صاحب ال�صمو امللكي الأمر مقرن بن عبدالعزيز 

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

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

ال�صريف��ني حفظه اهلل، يف مكتبه بق�ص��ر اليمامة يف الريا�س 

ي��وم الإثن��ني 30 �صف��ر 1436ه��� املواف��ق 22 دي�صم��رب 

2014م، �صف��ر جمهوري��ة اأملانيا الحتادية ل��دى اململكة 

بوري���س روغه، ال��ذي قدم لل�ص��الم على �صم��وه مبنا�صبة 

تعيينه �صفرًا معتمدًا لبالده لدى اململكة.

وج��رى خ��الل ال�صتقب��ال تب��ادل الأحادي��ث الودي��ة، اإىل 

جانب ا�صتعرا�س املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك.

ويل ويل العهد ي�ستقبل �سفري اأملانيا 
لدى اململكة
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الرياض - واس
ال�صب��ت ي��وم  امللك��ي  الدي��وان  ع��ن  �ص��در 

 28 �صف��ر 1436ه� املواف��ق 20 دي�صمرب 2014م، البيان 

التايل:

عماًل بقول احلق �صبحانه وتعاىل: )واأطيعوا اهلل ور�صوله 

ول تنازعوا فتف�صلوا وتذهب ريحكم وا�صربوا اإن اهلل مع 

ال�صابرين(، وقوله عز وجل: )فاتقوا اهلل واأ�صلحوا ذات 

بينكم واأطيعوا اهلل ور�صول��ه اإن كنتم موؤمنني(. واتباعاً 

لقول احلق عز وجل: )ل خر يف كثر من جنواهم اإل من 

اأم��ر ب�صدقة اأو معروف اأو اإ�صالح بني النا�س ومن يفعل 

ذلك ابتغاء مر�صات اهلل ف�صوف نوؤتيه اأجرًا عظيماً(.

وحر�ص��اً من خ��ادم احلرمني ال�صريفني املل��ك عبداهلل بن 

عبدالعزي��ز اآل �صع��ود حفظ��ه اهلل، عل��ى اجتم��اع الكلمة 

واإزال��ة م��ا ي�ص��وب العالقات ب��ني ال�صقيقت��ني جمهورية 

م�ص��ر العربي��ة ودول��ة قط��ر يف خمتلف املج��الت وعلى 

جمي��ع امل�صتوي��ات، وبخا�ص��ة ما تبث��ه و�صائ��ل الإعالم 

املرئي��ة وامل�صموع��ة واملق��روءة، املرتبط��ة بالدولت��ني 

ال�صقيقتني.

املربم��ني  الريا���س  اتفاق��ي  يف  ورد  م��ا  عل��ى  وتاأكي��دًا 

ويف  2013/11/23م،  املواف��ق  1435/1/19ه���  يف 

1436/1/23ه��� املواف��ق 2014/11/16م، املت�صم��ن 

الت��زام جميع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ب�صيا�صة املجل�س لدعم جمهورية م�صر العربية والإ�صهام 

يف اأمنها وا�صتقرارها.

وتقدي��رًا من قبل الأ�صقاء يف كلت��ا الدولتني ملبادرة خادم 

احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود، 

التي دعا فيها اأ�صق��اءه يف كلتا الدولتني لتوطيد العالقات 

بينهم��ا وتوحيد الكلمة واإزالة ما يدع��و اإىل اإثارة النزاع 

وال�صق��اق بينهم��ا اإن �ص��اء اهلل، وتلبية لدعوت��ه الكرمية 

اأيده اهلل، لالإ�صالح، اإذ الإ�صالح منبعه النفو�س ال�صامية 

والكب��رة، فقد ا�صتجابت كلتا الدولتني لها وذلك للقناعة 

التام��ة مب��ا انط��وت عليه م��ن م�صامني �صامي��ة ت�صب يف 

م�صلحة ال�صقيقت��ني جمهورية م�صر العربية ودولة قطر 

و�صعبيهما ال�صقيقني.

وقد اأبدت اململكة العربية ال�صعودية مباركتها للخطوات 

اجلاري��ة التي من �صاأنها توطي��د العالقات بني جمهورية 

م�صر العربية ودولة قطر، ومن �صمنها الزيارة التي قام 

بها املبعوث اخلا�س ل�صمو اأمر دولة قطر �صعادة ال�صيخ 

حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين اإىل م�صر.

كم��ا توؤك��د اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة بقي��ادة خ��ادم 

احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود 

يحفظ��ه اهلل، دعمه��ا وحر�صها على فت��ح �صفحة جديدة 

ب��ني البلدي��ن ليك��ون كل منهم��ا بع��د اهلل، عون��اً لالآخر يف 

�صبيل التكامل والتع��اون لتحقيق امل�صالح العليا لأمتينا 

العربية والإ�صالمية، اآماًل يحفظه اهلل، من جميع ال�صرفاء 

م��ن الأ�صقاء م��ن علم��اء ومفكرين وكتاب ورج��ال اإعالم 

بكافة اأ�صكال��ه اإىل ال�صتجابة لهذه اخلط��وة ومباركتها؛ 

فه��م العون بعد اهلل، ل�ص��د اأي ثغرة يح��اول اأعداء الأمة 

العربية والإ�صالمية ا�صتغاللها لتحقيق ماآربهم.

ون�ص��األ اهلل عز وج��ل اأن يعّمق اأوا�ص��ر الأخوة فيما بني 

الدولت��ني ال�صقيقت��ني ويع��زز العالق��ات بينهم��ا ويوطد 

القوا�صم امل�صرتكة التي توحد بينهما، ملواجهة التحديات 

التي متر بها املنطقة.

هذا واهلل ويل التوفيق والقادر عليه.

رئي���س  ال�صي�ص��ي  عبدالفت��اح  الرئي���س  فخام��ة  وكان 

جمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة ق��د ا�صتقب��ل الي��وم نف�صه، يف 

القاه��رة معايل رئي�س الديوان امللك��ي ال�صكرتر اخلا�س 

خل��ادم احلرم��ني ال�صريف��ني ومبعوث��ه يف ه��ذه املهم��ة 

الأ�صتاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري، و�صعادة ال�صيخ 

حمم��د ب��ن عبدالرحمن اآل ث��اين م�صاعد وزي��ر اخلارجية 

القط��ري مبع��وث اأمر دولة قط��ر ال�صيخ متي��م بن حمد

 اآل ثاين لهذه املهمة.

بيان من الديوان امللكي

اململكة تبارك اخلطوات اجلارية لتوطيد العالقات بني م�سر وقطر

الكويت - واس
هن��اأ �صاحب ال�صم��و ال�صيخ �صب��اح الأحمد اجلابر ال�صب��اح اأمر دولة الكوي��ت، اأخاه خادم 

احلرم��ني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود، مبنا�صبة جناح مبادرته وم�صاعيه 

الأخوي��ة اخلرة التي توج��ت باإزالة ما ي�صوب العالقات بني دولة قط��ر ال�صقيقة وجمهورية 

م�ص��ر العربية ال�صقيقة، وفت��ح �صفحة جديدة يف العالقات بني البلدين ال�صقيقني، مبنية على 

الت��واد واحلر�س امل�ص��رتك على تعزيز اأوا�ص��ر الأخوة والتعاون بينهما مل��ا فيه م�صلحتهما 

امل�صرتكة وم�صلحة الأمتني العربية والإ�صالمية.

وبارك �صموه يف برقية بعثها خلادم احلرمني ال�صريفني، هذه املبادرة الكرمية من اأخيه خادم 

احلرم��ني ال�صريفني التي ج�صدت مواقفه القومية الأ�صيل��ة، وحر�صه على الت�صامن ووحدة 

ال�صف العربي وجتاوز كل ال�صعوبات والعقبات التي قد تعرتي العالقات بني الدول العربية، 

وتوجي��ه الطاقات واجلهود كافة خلدمة ق�صايا الأمتني العربي��ة والإ�صالمية، واحلفاظ على 

م�صاحلها والوقوف يف وجه التحديات التي تواجهها.

و�صاأل �صمو اأمر دولة الكويت املوىل تعاىل اأن يدمي على اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني موفور 

ال�صح��ة والعافي��ة، واأن ميد يف عمره ليوا�ص��ل م�صرة اخلر والعطاء يف ب��الده، واأن يحقق 

للمملك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة املزي��د مما تتطل��ع اإليه من رقي ومن��اء وازدهار يف ظ��ل قيادته 

احلكيمة.

كم��ا بعث �صاحب ال�صم��و ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عه��د دولة الكويت و�صمو 

ال�صي��خ جاب��ر املبارك احلم��د ال�صباح رئي���س جمل�س ال��وزراء بدولة الكوي��ت برقيتي تهنئة 

مماثلتني.

بنجاح مبادرته التي توجت باإزالة ما ي�سوب العالقات القطرية امل�سرية

اأمري الكويت يهنئ خادم احلرمني ال�سريفني
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الرياض - واس
قام �صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلمان بن عبدالعزيز 

اآل �صع��ود، ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س الوزراء 

وزي��ر الدفاع، م�صاء يوم الأربع��اء 25 �صفر 1436ه� 

املواف��ق 17 دي�صمرب 2014م، بزي��ارة ل�صماحة مفتي 

عام اململكة رئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة البحوث 

العلمي��ة والإفت��اء ال�صي��خ عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل 

اآل ال�صي��خ يف منزله بالريا�س. وقد اأقام �صماحة مفتي 

ع��ام اململك��ة ماأدبة ع�ص��اء به��ذه املنا�صب��ة. و�صهدت 

ماأدبة الع�صاء ح�صور �صاحب ال�صمو الأمر خالد بن 

فهد بن خالد، و�صاح��ب ال�صمو امللكي الأمر من�صور 

بن �صع��ود ب��ن عبدالعزي��ز، و�صاحب ال�صم��و امللكي 

الأمر �صعود بن فهد بن عبدالعزيز، و�صاحب ال�صمو 

امللك��ي الأمر �صلطان بن �صلمان بن عبدالعزيز رئي�س 

الهيئ��ة العام��ة لل�صياح��ة والآثار، و�صاح��ب ال�صمو 

الأمر الدكتور م�صعل بن عبداهلل بن م�صاعد امل�صت�صار 

بدي��وان �صم��و ويل العه��د، و�صاح��ب ال�صم��و امللك��ي 

الأم��ر عبدالعزيز ب��ن �صلمان ب��ن عبدالعزيز م�صاعد 

وزير الب��رتول وال��روة املعدنية ل�ص��وؤون البرتول، 

و�صاح��ب ال�صمو الأمر �صعود بن عبداهلل بن فرحان، 

و�صاح��ب ال�صم��و امللكي الأمر في�صل ب��ن �صلمان بن 

عبدالعزي��ز اأمر منطق��ة املدينة املن��ورة، و�صاحب 

ال�صم��و امللكي الأمر تركي بن عب��داهلل بن عبدالعزيز 

اأمر منطقة الريا�س، و�صاحب ال�صمو الأمر �صلطان 

ب��ن خالد ب��ن في�ص��ل، و�صاحب ال�صم��و امللكي الأمر 

عبدالعزيز بن �صعود بن فهد، و�صاحب ال�صمو امللكي 

الأم��ر حمم��د بن �صع��ود بن فه��د، و�صاح��ب ال�صمو 

امللك��ي الأمر بندر بن �صلم��ان بن عبدالعزيز، ومعايل 

رئي���س جمل���س ال�ص��ورى ال�صي��خ عب��داهلل ب��ن حممد 

اآل ال�صي��خ، واأ�صح��اب املع��ايل والف�صيل��ة وعدد من 

امل�صوؤولني.

ويل العهد يزور مفتي عام اململكة
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الرياض - واس
ب��ن  �صلم��ان  الأم��ر  امللك��ي  ال�صم��و  �صاح��ب  رع��ى 

رئي���س  نائ��ب  العه��د  ويل  �صع��ود،  اآل  عبدالعزي��ز 

الثالث��اء ي��وم  الدف��اع،  وزي��ر  ال��وزراء  جمل���س 

 24 �صف��ر 1436ه��� املوافق 16 دي�صم��رب 2014م، حفل 

تخري��ج الدورة ال�صابعة والثمانني م��ن طلبة كلية امللك 

في�صل اجلوي��ة مبدينة الريا�س. ولدى و�صول �صمو ويل 

العه��د مقر احلفل يرافق��ه �صاحب ال�صم��و امللكي الأمر 

�صلط��ان بن �صلمان ب��ن عبدالعزيز رئي���س الهيئة العامة 

لل�صياح��ة والآثار، و�صاحب ال�صم��و امللكي الأمر حممد 

ب��ن �صلمان ب��ن عبدالعزي��ز، وزير الدول��ة ع�صو جمل�س 

ال��وزراء رئي�س ديوان �صمو ويل العهد امل�صت�صار اخلا�س 

ل�صم��وه، كان يف ا�صتقبال��ه �صاحب ال�صم��و امللكي الأمر 

تركي ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز اأمر منطق��ة الريا�س، 

ومع��ايل م�صاعد وزير الدف��اع الأ�صتاذ حمم��د بن عبداهلل 

العاي�س، ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق اأول 

رك��ن عبدالرحمن بن �صالح البنيان، ومعايل قائد القوات 

اجلوي��ة الفريق رك��ن حممد ب��ن اأحمد ال�صع��الن، وقائد 

كلي��ة امللك في�صل اجلوي��ة اللواء طيار رك��ن عبداهلل بن 

حمم��د القرين. ثم عزف ال�صالم امللكي. وبعد اأن اأخذ �صمو 

ويل العه��د مكانه يف املن�صة الرئي�صية بدئ احلفل بتالوة 

اآيات من القراآن الكرمي.

ث��م األقى قائد الكلية اللواء طيار ركن عبداهلل القرين كلمة 

رح��ب فيها ب�صمو ويل العه��د، �صاكرًا تف�صله برعاية حفل 

تخري��ج اأبنائه طلبة الكلية. واأك��د اأن اخلريجني اأكملوا 

كل متطلبات التاأهيل الع�صكري والأكادميي علمياً وعمليا 

ع��رب اأداء متوا�صل وم�صتم��ر يف ميادين التدريب ومقاعد 

الدرا�ص��ة، ليكون كل ذلك عوناً لهم يف اأداء الواجب دفاعاً 

عن هذا الوطن الغايل.

بعد ذلك األقيت كلمة اخلريجني، األقاها نيابة عنهم الطالب 

اخلري��ج �صعد عو�صة ال�صهراين، ع��رب فيها عن �صرورهم 

برعاي��ة �صم��و ويل العهد حلف��ل تخرجه��م، وتوجههم اإىل 

ميادي��ن العمل، م�صرًا اإىل اأنهم تعلموا وتدربوا يف الكلية 

وفق اأحدث و�صائل التدريب والتعليم املتطورة.

واألق��ى ال�صاع��ر الرائ��د فه��د بن عب��داهلل الك��رك ق�صيدة 

�صعري��ة بهذه املنا�صبة. ثم ب��داأ العر�س الع�صكري العام 

للطلب��ة. بع��د ذل��ك اأدى اخلريج��ون الق�ص��م، ث��م اأعلنت 

النتائج، وتف�صل �صمو ويل العهد بت�صليم اجلوائز للطلبة 

املتفوق��ني يف الدورة ال�صابع��ة والثمانني. بعد ذلك ت�صلم 

�صم��وه هدية تذكارية به��ذه املنا�صبة، ثم قلد اخلريجون 

بع�صهم بع�صاً رتبهم اجلديدة، عقب ذلك �صاهد �صمو ويل 

العهد واحل�صور عر�صاً جوياً حلقت خالله جمموعة من 

طائ��رات القوات اجلوية امللكي��ة ال�صعودية يف ت�صكيالت 

جوي��ة اأب��رزت ما تتمي��ز به الق��وات اجلوية م��ن كفاءة 

قتالي��ة عالي��ة يف تنفيذ مهامها بكل دق��ة واإتقان. بعد ذلك 

د�ص��ن �صم��و ويل العهد طائ��رات )E2000( التي حتمل 

رادارًا جوي��اً ي�صتخ��دم للتغطي��ة املنخف�ص��ة ويعم��ل يف 

جمي��ع الأحوال اجلوية، وكذلك طائ��رات )T21( التي 

ت�صتخ��دم للتدريب الأ�صا�ص��ي، جمهزة ب�صا�ص��ات رقمية 

ق��ادرة على العمل يف جميع الت�صبه��ات القتالية اجلوية، 

وق��د مت تاأهيل جميع الأطق��م ال�صعودية على الطائرتني. 

ث��م عزف ال�ص��الم امللك��ي، والتقط��ت ال�ص��ور التذكارية 

ل�صمو ويل العه��د مع الطلبة اخلريجني واأولياء اأمورهم، 

اإث��ر ذلك غادر �صمو ويل العه��د مقر احلفل مودعاً مبثل ما 

ا�صتقبل به من حفاوة وتكرمي.

ح�ص��ر احلف��ل �صاح��ب ال�صم��و الأم��ر بندر ب��ن حممد 

ب��ن عبدالرحم��ن، و�صاح��ب ال�صمو امللك��ي الأمر تركي 

الفي�ص��ل، و�صاح��ب ال�صمو امللكي الأم��ر خالد بن بندر 

ب��ن عبدالعزيز رئي���س ال�صتخب��ارات العامة، و�صاحب 

ال�صم��و امللك��ي الأمر يزي��د بن �صع��ود ب��ن عبدالعزيز، 

و�صاح��ب ال�صمو الأم��ر الدكتور م�صعل ب��ن عبداهلل بن 

م�صاع��د امل�صت�ص��ار بدي��وان �صم��و ويل العه��د، و�صاحب 

ال�صمو الأمر فهد بن عبداهلل بن فرحان، و�صاحب ال�صمو 

الأم��ر �صع��د بن عب��داهلل بن فرح��ان، و�صاح��ب ال�صمو 

امللك��ي الأمر نايف بن �صلطان ب��ن عبدالعزيز امل�صت�صار 

مبكت��ب �صم��و وزي��ر الدف��اع، و�صاح��ب ال�صم��و امللك��ي 

الأم��ر عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز، واأ�صحاب ال�صمو 

الأم��راء، واأ�صح��اب املع��ايل والف�صيلة وكب��ار م�صوؤويل 

وزارة الدف��اع، وقادة اأفرع القوات امل�صلحة وكبار قادة 

و�صباط القوات امل�صلح��ة، وامللحقون الع�صكريون لدى 

اململكة، واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.

الرياض - واس

�ص��در عن الديوان امللكي يوم الثالثاء 1 ربي��ع الأول 1436ه� املوافق 

23 دي�صمرب 2014م، البيان التايل:

امللكي” الديوان  من  “بيان 
انتقل��ت اإىل رحمة اهلل تعاىل والدة �صاحب ال�صمو الأمر عبدالعزيز بن 

حمم��د ب��ن عبدالعزيز بن عب��داهلل اآل �صعود، و�صي�صل��ى عليها اإن �صاء 

اهلل، بع��د �صالة ع�ص��ر يوم الثالثاء املواف��ق 1/ 3/ 1436ه� يف جامع 

الإمام تركي بن عبداهلل يف مدينة الريا�س.

تغمده��ا اهلل بوا�ص��ع رحمت��ه ومغفرت��ه ور�صوان��ه، واأ�صكنه��ا ف�صي��ح 

جناته.. 

)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

ويل العهد يرعى حفل تخريج الدورة ال�سابعة والثمانني من طلبة كلية امللك في�سل اجلوية

بيان من الديوان امللكي

وفاة والدة االأمري عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز بن عبداهلل
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الرياض - واس
ت�صل��م �صاح��ب ال�صم��و امللك��ي الأم��ر مق��رن 

العه��د  ويل  ويل  �صع��ود،  اآل  عبدالعزي��ز   ب��ن 

ال��وزراء  جمل���س  لرئي���س  الث��اين  النائ��ب 

امل�صت�ص��ار واملبعوث اخلا�س خل��ادم احلرمني 

ال�صريف��ني حفظ��ه اهلل، ر�صال��ة خطية م��ن دولة 

جمع��ة. مه��دي  التون�ص��ي  ال��وزراء  رئي���س 

ل��دى  الوزي��ر  مع��ايل  الر�صال��ة  بت�صلي��م  وق��ام 

احلكومة التون�صية املكل��ف بالتن�صيق ومتابعة 

ال�صوؤون القت�صادية الدكت��ور ن�صال الورفلي، 

خالل ا�صتقبال �صموه له يف مكتبه بق�صر اليمامة 

يف الريا���س ي��وم الإثن��ني 30 �صف��ر 1436ه��� 

املوافق 22 دي�صمرب 2014م.

ونق��ل معاليه خ��الل ال�صتقبال حتي��ات وتقدير 

دولة رئي�س ال��وزراء التون�صي خلادم احلرمني 

ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود، 

ول�صم��و ويل عه��ده الأم��ني، ول�صم��وه الك��رمي، 

ومتنيات��ه لل�صعب ال�صعودي مبزي��د من التقدم 

والزدهار، فيما حمله �صم��وه حتياته وتقديره 

لدولته، وتهنئته حلكومة اجلمهورية التون�صية 

بنجاح تنظيم انتخاباتها الت�صريعية، ومتنياته 

لل�صع��ب التون�صي ال�صقي��ق التوفيق يف حتقيق 

انتقاله الدميقراطي يف اأح�صن الظروف. وجرى 

خالل ال�صتقبال بحث وا�صتعرا�س املو�صوعات 

ذات الهتمام امل�صرتك بني البلدين.

ح�صر ال�صتقبال مع��ايل امل�صت�صار الدبلوما�صي 

يف رئا�ص��ة احلكومة التون�صي��ة حامت عطاء اهلل، 

و�صفر اجلمهورية التون�صية لدى اململكة لطفي 

بن قايد.

ويل ويل العهد يت�سلم ر�سالة خطية من رئي�س الوزراء التون�سي

الرياض - واس
ا�صتقب��ل �صاحب ال�صمو امللك��ي الأمر �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، ويل 

العه��د نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع، يف مكتب��ه بالريا�س يوم 

الأح��د 29 �صفر 1436ه��� املوافق 21 دي�صمرب 2014م، معايل وزير الدفاع 

الإ�صباين بيدور مورين�س والوفد املرافق له.

ونق��ل وزي��ر الدفاع بي��دور مورين�س ل�صم��و ويل العهد حتي��ات جاللة امللك 

خ��وان كارلو�س ملك مملكة اإ�صبانيا ال�صابق، وجاللة امللك فيليبي ال�صاد�س 

ملك مملكة اإ�صبانيا، فيما حمله �صموه حتياته لهما.

وج��رى خالل ال�صتقب��ال بحث روابط التعاون القائم ب��ني اململكة العربية 

ال�صعودي��ة واإ�صباني��ا يف جم��الت الدف��اع، مب��ا يحقق امل�صال��ح امل�صرتكة 

للبلدين ال�صديقني.

ح�ص��ر ال�صتقب��ال مع��ايل م�صاعد وزي��ر الدف��اع الأ�صتاذ حممد ب��ن عبداهلل 

العاي���س، ومعايل رئي�س هيئة الأركان العامة الفريق اأول ركن عبدالرحمن 

بن �صالح البنيان، ومعايل قائد القوات اجلوية الفريق ركن حممد بن اأحمد 

ال�صع��الن، ورئي�س املوؤ�ص�صة العامة لل�صناع��ات الع�صكرية اللواء مهند�س 

رك��ن م�صاعد ب��ن معيبد احلربي، ومدي��ر اإدارة التع��اون الع�صكري الدويل 

الل��واء رك��ن علي بن اإبراهي��م الفواز، ومدير عام مكتب �صم��و وزير الدفاع 

املكلف الأ�صتاذ فهد بن حممد العي�صى، وامللحق الع�صكري يف مدريد العميد 

طيار ركن اأن�س بن ح�صن العلي.

كم��ا ح�صره م��ن اجلانب الإ�صباين الأم��ني العام ل�صيا�صة الدف��اع اليخانرو 

األب��ار غوانزالي�س، وال�صفر الإ�صباين لدى اململكة خواكيني بريز، واملدير 

الفني ملجل�س وزير الدفاع الفريق اأول خابير بري بردي�س، ورئي�س ق�صم 

ال�ص��وؤون ال�صرتاتيجية والأمن يف وزارة الدف��اع خو�صيه اأونرو غوميز، 

وامللحق الع�صكري الإ�صباين يف اململكة العقيد خوان مانويل لوبيث.
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بحثا روابط التعاون القائم بني البلدين

ويل العهد ي�ستقبل وزير الدفاع االإ�سباين

الرياض - واس
ا�صتقب��ل �صاح��ب ال�صم��و امللك��ي الأم��ر 

مق��رن ب��ن عبدالعزي��ز اآل �صع��ود، ويل ويل 

العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 

خل��ادم  اخلا���س  واملبع��وث  امل�صت�ص��ار 

احلرم��ني ال�صريف��ني حفظ��ه اهلل، يف مكتبه 

بق�ص��ر اليمام��ة يف الريا���س ي��وم الإثن��ني 

30 �صف��ر 1436ه��� املواف��ق 22 دي�صم��رب 

ل��دى  املغربي��ة  اململك��ة  �صف��ر  2014م، 

اململكة عبدال�صالم بركة.

وجرى خ��الل ال�صتقبال تب��ادل الأحاديث 

الودية، اإىل جانب بح��ث املو�صوعات ذات 

الهتمام امل�صرتك.

ويل ويل العهد ي�ستقبل �سفري املغرب 
لدى اململكة

الرياض - واس
بع��ث خادم احلرم��ني ال�سريفني امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز اآل �سع��ود، برقية عزاء 

وموا�س��اة لفخام��ة الرئي�س ممنون ح�س��ني رئي�س جمهورية باك�ست��ان الإ�سالمية، يف 

�سحايا احلادث الإرهابي الذي تعر�ست له اإحدى املدار�س التابعة للجي�س.

وق��ال حفظه اهلل: علمن��ا باأمل �سديد بنباأ احل��ادث الإرهابي ال��ذي تعر�ست له اإحدى 

املدار���س التابع��ة للجي�س يف �سم��ال غرب بلدك��م ال�سقيق، وما نتج عن��ه من �سحايا 

واإ�ساب��ات، واإنن��ا اإذ ن�ستنك��ر ه��ذه الأعم��ال الإجرامي��ة ب�س��دة، لنبع��ث لفخامتكم 

ولأ�س��ر ال�سحايا ولل�سعب الباك�ست��اين ال�سقيق با�سم �سعب وحكومة اململكة العربية 

ال�سعودي��ة وبا�سمنا اأحر التعازي و�سادق املوا�ساة، راج��ني املوىل �سبحانه وتعاىل 

اأن يتقب��ل املتوف��ني، ويلهم ذويهم ال�س��ر وال�سلوان، ومين عل��ى امل�سابني بال�سفاء 

العاجل، ويحفظكم و�سعب باك�ستان ال�سقيق من كل �سوء ومكروه، اإنه �سميع جميب.

كم��ا بعث �ساحب ال�سم��و امللكي الأمري �سلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �سع��ود، ويل العهد 

نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع، برقي��ة عزاء وموا�س��اة لفخامة الرئي�س 

ممن��ون ح�سني رئي���س جمهورية باك�ست��ان الإ�سالمية، يف �سحايا احل��ادث الإرهابي 

ال��ذي وق��ع على اإحدى املدار�س التابعة للجي�س. وقال �سم��و ويل العهد: تلقيت ببالغ 

الأمل نب��اأ احلادث الإرهابي الذي وقع على اإح��دى املدار�س التابعة للجي�س يف بلدكم 

ال�سقي��ق، وم��ا خلفه م��ن �سحايا وم�ساب��ني، واإنن��ي اإذ اأعر لفخامتكم ع��ن تنديدي 

وا�ستن��كاري ال�سديدي��ن له��ذه الأعمال الإرهابي��ة الإجرامي��ة، لأقدم اأح��ر التعازي 

واملوا�ساة لفخامتكم ولأ�سر ال�سحايا ول�سعبكم ال�سقيق، �سائاًل اهلل للم�سابني ال�سفاء 

العاجل، واأن يجنب باك�ستان ال�سقيق كل �سوء، اإنه �سميع جميب.

يف �سحايا احلادث االإرهابي الذي تعر�ست له اإحدى املدار�س

خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يعزيان رئي�س باك�ستان
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جريدة أسـبوعية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
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ملحق خا�ص بامليزانية العامة للدولة لعام 1437/1436 هـ  )2015م(

تطوير التعليم باعتباره اأ�سا�ص التنمية 

ومعاجلة �سوق العمل

)160( مليار ريال للخدمات 
ال�سحية والتنمية االجتماعية

)63( مليار ريال للتجهيزات 

االأ�سا�سية والنقل

)587( مليار ريال ل�سناديق التنمية 

املتخ�س�سة وبرامج التمويل احلكومي

)2.821.722.000( الناجت 

االإجمايل املحلي

الرياض - واس

اأق��ر جمل���س ال��وزراء امليزاني��ة العامة للدول��ة للع��ام املايل اجلدي��د 1436/ 

1437ه���، وذلك يف جل�ست��ه اال�ستثنائية التي راأ�سها نياب��ة عن خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود اأيده اهلل، �ساحب ال�سمو امللكي 

االأم��ر �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزي��ر الدفاع حفظه اهلل، يف ق�سر اليمامة مبدينة الريا�س يوم اخلمي�س الثالث 

م��ن �سهر ربي��ع االأول 1436ه� املوافق للخام�س والع�سري��ن من �سهر دي�سمرب 

2014م.

وب��داأت اجلل�س��ة باآيات من الق��راآن الكرمي، ثم وجه خ��ادم احلرمني ال�سريفني 

املل��ك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود اأيده اهلل، كلمة �سافية، الإخوانه واأبنائه 

املواطنني، اأعلن فيها امليزانية.

وفيم��ا يلي ن�س الكلمة التي ت�سرف باإلقائها معايل االأمني العام ملجل�س الوزراء 

االأ�ستاذ عبدالرحمن بن حممد ال�سدحان:

التفاصيل ص2

جمل�ص الوزراء يقر امليزانية العامة بـ )860( مليار ريال للم�سروفات

امللك: بلدنا تنعم باال�ستقرار واالأمن وم�سوؤوليتنا جميعا �سيانته واملحافظة عليه

اجلمعة 4 ربيع األول 1436 هـ      26 ديسمبر  2014 م

اجلريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية
تصدر من مكة املكرمة

املليك: ا�ستمرار االإنفاق على ما يدعم التنمية ال�ساملة 
واملتوازنة وحت�سني اخلدمات املقدمة للمواطنني

اإيجاد مزيد من الفر�ص الوظيفية 

للمواطنني بالقطاعني العام واخلا�ص
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الرياض - واس
اأق��ر جمل�س ال��وزراء امليزانية العام��ة للدولة للعام 

امل��ايل اجلدي��د 1436/ 1437ه���، وذل��ك يف جل�ست��ه 

اال�ستثنائي��ة الت��ي راأ�سها نيابة عن خ��ادم احلرمني 

ال�سريف��ني املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز اآل �سعود 

اأي��ده اهلل، �ساح��ب ال�سم��و امللكي االأم��ر �سلمان بن 

عبدالعزي��ز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

ال��وزراء وزي��ر الدفاع حفظ��ه اهلل، يف ق�س��ر اليمامة 

مبدينة الريا�س ي��وم اخلمي�س الثالث من �سهر ربيع 

االأول 1436ه� املوافق للخام�س والع�سرين من �سهر 

دي�سمرب 2014م.

وب��داأت اجلل�سة باآيات م��ن القراآن الك��رمي، ثم وجه 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �سع��ود اأيده اهلل، كلمة �سافي��ة، الإخوانه واأبنائه 

املواطنني، اأعلن فيها امليزانية.

وفيم��ا يلي ن���س الكلمة الت��ي ت�س��رف باإلقائها معايل 

االأمني العام ملجل�س الوزراء االأ�ستاذ عبدالرحمن بن 

حممد ال�سدحان:

وال�س��اة  هلل  احلم��د  الرحي��م،  الرحم��ن  اهلل  ب�س��م 

وال�س��ام عل��ى نبين��ا حمم��د وعل��ى اآل��ه و�سحب��ه 

ال�س��ام  املواطن��ني..  واأبنائ��ي  اإخ��واين  و�سل��م.. 

عليك��م ورحم��ة اهلل وبركات��ه: نعل����ُن عل����ى برك��ة 

الل����ه وبحم����ده وتوفيق����ه، ميزاني��َة الع��ام امل��ايل 

الق��ادم 1436/ 1437ه���، والتي تبل��غ م�سروفاتها 

)860،000،000،000( ثم��ان مئ��ة و�ست��ني ملي��ار 

ري��ال، وهي ا�ستم��رار لاإنفاِق على م��ا يدعم التنميَة 

ال�سامل��َة واملتوازن��َة، وحت�س��نِي اخلدم��اِت املقدمِة 

للمواطن��ني، واإيج���اِد مزي��ٍد م��ن الفر���س الوظيفية 

لهم بالقطاعني العام واخلا�س.

اإخواين: ال يخف��َى عليكم ما مير به االقت�ساُد العاملي 

م��ن �سع��ٍف يف النم��ّو، اأ�سه��م اإ�ساف��ًة اإىل م��ا مترُّ به 

ال�سوُق البرتولي��ُة العاملية من تطورات يف انخفا�ٍس 

كبٍر يف اأ�سعار البرتول.

وقد جاءت توجيهاُتنا للم�سوؤولني باأن تاأخذ ميزانية 

العام القادم بعني االعتبار ه��ذه التطوراِت وتر�سيِد 

االإنف��اق، م��ع احلْر�ِس عل��ى كلِّ ما م��ن �ساأنه خدمة 

املواطن��ني وحت�سني اخلدماِت املقدمِة لهم، والتنفيُذ 

الدقي��ق والك��ْفء لربام��ج وم�ساري��ع امليزانية، وما 

مّت اإق��راره م��ن م�ساري��َع وبرام��َج له��ذا الع��ام املايل 

ِع  واالأع��وام املا�سي��ة، وما ُي�ْسه��ُم يف ا�ستِدام��ِة و�سْ

املالي��ة العامة الق��وي، واأن تعطى االأولويُة يف العام 

امل��ايل الق��ادم ال�ستكم��اِل تنفي��ِذ امل�ساري��ع املَقّرة يف 

امليزانياِت ال�سابقِة، وهي م�ساريع كبرة.

نح��ن متفائل��ون من اأّن الُنم��وَّ االقت�س��اديَّ �سي�ستمرُّ 

باإذن اهلل، مدُفوعاً بن�َساِط القطاع اخلا�س، وا�ستمراِر 

تعزي��ِز التكاُم��ِل ب��ني القطاْع��ني الع��ام واخلا���س، 

وموا�سلِة حت�س��نِي اأداِء القطاع احلكومي، وتطوير 

التعليم باعتباره اأ�سا�َس التنمية، ومعاجلِة اْخِتاالت 

�سوِق العَمل الإيجاِد مزيٍد من فر�ِس العمل للمواطنني 

والتنميِة املتوازنِة بني املناطق، واال�ستخداِم االأْمَثَل 

للموارد.

اإخ��واين: اإن بادك��م وهلل احلم��د تنع��ُم باال�ستق��رار 

واالأم��ن وال��ذي ن�س��اأُل اهلَل اأن ُيِدمَي��ه، وم�سوؤوليُتنا 

جميع��اً �سياَنُت��ه واملحافظُة عليه ملوا�سل��ِة م�سرِة 

ى  النموِّ والتنمية. واأدُعو امل�سوؤولني كاَفًة َلْبذل اأْق�سَ

اجلُهود لتنفيِذ برامج امليزانيِة وم�َساريِعها بالَكَفاءِة 

��ودِة، ِلُتْحق��َق اأهدافه��ا وَيْنع��م به��ا املواطن..  واجَلْ

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بع��د ذل��ك تا مع��ايل االأم��ني الع��ام ملجل�س ال��وزراء 

املرا�سي��م اخلا�س��ة بامليزاني��ة. وق��ال مع��ايل وزير 

الثقاف��ة واالإع��ام الدكت��ور عبدالعزي��ز ب��ن عبداهلل 

اخل�س��ري يف بيانه لوكالة االأنب��اء ال�سعودية عقب 

اجلل�س��ة، اإن معايل وزير املالية وبتوجيه كرمي، قدم 

عر�ساً موج��زًا عن امليزانية العام��ة للدولة، اأو�سح 

في��ه النتائ��ج املالي��ة للع��ام امل��ايل احل��ايل 1435/ 

1436ه���، وا�ستعر�س املام��ح الرئي�س��ة للميزانية 

العام��ة للدولة للعام املايل اجلديد 1436/ 1437ه�، 

اأن  الوطن��ي، وب��ني معالي��ه  وتط��ورات االقت�س��اد 

1437ه���،   /1436 الق��ادم  امل��ايل  الع��ام  ميزاني��ة 

اعتمدت يف ظل ظروف اقت�سادية ومالية دولية تت�سم 

بالتح��دي، حيُث انخف�س النم��و االقت�سادي العاملي 

ع��ن م�ستوياته ال�سابقة، كم��ا انخف�س �سعر البرتول 

اإىل اأدن��ى م�ست��وى ل��ه من��ذ )2009م(، اإ�ساف��ة اإىل 

عوامل ع��دم اال�ستقرار يف بع���س املناطق املحيطة، 

وان�سجام��اً م��ع �سيا�س��ة اململك��ة املالي��ة املعاك�س��ة 

لل��دورات االقت�سادي��ة لتقوية و�س��ع املالية العامة 

وتعزي��ز ا�ستدامتها عل��ى املدي��ني املتو�سط وطويل 

االأجل، و�سم��ان موا�سلة اعتماد امل�ساريع التنموية 

واخلدمي��ة ال�سروري��ة للنم��و االقت�س��ادي، ببن��اء 

احتياطي��ات مالية من الفوائ���س املالية الناجتة من 

ارتف��اع االإي��رادات العامة للدول��ة يف بع�س االأعوام 

لا�ستف��ادة منه��ا عن��د انخفا�س ه��ذه االإي��رادات يف 

اأع��وام الحقة. وقال معاليه اإن اململكة �ست�ستمر بناًء 

عل��ى التوجيهات ال�سامي��ة باال�ستثم��ار يف امل�ساريع 

والربام��ج التنموي��ة لقطاع��ات التعلي��م، وال�سحة، 

والبلدي��ة،  واالجتماعي��ة  االأمني��ة  واخلدم��ات 

واملي��اه وال�سرف ال�سح��ي، والط��رق، والتعامات 

االإلكرتونية، ودعم البحث العلمي مبا يحقق التنمية 

امل�ستدامة لهذا اجليل واالأجيال القادمة - بحول اهلل 

- واإيجاد مزيد من فر�س العمل للمواطنني، مع بذل 

املزي��د من اجلهد للحد م��ن النفقات اجلارية، خا�سة 

نفق��ات الروات��ب واالأجور والبدالت وم��ا يف حكمها، 

والت��ي متثل قرابة )50( باملئة من النفقات املعتمدة 

املالي��ة  وزارة  ب��ني  التن�سي��ق  مت  كم��ا  بامليزاني��ة، 

ووزارة االقت�س��اد والتخطي��ط ب�س��اأن الرب��ط ب��ني 

امليزاني��ة وما ت�سمنته خطة التنمي��ة العا�سرة التي 

تب��داأ يف الع��ام املايل 1436/ 1437ه���، فقد ت�سمنت 

امليزانية برامج وم�ساريع جديدة، ومراحل اإ�سافية 

لبع���س امل�ساريع الت��ي �سبق اعتماده��ا تبلغ قيمتها 

االإجمالي��ة نحو )185( مئ��ة وخم�سة وثمانني مليار 

ري��ال، ووفقاً للمتبع �سيتم اإدراج امل�ساريع اجلديدة 

للجه��ات احلكومية على مواقع تل��ك اجلهات، وعلى 

موقع وزارة املالية.

التنمي��ة  �سنادي��ق  اأن  املالي��ة  وزي��ر  واأو�س��ح 

املتخ�س�س��ة وبن��وك التنمي��ة احلكومي��ة �ستوا�سل 

تق��دمي القرو���س الت��ي ته��دف اإىل دع��م القطاع��ات 

ال�سناعي��ة والزراعي��ة والعقارية وقطاع��ي التعليم 

واخلدم��ات ال�سحية االأهلية، ودع��م املهن احلرفية 

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني.. ويل العهد راأ�ص اجلل�سة اال�ستثنائية

جمل�ص الوزراء يقر امليزانية العامة للدولة للعام املايل 1437/1436هـ

اجلمعة 4 ربيع األول  1436 هـ       26 ديسمبر 2014 م
ال�صنة 92      ملحق العدد 4546          

الملك: 
متفائلون بأن 
النمو االقتصادي 
سيستمر مدفوعا 
بنشاط القطاع 
الخاص
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واملن�س��اآت ال�سغ��رة واملتو�سط��ة الت��ي �ست�سهم يف 

مزيد م��ن الفر�س الوظيفي��ة للمواطنني ودفع عجلة 

النمو.

وع��ن تط��ورات االقت�ساد الوطن��ي بني معالي��ه اأنه 

م��ن املتوق��ع اأن يبل��غ الن��اجت املحلي االإجم��ايل هذا 

لتقدي��رات  وفق��اً  )2014م(   ،1436/1435 الع��ام 

واملعلوم��ات  العام��ة  االإح�س��اءات  م�سلح��ة 

)2،821،722،000،000( األفني وثمان مئة وواحد 

وع�سري��ن ملي��ارًا و�سب��ع مئ��ة واثن��ني وع�سري��ن 

ملي��ون ري��ال باالأ�سع��ار اجلارية، مبع��دل منو يبلغ 

)1.09( باملئة مقارن��ة بالعام املايل املا�سي 1434/ 

1435 )2013م(. ويتوق��ع اأن يحقق الناجت املحلي 

للقط��اع غر الب��رتويل ب�سقي��ه احلكوم��ي واخلا�س 

من��وًا بن�سب��ة )8.21( باملئة، حيث يتوق��ع اأن ينمو 

القطاع احلكومي بن�سبة )6.06(، والقطاع اخلا�س 

بن�سب��ة )9.11( باملئ��ة، اأم��ا القط��اع النفط��ي فق��د 

ي�سه��د انخفا�س��اً يف قيمت��ه بن�سب��ة )7.17( باملئ��ة 

باالأ�سع��ار اجلاري��ة. واأ�ساف اأنه باالأ�سع��ار الثابتة 

لع��ام )2010م( فم��ن املتوق��ع اأن يبلغ مع��دل النمو 

يف الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل ن�سب��ة )3.59( باملئ��ة 

مقارن��ة بن�سب��ة )2.67( باملئ��ة يف الع��ام ال�ساب��ق، 

واأن ينم��و القط��اع البرتويل بن�سب��ة )1.72( باملئة، 

والقطاع احلكومي بن�سب��ة )3.66( باملئة، والقطاع 

اخلا���س بن�سب��ة )5.70( باملئة. وق��د حققت جميع 

االأن�سطة االقت�سادي��ة املكونة للناجت املحلي للقطاع 

غر الب��رتويل منوًا اإيجابياً، اإذ ُيق��در اأن ي�سل النمو 

احلقيقي يف ن�ساط الت�سيي��د والبناء )6.70( باملئة، 

ويف ن�س��اط ال�سناع��ات التحويلي��ة غ��ر البرتولي��ة 

اإىل )6.54( باملئ��ة، ويف ن�س��اط االت�س��االت والنق��ل 

والتخزين )6.13( باملئة، ويف ن�ساط جتارة اجلملة 

والتجزئ��ة واملطاع��م والفن��ادق )5.97( باملئة، ويف 

ن�ساط خدم��ات املال والتاأمني والعق��ارات وخدمات 

االأعمال )4.46( باملئة.

لتكالي��ف  القيا�س��ي  الرق��م  اأن  اإىل  معالي��ه  واأ�س��ار 

املعي�س��ة اأظه��ر ارتفاع��اً خال ع��ام 1435/ 1436، 

��ا كان علي��ه يف  )2014م( ن�سبت��ه )2.7( باملئ��ة عمَّ

ع��ام 1434/ 1435 )2013م( طبق��اً ل�سنة االأ�سا�س 

املحل��ي  الن��اجت  انكما���س  ُمعام��ل  ��ا  اأمَّ )2007م(. 

االإجم��ايل للقط��اع غ��ر البرتويل ال��ذي ُيعد م��ن اأهم 

املوؤ�سرات االقت�سادية لقيا�س الت�سخم على م�ستوى 

االقت�ساد ككل فم��ن املتوقع اأن ي�سهد ارتفاعاً ن�سبته 

1435/ 1436، )2014م(  )2.99( باملئ��ة يف ع��ام 

مقارن��ة مب��ا كان عليه يف الع��ام املا�سي وذل��ك وفقاً 

لتقديرات م�سلحة االإح�ساءات العامة واملعلومات. 

ووفق��اً لتقدي��رات موؤ�س�سة النقد العرب��ي ال�سعودي 

م��ن املتوق��ع اأن تبلغ القيم��ة االإجمالي��ة لل�سادرات 

)2014م(   ،1436  /1435 ع��ام  خ��ال  ال�سلعي��ة 

)1،348،353،000،000( األف��اً وثاث مئة وثمانية 

واأربعني مليارًا وث��اث مئة وثاثة وخم�سني مليون 

ريال، بانخفا�س ن�سبته )4.4( باملئة عن العام املايل 

ال�سابق، كما يتوقع اأن تبلغ قيمة ال�سادرات ال�سلعية 

غر البرتولية حوايل )208،153،000،000( مئتني 

وثمانية مليارات ومئة وثاثة وخم�سني مليون ريال، 

بزيادة ن�سبتها )3.1( باملئة عن العام املايل املا�سي، 

ومتث��ل ال�سادرات ال�سلعية غر البرتولية ما ن�سبته 

ا  )15.4( باملئ��ة من اإجمايل ال�س��ادرات ال�سلعية. اأمَّ

ال��واردات ال�سلعية فيتوق��ع اأن تبلغ يف العام احلايل 

)564،080،000،000( خم�س مئة واأربعة و�ستني 

مليارًا وثمانني مليون ريال، بانخفا�س ن�سبته )2.6( 

باملئة عن العام ال�سابق.

وق��ال مع��ايل وزي��ر املالي��ة اإن التقدي��رات االأولي��ة 

اأن  اإىل  ت�س��ر  ال�سع��ودي  العرب��ي  النق��د  ملوؤ�س�س��ة 

املي��زان التجاري �سيحقق هذا الع��ام فائ�ساً مقداره 

)788،738،000،000( �سبع مئة وثمانية وثمانون 

ملي��ارًا و�سب��ع مئة وثماني��ة وثاثون ملي��ون ريال، 

بانخفا���س ن�سبت��ه )5.6( باملئة عن الع��ام املا�سي، 

وذلك نتيجة النخفا�س ال�سادرات البرتولية بالرغم 

من انخفا�س الواردات.

��ا احل�س��اب اجل��اري ملي��زان املدفوع��ات فُيتوقع  اأمَّ

اأن يحق��ق فائ�س��اً مق��داره )398،991،000،000( 

ث��اث مئ��ة وثماني��ة وت�سع��ون ملي��ارًا وت�س��ع مئة 

امل��ايل  الع��ام  يف  ري��ال  ملي��ون  وت�سع��ون  وواح��د 

احل��ايل 1435/ 1436 )2014م(، مقارن��ة بفائ���س 

مق��داره )497،400،000،000( اأرب��ع مئة و�سبعة 

وت�سعون مليارًا واأرب��ع مئة مليون ريال للعام املايل 

املا�س��ي 1434/ 1435 )2013م( بانخفا�س ن�سبته 

)19.8( باملئة.

واأ�س��ار مع��ايل وزير املالي��ة اإىل اأن تقري��ر م�ساورات 

�سندوق النقد الدويل مع اململكة لعام )2014م( اأكد 

اأن اقت�ساد اململكة حقق منوًا قوياً للغاية يف ال�سنوات 

االأخ��رة، وكان من االقت�س��ادات االأف�سل اأداًء على 

م�ست��وى بل��دان جمموع��ة الع�سري��ن، واأن اململك��ة 

دعمت االقت�ساد العامل��ي من خال دورها امل�ساند يف 

�سوق النف��ط العاملية. واأ�ساد املدي��رون التنفيذيون 

ب��االأداء االقت�س��ادي الق��وي للمملك��ة ال��ذي يرتك��ز 

عل��ى اأ�سا�سيات قوية. وال تزال اآف��اق النمو اإيجابية 

واملخاط��ر متوازنة، كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة 

االإنف��اق العام وخط��ة اإن�ساء وح��دة للمالية العامة 

الكلي��ة. واتف��ق املديرون عل��ى اأن موق��ف ال�سيا�سة 

النقدي��ة و�سيا�س��ة ال�سام��ة االحرتازي��ة الكلي��ة يف 

الوق��ت احلا�س��ر مائم رغ��م تراجع من��و االئتمان. 

واأن اقت�س��اد اململكة مل يتاأثر بتقلب االأ�سواق املالية 

العاملية، كما اأن اجلهاز امل�سريف يتمتع مب�ستوى جيد 

م��ن راأ�س امل��ال والربحية. واأعلنت وكال��ة �ستاندرد 

اآن��د بورز )S&P( العاملي��ة للت�سنيف االئتماين عن 

خف�سه��ا للنظ��رة امل�ستقبلي��ة للت�سني��ف ال�سي��ادي 

للمملك��ة من اإيجابي اإىل م�ستقر على خلفية تراجعات 

النفط، اإال اأنها اأبقت على الت�سنيف ال�سيادي للدولة 

عند )- AA( على املدى الطويل، واأ�سارت الوكالة 

اإىل اأن��ه عل��ى الرغم م��ن تعدي��ل نظرتن��ا امل�ستقبلية 

لل�سعودي��ة، اإال اأن من��و االقت�س��اد احلقيقي ال يزال 

قوي��اً ن�سبي��اً. وياأتي االإع��ان بعد اإع��ان مماثل من 

وكالة فيت�س للت�سني��ف االئتماين العاملية خال �سهر 

مار���س املن�سرم. كما ب��داأت موؤ�س�س��ة النقد العربي 

ال�سع��ودي بالتطبيق االإلزام��ي الكامل لنظام مراقبة 

�س��ركات التمويل اعتب��ارًا من يوم االأح��د 16 حمرم 

1436ه��� املوافق 9 نوفمرب 2014م، ذلك بعد انتهاء 

مهل��ة ت�سوية االأو�س��اع وفق اأح��كام اأنظمة ولوائح 

التمويل.

واألق��ى �ساح��ب ال�سم��و امللك��ي االأم��ر �سلم��ان بن 

عبدالعزي��ز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

ال��وزراء وزي��ر الدف��اع حفظ��ه اهلل، كلم��ة فيم��ا يلي 

ن�سها: احلمد هلل الذي رزقنا واأغنانا بف�سله، واحلمد 

هلل اأن توجيه��ات ملكنا لن��ا كم�سوؤولني اأن نكون دائماً 

يف خدمة الوطن واملواط��ن. وهذه امليزانية واحلمد 

هلل فيه��ا اخلر والربكة، ناأم��ل جميعاً اأن ننفذها فيما 

وجه به، وبادنا احلمد هلل، تنعم باالأمن واال�ستقرار، 

وه��ذا واحلم��د هلل ما جعله��ا كما ت��رون. كذلك بادنا 

قبل��ة امل�سلم��ني ومهب��ط الوح��ي ومنطل��ق االإ�سام 

والعروب��ة، ه��ي م�سوؤوليتنا ونحم��د اهلل عز وجل اأن 

وف��ق ملكنا ووف��ق والده واإخوته واأج��داده خلدمة 

االإ�س��ام وامل�سلمني و�سعبهم وبلده��م. ن�ساأل اهلل عز 

وجل التوفيق وال�س��داد اإن �ساء اهلل، واأن ن�سكر ربنا 

عز وجل مبا اأنعم علينا، ونكون اإن �ساء اهلل، عند ثقة 

ملكن��ا فين��ا جميعاً، واأن ننفذ ه��ذه يف م�سلحة بلدنا، 

وبلدنا هي التي يجب اأن نكون اأوفياء لها، واحلمد هلل 

وهي كذلك، واأن نعمل يف خر لها اإن �ساء اهلل يف يومنا 

وغدنا، و�سكرًا، وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

االستثمار في 
المشاريع التنموية 
لقطاعات التعليم 
والصحة والخدمات 

األمنية واالجتماعية 
والبلدية والمياه 
والصرف الصحي
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4UM AL-QURA

الرقم: )م/ 21(

التاريخ: 3/ 3/ 1436ه�

بعون اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بع��د االطاع على املواد )72، 73، 76، 78( من النظام االأ�سا�سي للحكم، ال�سادر باالأمر 

امللك��ي رقم )اأ /90( بتاريخ 27/ 8 /1412ه�. وبعد االطاع على املواد )25، 26، 27( 

م��ن نظ��ام جمل�س الوزراء، ال�س��ادر باالأمر امللكي رق��م )اأ /13( بتاريخ 3/3/ 1414ه�. 

وبع��د االطاع عل��ى املر�سوم امللكي رق��م )م/6( بتاريخ 12/ 4/ 1407ه���، الذي َيُن�سُّ 

على بدء ال�سنة املالية للدولة يف اليوم العا�سر من برج اجَلِدي من كل عام. وبعد االطاع 

على االأمر ال�سامي رقم )خ/ �س/ 46325( بتاريخ 10/ 9/ 1425ه� ب�ساأن توزيع فائ�س 

اإي��رادات ال�سنة املالي��ة 1424/ 1425ه�. وبعد االطاع على االأمر امللكي رقم )اأ /227( 

بتاري��خ 16/ 7 /1426ه� ب�ساأن توزيع فائ�س اإي��رادات ال�سنة املالية 1425/ 1426ه�. 

وبع��د االطاع على االأمر امللكي رقم )اأ/149( بتاري��خ 11/ 11/ 1427ه� ب�ساأن توزيع 

فائ���س اإي��رادات ال�سنة املالي��ة 1426/ 1427ه�. وبع��د االطاع على االأم��ر امللكي رقم 

)اأ/177( بتاريخ 21/ 11/ 1428ه� ب�ساأن توزيع فائ�س اإيرادات ال�سنة املالية 1427/ 

1428ه���. وبع��د االطاع عل��ى االأمر امللك��ي رق��م )اأ/1( بتاري��خ 3/ 1/ 1433ه� ب�ساأن 

توزيع فائ�س اإيرادات ال�سنة املالية 1432/ 1433. وبعد االطاع على االأمر امللكي رقم 

)اأ/18( بتاري��خ 17/ 2/ 1434ه��� ب�س��اأن توزيع فائ�س اإيرادات ال�سن��ة املالية 1433/ 

1434ه���. وبعد االطاع على قرار جمل�س ال��وزراء رقم )260( وتاريخ 1/ 8/ 1434ه� 

القا�س��ي باملوافقة عل��ى الرتتيبات اخلا�س��ة مبعاجلة تاأخر وتع��ر م�سروعات اجلهات 

احلكومي��ة التنموية. وبعد االطاع على قرار جمل���س الوزراء رقم )153( وتاريخ 17/ 

4/ 1435ه���. وبعد االطاع على البيانات اخلا�سة باإيرادات وم�سروفات الدولة لل�سنة 

املالية 1436/ 1437ه�. وبعد االطاع على قرار جمل�س الوزراء رقم )131( بتاريخ 3/ 

3/ 1436ه�. َر�َسْمَنا مبا هو اآت:

ر اإيرادات الدولة لل�سن��ة املالية 1436/ 1437 مببلغ )715.000.000.000(  اأواًل: ُتَق��دَّ

�سب��ع مئة وخم�سة ع�سر مليار ري��ال. وُتْعَتَمد م�سروفاتها لل�سن��ة املالية 1436/ 1437 

مببلغ )860.000.000.000( ثمان مئة و�ستني مليار ريال.

ثاني��اً: ُت�ْسَتْوَف��ى االإيرادات طبقاً لاأنظم��ة املالية وُتْوَدع جميعه��ا بح�ساب جاري وزارة 

املالية يف موؤ�س��سة النقد العربي ال�سعودي.

َلة من  ثالث��اً: َتْفِوْي���س وزير املالية باإ�سافة املبال��غ الازمة لل�سرف على امل�ساري��ع املَُموَّ

فائ���س اإيرادات كل من ال�سنوات املالية )1424/ 1425( و)1425/ 1426( و)1426/ 

1427( و)1427/ 1428( و)1432/ 1433( و)1433/ 1434( و)1434/ 1435(، 

ال�س��ادر ب�ساأنها االأمر ال�سامي رقم )خ /���س/ 46325( بتاريخ 10/ 9/ 1425ه� واالأمر 

امللك��ي رق��م )اأ/ 227( بتاري��خ 16/ 7/ 1426ه���، واالأمر امللكي رق��م )اأ/149( بتاريخ 

11/ 11/ 1427ه���، واالأم��ر امللكي رق��م )اأ/ 177( بتاري��خ 21/ 11/ 1428ه�. واالأمر 

امللك��ي رق��م )اأ/1( بتاريخ 3/ 1/ 1433ه���. واالأمر امللكي رق��م )اأ/18( بتاريخ 17/ 2 

/1434ه�.

َرف النفقات وفق امليزانية والتعليمات اخلا�سة بها. رابعاً: ُت�سْ

خام�ساً: يحّول ما قد يتحقق من فائ�س يف اإيرادات امليزانية اإىل ح�ساب احتياطي الدولة، 

وال يجوز ال�سحب منه اإال مبر�سوم ملكي يف حاالت ال�سرورة الق�سوى املتعلقة بامل�سالح 

العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تن�س عليه املادة )�ساد�ساً( من مر�سومنا هذا.

�ساد�س��اً: تفوي���س وزي��ر املالي��ة بالتحويل م��ن ح�ساب احتياط��ي الدول��ة اأو االقرتا�س 

لتغطية عجز امليزانية.

�س�ابعاً:

اأ- تت��م املناقات بني اعتمادات ف�سول وف��روع امليزانية بقرار من وزير املالية بناًء على 

تقرير م�سرتك َبْيَنُه والوزير املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات امليزانية امل�ستقلة.

ب- تتم املناقات بني اعتمادات اأبواب امليزانية بقرار من وزير املالية.

ج- تت��م املناق��ات بني بن��ود كل من الب��اب االأول والب��اب الثاين، وبني برام��ج الت�سغيل 

وال�سيان��ة ال�سنوي��ة يف الب��اب الثالث بق��رار من الوزي��ر املخت�س اأو رئي���س اجلهة ذات 

امليزانية امل�ستقلة على اأال يزيد ما ُيْنَقل اإىل اأي بند اأو برنامج اأو ي�ساف اإىل اأي منهما على 

ن�س��ف اعتم�اده االأ�سلي، فيم�ا ع��دا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على ن�سف االعتماد 

فيكون النقل منها بقرار من وزير املالية.

د- تت��م املناقات بني اعتمادات كل من برامج الت�سغيل وال�سيانة غر ال�سنوية يف الباب 

الثال��ث وم�ساريع الباب الرابع بق��رار من الوزير املخت�س اأو رئي�س اجلهة ذات امليزانية 

امل�ستقلة.

ه���- تتم املناقات بني الوفورات املتحققة يف تكاليف امل�ساريع املعتمدة بقرار من الوزير 

املخت���س اأو رئي���س اجلهة ذات امليزانية امل�ستقلة، ب�س��رط اأال يزيد ما ي�ساف اإىل تكاليف 

اأي م�سروع معتمد على ن�سبة )10( باملئة من التكاليف الكلية املعتمدة له.

و- تت��م املناق��ات بني تكاليف كل م��ن برامج الت�سغيل وال�سيان��ة يف الباب )الثالث( وما 

يزي��د عن )10( باملئة من التكاليف املعتمدة للم�ساريع يف الباب )الرابع( بقرار من وزير 

املالية.

���سَ له اأو اإ�س��دار اأم��ر بااللتزام اأو  ثامن��اً: ال يج��وز ا�ستعم��ال االعتماد يف غ��ر ما ُخ�سِّ

بال�سرف مبا يتجاوز االعتماد اأو االلتزام باأي م�سروف لي�س له اعتماد يف امليزانية.

ب التزاماً على �سنة  تا�سع��اً: ال يج��وز اإ�سدار قرار اأو اإبرام عقد من �ساأن اأي منهما اأن ُيَرتِّ

مالية ُمْقِبَلة با�ستثناء ما يلي:

اأ- العق��ود ذات التنفي��ذ امل�ستمر اأو التنفي��ذ الَدْوِري كعقود االإيج��ار والعمل واخلدمات 

وتوري��د االإعا�س��ة واالأدوي��ة وامل�ستلزم��ات الطبية وعق��ود اخلدم��ات اال�ست�سارية التي 

د اعتمادات �سنوية لها. ر َر�سْ َيَتَكرَّ

ب- عق��ود التوريد املعتم��دة تكاليفها يف الباب الثاين التي تتطل��ب التعاقد الأكر من �سنة 

على اأن تكون قيمة العقد ال�سنوية يف حدود اعتمادات امليزانية، وُيتََّخذ من اعتماد ال�سنة 

املالية االأوىل مقيا�ساً لتحديد قيمة العقد، واأال ُيْرَتَبط على املبلغ املعتمد الأغرا�س اأخرى.

ج- عق��ود برامج الت�سغيل وال�سيانة وتنفيذ امل�ساري��ع �َسِرْيَطة اأن يتم االلتزام يف حدود 

التكاليف املعتمدة لكل برنامج اأو م�سروع.

عا�س��رًا: اإذا َظَهَر خال ال�سنة املالي��ة 1436/ 1437 اأن هناك مبالغ مت االلتزام بها خال 

َ عر�س املو�سوع على رئي�س جمل�س  ر َتَعنيَّ ال�سن��وات املا�سية مبا يتجاوز االعتم��اد املَُقرَّ

ْر، واإال َجاَز لوزير املالية اأو من ُيِنْيُبه  الوزراء اإذا كان التجاوز ناجتاً عن ت�سرف غر ُمرَبَّ

االإذن ب�سرف تلك املبالغ من اعتمادات ال�سنة املالية 1436/ 1437.

��َدَرت بها امليزانية العامة،  ح��ادي ع�سر: ُتْعَتَم��د الت�سكيات االإدارية لكل جهة ح�سبما �سَ

وال يجوز تعديلها اإال ب�قرار مبني على ما تنتهي اإليه اللجنة الُعليا للتنظيم االإداري.

ث��اين ع�سر: ال يجوز تعي��ني اأو ترقية املوظفني وامل�ستخدمني والعم��ال اإال على الوظائف 

املعتمدة يف امليزانية وبال�سروط واالأو�ساع املبينة يف االأنظمة واللوائح املتبعة.

ثالث ع�سر:

اأ- ال يج��وز خ��ال ال�سنة املالية اإحداث وظائ��ف اأو مراتب اأو ُرَتب خ��اف ما هو معتمد 

بامليزانية.

َدث وفقاً  ب- ُي�ْسَتْثَن��ى من الفقرة )اأ( من هذه املادة تعي��ني الوزراء، والوظائف التي حُتْ

لل�سروط التي ت�سمنها نظام الوظائف املوؤقتة.

ج- ال يجوز خال ال�سنة املالية رفع املراتب والُرَتب املعتمدة بامليزانية.

د- يج��وز بق��رار من وزي��ر اخلدمة املدني��ة حتوير م�سمي��ات الوظائف وفق��اً ملقت�سيات 

قواع��د ت�سنيف الوظائ��ف، وتخفي�س املراتب، وذلك بناًء عل��ى تو�سية من جلنة مكونة 

من مندوبني من وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية واجلهة ذات العاقة.

ه���- يج��وز بقرار من وزي��ر املالية نقل الوظائ��ف املعتمدة بني ف�سول وف��روع امليزانية 

وداخ��ل الت�سكيل االإداري الواحد، وذلك بناًء عل��ى تو�سية من جلنة مكونة من مندوبني 

من وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية واجلهة ذات العاقة.

راب��ع ع�س��ر: عل��ى االأجه��زة الرقابي��ة متابع��ة تطبيق م��ا تق�سي ب��ه االأنظم��ة ال�سارية 

والقرارات والتعليمات ذات ال�سلة.

��ِدر وزير املالي��ة التعليم��ات الازمة لتنفي��ذ هذه امليزاني��ة يف حدود  خام���س ع�س��ر: ُي�سْ

القواعد املن�سو�س عليها يف هذا املر�سوم.

�ساد�س ع�سر: على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وروؤ�ساء االأجهزة املعنية 

ه - تنفيذ مر�سومنا هذا. امل�ستقلة - كل فيما َيُخ�سُّ

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

الرياض - واس

�سدرت يوم اخلمي�ص 3 ربيع االأول 1436هـ املوافق 25 دي�سمرب 2014م، ثالثة مرا�سيم ملكية ب�ساأن امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 1436/ 1437هـ، وفيما يلي ن�سو�ص املرا�سيم:

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

الرقم: م/ 22

التاريخ: 3 / 3 / 1436ه�

ِبَعْوِن اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بع��د االط��اع عل��ى امل��واد )72، 73، 76، 78( من النظ��ام االأ�سا�س��ي للحكم، 

ال�س��ادر باالأمر امللكي رق��م )اأ/90( بتاريخ 27/ 8/ 1412ه���. وبعد االطاع 

عل��ى امل��واد )25، 26، 27( م��ن نظام جمل�س ال��وزراء، ال�س��ادر باالأمر امللكي 

رق��م )اأ/13( بتاريخ 3/ 3 /1414ه���. وبعد االطاع على املر�سوم امللكي رقم 

)م/6( بتاري��خ 12/ 4 /1407ه� ال��ذي َيُن�سُّ على بدء ال�سنة املالية للدولة يف 

الي��وم العا�س��ر من برج اجَلِدي م��ن كل عام. وبعد االطاع عل��ى االأمر ال�سامي 

رقم )خ/�س/ 46325( بتاريخ 10/ 9/ 1425ه� ب�ساأن توزيع فائ�س اإيرادات 

ال�سن��ة املالية 1424/ 1425ه�. وبعد االطاع على االأمر امللكي رقم )اأ/227( 

بتاري��خ 16/ 7/ 1426ه�، ب�ساأن توزيع فائ�س اإيرادات ال�سنة املالية 1425/ 

1426. وبع��د االط��اع عل��ى االأم��ر امللك��ي رق��م )اأ/149( بتاري��خ 11/ 11 

/1427ه��� ب�ساأن توزيع فائ�س اإي��رادات ال�سنة املالي��ة 1426/ 1427. وبعد 

االطاع عل��ى االأمر امللكي رقم )اأ/18( بتاريخ 17/ 2 /1434ه� ب�ساأن توزيع 

فائ���س اإيرادات ال�سن��ة املالية 1433/ 1434ه�. وبع��د االطاع على البيانات 

اخلا�س��ة باإي��رادات وم�سروف��ات االأمان��ات والبلديات لل�سن��ة املالية 1436/ 

1437ه�. وبع��د االطاع على قرار جمل�س الوزراء رقم )132( بتاريخ 3/ 3/ 

1436ه�.

َر�َسْمَنا مبا هو اآت:

ر م�سروفات االأمانات والبلديات لل�سنة املالية 1436/ 1437 مببلغ  اأواًل: ُتَق��دَّ

)38.251.598.000( ثماني��ة وثاثني مليارًا ومئتني وواحد وخم�سني مليوناً 

وخم�س مئة وثمانية وت�سعني األف ريال.

ر اإي��رادات االأمانات والبلديات لل�سنة املالي��ة 1436/ 1437 مببلغ  ثاني��اً: ُتَقدَّ

)5.545.430.000( خم�س��ة ملي��ارات وخم�س مئة وخم�س��ة واأربعني مليوناً 

واأربع مئة وثاثني األف ريال.

ثالث��اً: ُيْعَتَم��د يف امليزاني��ة العام��ة للدول��ة الفرق ما ب��ني االإي��رادات املبا�سرة 

وامل�سروف��ات ومق��داره )32.706.168.000( اثن��ان وثاث��ون مليارًا و�سبع 

مئة و�ستة مايني ومئة وثمانية و�ستون األف ريال.

َرف النفقات وفقاً لاأنظمة والتعليمات املالية املرعية. رابعاً: ُت�سْ

خام�س��اً: َت�ْسَت��ْويِف االأمان��ات والبلدي��ات اإيراداته��ا طبقاً لاأنظم��ة والتعليمات 

املرعية، وعلى اجلهات املخت�سة متابعة تنفيذ ذلك.

�ساد�س��اً: َت�ْسِري على ميزانيات االأمانات والبلدي��ات االأحكام املن�سو�س عليها 

يف امل��واد )3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15( م��ن املر�س��وم امللك��ي رق��م 

)م/21( بتاري��خ 3/ 3/ 1436ه��� ال�س��ادر بامل�سادق��ة عل��ى امليزانية العامة 

للدولة لل�سنة املالية 1436/ 1437.

�سابع��اً: يتم النقل م��ن وفر اعتمادات بن��ود ميزانيات االأمان��ات والبلديات اإىل 

اعتم��ادات بنود ميزانيات االأمانات والبلدي��ات االأخرى مبوافقة رئي�س جمل�س 

الوزراء بناًء على تو�سية من وزير ال�سوؤون البلدية والقروية ووزير املالية.

ِدر وزي��ر املالية التعليمات الازمة لتنفيذ ه��ذه امليزانيات يف حدود  ثامن��اً: ُي�سْ

القواعد املن�سو�س عليها يف هذا املر�سوم.

تا�سع���اً: عل��ى �سم��و نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء ووزي��ر ال�س��وؤون البلدية 

والقروية ووزير املالية - كل فيما يخ�سه - تنفيذ مر�سومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

اجلمعة 4 ربيع األول  1436 هـ       26 ديسمبر 2014 م

املر�سوم امللكي االأول

املر�سوم امللكي الثاين

الميزانية العامة لعام 2015 م ال�صنة 92      ملحق العدد 4546          



5 UM AL-QURA

الرقم: م/ 23

التاريخ: 3/ 3/ 1436ه�

ِبَعْوِن اهلل تعاىل

نحن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بع��د االط��اع على امل��واد )72 ، 73، 76، 78( من النظام االأ�سا�س��ي للحكم، ال�سادر 

باالأم��ر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 27/ 8/ 1412ه�. وبعد االطاع على املواد )25، 

26، 27( من نظام جمل�س الوزراء، ال�سادر باالأمر امللكي رقم )اأ/13( بتاريخ 3/ 3/ 

1414ه���. وبعد االطاع عل��ى املر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاري��خ 12/ 4/ 1407ه� 

الذي َيُن�سَّ على بدء ال�سنة املالية للدولة يف اليوم العا�سر من برج اجَلِدي من كل عام. 

وبع��د االطاع على االأمر ال�سامي رقم )خ/ ���س/ 46325( بتاريخ 10/ 9 /1425ه� 

ب�س��اأن توزيع فائ�س اإيرادات ال�سن��ة املالية 1424/ 1425. وبعد االطاع على االأمر 

امللك��ي رق��م )اأ/227( بتاريخ 16/ 7/ 1426ه� ب�ساأن توزي��ع فائ�س اإيرادات ال�سنة 

املالي��ة 1425/ 1426. وبعد االط��اع على االأمر امللكي رق��م )اأ/149( بتاريخ 11/ 

11/ 1427ه��� ب�س��اأن توزي��ع فائ�س اإي��رادات ال�سن��ة املالي��ة 1426/ 1427. وبعد 

االط��اع عل��ى البيان��ات اخلا�س��ة باإي��رادات وم�سروف��ات املوؤ�س��س��ات العامة ذات 

امليزانيات امللحقة بامليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 1436/ 1437. بعد االطاع 

على قرار جمل�س الوزراء رقم )133( بتاريخ 3/ 3/ 1436ه�. َر�َسْمَنا مبا هو اآت:

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروفات املوؤ�س��سات العام��ة ذات امليزانيات امللحقة  اأواًل: ُتَق��دَّ

بامليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 1437/1436 وفقاً للتايل:

 )3.850.000.000( مببل��غ  للموان��ىء  الع�ام��ة  املوؤ�س��س��ة  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -1

ثاث��ة ملي��ارات وثم��ان مئ��ة وخم�س��ني ملي��ون ري��ال، وُتْعَتَم��د م�سروفاته��ا مببل��غ 

)1.840.787.000( ملي��ار وثمان مئة واأربعني مليون��اً و�سبع مئة و�سبعة وثمانني 

األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروف��ات املوؤ�س��سة العامة للخط��وط اجلوية العربية  2- ُتَق��دَّ

ال�سعودية مببل��غ )28.478.000.000( ثمانية وع�سرين مليارًا واأربع مئة وثمانية 

و�سبعني مليون ريال، وت�ستوفى اإيراداتها وت�سرف نفقاتها وفقاً لنظامها.

ر اإي��رادات وتعتمد م�سروف��ات املوؤ�س��سة العامة ل�سوام��ع الغال ومطاحن  3- ُتَق��دَّ

الدقي��ق مببل��غ )2.916.705.000( ملياري��ن وت�سع مئة و�ستة ع�س��ر مليوناً و�سبع 

مئة وخم�سة اآالف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروفات املوؤ�س��سة العام��ة لتحلية املياه املاحلة مببلغ  4- ُتَق��دَّ

)15.574.841.000( خم�س��ة ع�س��ر ملي��ارًا وخم���س مئ��ة واأربعة و�سبع��ني مليوناً 

وثمان مئة وواحد واأربعني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروف��ات املوؤ�س��سة العامة للخط��وط احلديدية مببلغ  5- ُتَق��دَّ

)1.657.108.000( ملي��ار و�ست مئة و�سبعة وخم�س��ني مليوناً ومئة وثمانية اآالف 

ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات هيئة النقل العام مببلغ )57.000.000( �سبعة  6- ُتَقدَّ

وخم�سني مليون ريال.

مببل��غ  وينب��ع  للجبي��ل  امللكي��ة  الهيئ��ة  م�سروف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -7

)8.392.943.000( ثماني��ة مليارات وثاث مئة واثنني وت�سعني مليوناً وت�سع مئة 

وثاثة واأربعني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروف��ات الهيئة ال�سعودي��ة للموا�سف��ات واملقايي�س  8- ُتَق��دَّ

واجلودة مببلغ )390.030.000( ثاث مئة وت�سعني مليوناً وثاثني األف ريال.

ب��مبل��غ  لا�ستثم��ار  الع��ام��ة  الهيئ��ة  م�س�روف���ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -9

)341.600.000( ثاث مئة وواحد واأربعني مليوناً و�ست مئة األف ريال.

مببل��غ  �سع������ود  املل��ك  جامع��ة  م�س�روف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -10

)8.610.042.000( ثمانية مليارات و�ست مئة وع�سرة مايني واثنني واأربعني األف 

ريال.

مببل��غ  عبدالعزي��ز  املل��ك  ج�امع��ة  م�سروف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -11

)5.964.984.000( خم�س��ة مليارات وت�سع مئة واأربع��ة و�ستني مليوناً وت�سع مئة 

واأربعة وثمانني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروفات جامع��ة امللك فهد للب��رتول واملعادن مببلغ  12- ُتَق��دَّ

)1.357.566.000( ملي��ار وثاث مئة و�سبعة وخم�س��ني مليوناً وخم�س مئة و�ستة 

و�ستني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروفات جامع��ة االإمام حممد بن �سع��ود االإ�سامية  13- ُتَق��دَّ

مببل��غ )4.146.920.000( اأربعة مليارات ومئ��ة و�ستة واأربعني مليوناً وت�سع مئة 

وع�سرين األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات اجلامعة االإ�سامية مببلغ )1.046.950.000(  14- ُتَقدَّ

مليار و�ستة واأربعني مليوناً وت�سع مئة وخم�سني األف ريال.

مببل��غ  في�س��ل  املل��ك  ج�امع���ة  م�س�روف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -15

)2.296.690.000( ملياري��ن ومئت��ني و�ست��ة وت�سعني مليوناً و�س��ت مئة وت�سعني 

األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�س�روفات جامعة اأم القرى مببلغ )2.902.402.000(  16- ُتَقدَّ

مليارين وت�سع مئة واثنني مليون واأربع مئة واثنني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامعة امللك خالد مببلغ )3.250.771.000(  17- ُتَقدَّ

ثاثة مليارات ومئتني وخم�سني مليوناً و�سبع مئة وواحد و�سبعني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروف��ات جامعة طيبة مببل��غ )2.354.690.000(  18- ُتَق��دَّ

مليارين وثاث مئة واأربعة وخم�سني مليوناً و�ست مئة وت�سعني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامع��ة الق�سيم مببلغ )2.604.821.000(  19- ُتَق��دَّ

مليارين و�ست مئة واأربعة مايني وثمان مئة وواحد وع�سرين األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامعة الطائ��ف مببلغ )2.102.730.000(  20- ُتَق��دَّ

مليارين ومئة واثنني مليون و�سبع مئة وثاثني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَم��د م�سروفات جامعة جازان مببل��غ )1.747.985.000(  21- ُتَق��دَّ

مليار و�سبع مئة و�سبعة واأربعني مليوناً وت�سع مئة وخم�سة وثمانني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامعة اجل��وف مببلغ )1.464.720.000(  22- ُتَق��دَّ

مليار واأربع مئة واأربعة و�ستني مليوناً و�سبع مئة وع�سرين األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروف��ات جامعة حائل مببل��غ )1.389.730.000(  23- ُتَق��دَّ

مليار وثاث مئة وت�سعة وثمانني مليوناً و�سبع مئة وثاثني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروف��ات جامعة تبوك مببل��غ )1.363.111.000(  24- ُتَق��دَّ

مليار وثاث مئة وثاثة و�ستني مليوناً ومئة واأحد ع�سر األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروف��ات جامعة الباحة مببلغ ) 1.017.751.000 (  25- ُتَق��دَّ

مليار و�سبعة ع�سر مليوناً و�سبع مئة وواحد وخم�سني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامعة جنران مببل��غ )1.224.141.000(  26- ُتَق��دَّ

مليار ومئتني واأربعة وع�سرين مليوناً ومئة وواحد واأربعني األف ريال.

مببل��غ  ال�سمالي��ة  احل��دود  جامع��ة  م�سروف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -27

)1.030.380.000( مليار وثاثني مليوناً وثاث مئة وثمانني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامعة االأمرة نورة بنت عبدالرحمن مببلغ  28- ُتَق��دَّ

)2.685.780.000( مليارين و�ست مئة وخم�سة وثمانني مليوناً و�سبع مئة وثمانني 

األف ريال

ر اإيرادات وُتْعَتَم��د م�سروفات جامعة الدمام مببل��غ )3.143.295.000(  29- ُتَق��دَّ

ثاثة مليارات ومئة وثاثة واأربعني مليوناً ومئتني وخم�سة وت�سعني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروفات جامعة االأمر �سلمان ب��ن عبدالعزيز مببلغ  30- ُتَق��دَّ

)1.340.170.000( مليار وثاث مئة واأربعني مليوناً ومئة و�سبعني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَم��د م�سروفات جامعة املجمعة مببلغ )1.038.970.000(  31- ُتَقدَّ

مليار وثمانية وثاثني مليوناً وت�سع مئة و�سبعني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَم��د م�سروفات جامعة �سقراء مببل��غ )1.112.560.000(  32- ُتَق��دَّ

مليار ومئة واثني ع�سر مليوناً وخم�س مئة و�ستني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروف��ات اجلامع��ة ال�سعودي��ة االإلكرتوني��ة مببل��غ  33- َُق��دَّ

)385.910.000( ثاث مئة وخم�سة وثمانني مليوناً وت�سع مئة وع�سرة اآالف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامعة ج��دة مببلغ ) 440.190.000 ( اأربع  34- َُق��دَّ

مئة واأربعني مليوناً ومئة وت�سعني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامعة حفر الباطن مببلغ )409.013.000(  35- ُتَقدَّ

اأربع مئة وت�سعة مايني وثاثة ع�سر األف ريال

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروفات جامعة بي�سة مببلغ )366.778.000( ثاث  36- ُتَقدَّ

مئة و�ستة و�ستني مليوناً و�سبع مئة وثمانية و�سبعني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروف��ات املوؤ�س��سة العامة للتدري��ب التقني واملهني  37- ُتَق��دَّ

مببل��غ )5.274.430.000( خم�سة مليارات ومئت��ني واأربعة و�سبعني مليوناً واأربع 

مئة وثاثني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروف��ات مدينة املل��ك عبدالعزيز للعل��وم والتقنية  38- ُتَق��دَّ

مببل��غ )2.407.528.000( مليارين واأربع مئة و�سبعة مايني وخم�س مئة وثمانية 

وع�سرين األف ريال.

مببل��غ  الع�ام��ة  االإدارة  مع��ه��د  م�س�روف����ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -39

)664.008.000( �ست مئة واأربعة و�ستني مليوناً وثمانية اآالف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروف��ات م�ست�سفى امللك في�س��ل التخ�س�سي ومركز  40- ُتَق��دَّ

االأبحاث مببلغ )7.027.584.000( �سبعة مليارات و�سبعة وع�سرين مليوناً وخم�س 

مئة واأربعة وثمانني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروف��ات هيئ��ة اله��ال االأحم��ر ال�سع��ودي مببل��غ  41- ُتَق��دَّ

)2.144.100.000( مليارين ومئة واأربعة واأربعني مليوناً ومئة األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات املوؤ�س��سة العامة لل�سناعات الع�سكرية مببلغ  42- ُتَقدَّ

)3.551.400.000( ثاث��ة مليارات وخم�س مئة وواحد وخم�سني مليوناً واأربع مئة 

األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية مببلغ  43- ُتَق��دَّ

)279.679.000( مئت��ني وت�سعة و�سبعني مليوناً و�ست مئ��ة وت�سعة و�سبعني األف 

ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروف��ات الهيئ��ة العام��ة لل�سياح��ة واالآث��ار مببلغ  44- ُتَق��دَّ

)814.280.000( ثمان مئة واأربعة ع�سر مليوناً ومئتني وثمانني األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَمد م�سروفات هيئة االت�ساالت وتقني��ة املعلومات ب��مبلغ  45- ُتَق��دَّ

)926.000.000( ت�سع مئة و�ستة وع�سرين مليون ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروف��ات الهيئ��ة العام��ة للغ��ذاء وال��دواء مببل��غ  46- ُتَق��دَّ

)1.167.230.000( مليار ومئة و�سبعة و�ستني مليوناً ومئتني وثاثني األف ريال.

مببل��غ  ال�سع��ودي  الربي��د  موؤ�س��س��ة  م�سروف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -47

)3.156.063.000( ثاثة مليارات ومئة و�ستة وخم�سني مليوناً وثاثة و�ستني األف 

ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروف��ات الهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين مببل��غ  48- ُتَق��دَّ

)15.531.577.000( خم�س��ة ع�س��ر ملي��ارًا وخم���س مئ��ة وواح��د وثاث��ني مليوناً 

وخم�س مئة و�سبعة و�سبعني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات هيئة حقوق االإن�سان مببلغ )141.940.000(  49- ُتَقدَّ

مئة وواحد واأربعني مليوناً وت�سع مئة واأربعني األف ريال.

مببل��غ  للم�ساح��ة  العام��ة  الهيئ��ة  م�سروف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -50

)662.950.000( �ست مئة واثنني و�ستني مليوناً وت�سع مئة وخم�سني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة  51- ُتَق��دَّ

مببل��غ )566.247.000( خم�س مئة و�ستة و�ستني مليون��اً ومئتني و�سبعة واأربعني 

األف ريال.

ر اإي��رادات وُتْعَتَم��د م�سروفات البنك ال�سعودي للت�سلي��ف واالدخار مببلغ  52- ُتَق��دَّ

)597.569.000( خم���س مئة و�سبعة وت�سعني مليون��اً وخم�س مئة وت�سعة و�ستني 

األف ريال.

مببل��غ  والتلفزي��ون  االإذاع��ة  هيئ��ة  م�سروف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -53

)1.976.884.000( ملي��ار وت�س��ع مئة و�ست��ة و�سبعني مليوناً وثم��ان مئة واأربعة 

وثمانني األف ريال.

مببل��غ  ال�سعودي��ة  االأنب��اء  وكال��ة  م�سروف��ات  وُتْعَتَم��د  اإي��رادات  ر  ُتَق��دَّ  -54

)263.382.000( مئتني وثاثة و�ستني مليوناً وثاث مئة واثنني وثمانني األف ريال.

ر اإيرادات وُتْعَتَمد م�سروفات الهيئة العامة لاإعام املرئي وامل�سموع مببلغ  55- ُتَقدَّ

)52.700.000( اثنني وخم�سني مليوناً و�سبع مئة األف ريال.

مببل��غ  الع��ام  التعلي��م  تق��ومي  هيئ��ة  م�سروف��ات  وتعتم��د  اإي��رادات  ق��در   -56

)73.400.000( ثاثة و�سبعني مليوناً واأربع مئة األف ريال.

57- تق��در اإي��رادات وتعتمد م�سروف��ات هيئة تنمي��ة ال�س��ادرات ال�سعودية مببلغ 

)95.825.000( خم�سة وت�سعني مليوناً وثمان مئة وخم�سة وع�سرين األف ريال.

ثاني��اً: يتم اإي��داع ما يزيد من االإي��رادات وما مل يتم �سرفه من املبال��غ امل�سحوبة من 

اعتمادات امليزانية بح�ساب جاري وزارة املالية يف موؤ�س���سة النقد العربي ال�سعودي.

َرف النفقات وفقاَ لاأنظمة والتعليمات املرعية. ثالثاً: ُت�ْسَتْوَفى االإيرادات وُت�سْ

رابع��اً: فيما ع��دا املوؤ�س��سة العامة للخطوط اجلوية العربي��ة ال�سعودية َت�ْسِري على 

ميزاني��ات املوؤ�س���س��ات العام��ة االأخرى االأح��كام املن�س�و�س عليه��ا يف املواد )3، 7، 

8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15( م��ن املر�س��وم امللكي رق��م )م/21( بتاريخ 3/ 3/ 

1436ه� ال�سادر بامل�سادقة على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 437/1436.

��ِدر وزي��ر املالي��ة التعليم��ات الازم��ة لتنفي��ذ ذل��ك يف ح��دود القواع��د  خام�س��اً: ُي�سْ

املن�سو�س عليها يف هذا املر�سوم.

�ساد�س��اً: عل��ى �سمو نائب رئي���س جمل�س الوزراء وال��وزراء وروؤ�س��اء االأجهزة ذات 

امليزانيات امل�ستقلة -كل فيما يخ�سه- تنفيذ مر�سومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

املر�سوم امللكي الثالث

اجلمعة 4 ربيع األول  1436 هـ       26 ديسمبر 2014 م

ال�صنة 92      ملحق العدد 4546           الميزانية العامة لعام 2015 م



الرياض - واس
اأ�س��درت وزارة املالي��ة يوم اخلمي�س 3 ربي��ع االأول 1436ه� 

املوافق 25 دي�سم��رب 2014م، بياناً مبنا�سبة �سدور امليزانية 

العامة للدولة للعام املايل 1436/ 1437ه� فيما يلي ن�سه:

َي�ُس��رَّ وزارة املالي��ة مبنا�سبة �سدور امليزاني��ة العامة للدولة 

للع��ام امل��ايل 1436/ 1437ه���، اإي�س��اح اأبرز النتائ��ج املالية 

للع��ام امل��ايل احل��ايل 1435/ 1436ه���، وا�ستعرا���س املامح 

الرئي�س��ة للميزانية العامة للدول��ة للعام املايل اجلديد 1436/ 

1437، واأبرز تطورات االقت�ساد الوطني، وذلك وفقاً ملا يلي:

المالـي  للعـام  الماليـة  النتائـج  أواًل: 
الحالي 1435/ 1436:

1- اإليرادات العامة:
��ع اأن تبلغ االإي��رادات الفعلية يف نهاية العام املايل احلايل   ُيَتَوقَّ
اإىل )1.046( األف و�ست��ة واأربعني مليار ريال، بزيادة ن�سبتها 

)22( باملئ��ة ع��ن املق��در له��ا بامليزاني��ة، ومتث��ل االإي��رادات 

البرتولية )89( باملئة منها.

2 - المصروفات العامة:
ع اأن تبلغ امل�سروفات الفعلية للعام املايل احلايل )1.100(  ُيَتَوقَّ

األف ومئة مليار ريال، بزيادة )245( مئتني وخم�سة واأربعني 

ا �سدرت به امليزانية،  مليار ري��ال، وبن�سبة )28.7( باملئة عمَّ

بعج��ز متوق��ع ق��دره )54( اأربع��ة وخم�سني ملي��ار ريال، وال 

َت�س�م��ل امل�س�روف���ات اأع��اه م���ا َيُخ���س م�ساري��ع الربنام��ج 

َلة من فائ�س اإيرادات امليزانيات ال�سابقة والتي  االإ�س��ايف املَُموَّ

ر اأن يبل��غ املن�س��رف عليه��ا يف نهاي��ة العام امل��ايل احلايل  ُيَق��دَّ

)22( اثن��ني وع�سرين مليار ريال، والتي متول من احل�سابات 

املفتوح��ة لهذا الغر���س مبوؤ�س�س��ة النقد العرب��ي ال�سعودي. 

وت�سم��ل تلك الزيادة يف امل�سروفات تغطية الزيادة يف ال�سرف 

عل��ى االأعم��ال التنفيذي��ة مل�سروع خ��ادم احلرم��ني ال�سريفني 

املل��ك عبداهلل بن عبدالعزيز لتو�سعة امل�سجد احلرام وامل�سجد 

النبوي ال�سريف، وا�ستكمال تعوي�سات نزع ملكية العقارات، 

والزيادة يف ال�سرف على بع�س امل�ساريع التنموية واخلدمية 

االأُخ��رى وامل�ساع��دات الدولية. وقد بلغ عدد عق��ود امل�ساريع 

الت��ي ُطرح��ت خال الع��ام املايل احل��ايل ومت��ت مراجعتها من 

قب��ل الوزارة مبا فيه��ا امل�ساريع املمولة م��ن فوائ�س اإيرادات 

امليزانيات ال�سابقة نحو )2572( عقدًا، تبلغ قيمتها االإجمالية 

حوايل )184( مئة واأربعة وثمانني مليار ريال.

3- الدَّين العام:
بلغ حج��م الدين العام بنهاية العام امل��ايل املا�سي 1434/ 

ملي��ارًا  �ست��ني   )60.118.000.000( )2013م(   1435

ثِّل م��ا ن�سبته )2.1(  ومئ��ة وثماني��ة ع�سر مليون ري��ال، مُيَ

باملئ��ة من الن��اجت املحلي االإجم��ايل لع��ام )2013م( مقابل 

ين  ع اأن يبلغ حجم الدَّ )82( باملئة لع��ام )2003م(، وُيَتَوقَّ

الع��ام يف نهاي��ة الع��ام امل��ايل احل��ايل 1435/ 1436 اإىل ما 

ملي��ارًا  واأربع��ني  اأربع��ة   )44.260.000.000( يق��ارب 

ثِّل )1.6( باملئة من الناجت  ومئتني و�ستني مليون ريال، ومُيَ

املحلي االإجمايل املتوقع لعام )2014م(.

ثانيـًا: الميزانيـة العامـة للدولـة للعـام 
المالي القادم 1436/ 1437:

فيما يلي تقدي��رات عنا�سر امليزانية العامة للدولة للعام املايل 

:1437 /1436

َرْت االإي��رادات العامة مببلغ )715( �سبع مئة وخم�سة  1- ُقدِّ

ع�سر مليار ريال.

َدْت النفق��ات العامة مببل��غ )860( ثم��ان مئة و�ستني  2- ُح��دِّ

مليار ريال.

ثالثًا: المالمح الرئيسية للميزانية العامة 
للدولة للعام المالي القادم 1436/ 

:1437
اعتم��دت ميزاني��ة الع��ام امل��ايل الق��ادم 1436/ 1437ه���، يف 

ظ��ل ظ��روف اقت�سادية ومالي��ة دولية تت�سم بالتح��دي، حيُث 

انخف���س النمو االقت�س��ادي العاملي عن م�ستويات��ه ال�سابقة، 

كما انخف�س �سعر البرتول اإىل اأدنى م�ستوى له منذ )2009م(، 

اإ�ساف��ة اإىل عوامل ع��دم اال�ستقرار يف بع�س املناطق املحيطة، 

وان�سجام��اً م��ع �سيا�س��ة اململك��ة املالي��ة املعاك�س��ة للدورات 

االقت�سادي��ة لتقوية و�س��ع املالية العامة وتعزي��ز ا�ستدامتها 

على املديني املتو�سط وطويل االأجل، و�سمان موا�سلة اعتماد 

امل�ساري��ع التنموية واخلدمية ال�سروري��ة للنمو االقت�سادي، 

ببن��اء احتياطي��ات مالي��ة م��ن الفوائ���س املالي��ة الناجتة من 

ارتف��اع االإيرادات العامة للدولة يف بع���س االأعوام لا�ستفادة 

منه��ا عند انخفا�س هذه االإيرادات يف اأعوام الحقة. و�ست�ستمر 

اململك��ة بناًء على التوجيهات ال�سامية باال�ستثمار يف امل�ساريع 

والربام��ج التنموية لقطاعات التعلي��م، وال�سحة، واخلدمات 

االأمني��ة واالجتماعي��ة والبلدية، واملياه وال�س��رف ال�سحي، 

والط��رق، والتعامات االإلكرتونية، ودع��م البحث العلمي مبا 

يحق��ق التنمي��ة امل�ستدامة له��ذا اجلي��ل واالأجي��ال القادمة - 

بح��ول اهلل - واإيج��اد مزيد م��ن فر�س العم��ل للمواطنني، مع 

بذل املزيد من اجلهد للحد من النفقات اجلارية، خا�سة نفقات 

الروات��ب واالأجور والبدالت وم��ا يف حكمها والتي متثل قرابة 

)50( باملئ��ة من النفقات املعتمدة بامليزانية. وجتدر االإ�سارة 

اإىل اأن��ه مت التن�سي��ق ب��ني وزارة املالي��ة ووزارة االقت�س��اد 

والتخطي��ط ب�س��اأن الرب��ط ب��ني امليزاني��ة وم��ا ت�سمنته خطة 

التنمي��ة العا�سرة التي تبداأ يف العام املايل 1436/ 1437، فقد 

ت�سمن��ت امليزانية برامج وم�ساريع جدي��دة ومراحل اإ�سافية 

لبع�س امل�ساري��ع التي �سبق اعتمادها تبل��غ قيمتها االإجمالية 

نح��و )185( مئة وخم�سة وثمانني ملي��ار ريال، ووفقاً للمتبع 

�سيت��م اإدراج امل�ساري��ع اجلدي��دة للجه��ات احلكومي��ة عل��ى 

مواق��ع تلك اجله��ات، وعلى موق��ع وزارة املالي��ة. وفيما يلي 

ا�ستعرا���س الأب��رز م��ا ت�سمنت��ه امليزاني��ة العام��ة للدولة من 

اعتمادات خم�س�سة لاإنفاق على القطاعات الرئي�سية.

1- قطاع التعليم: 
بلغ ما مت تخ�سي�سه لقطاع التعليم العام والتعليم العايل 

وتدري��ب القوى العاملة ما يقارب )217( مئتني و�سبعة 

ع�س��ر ملي��ار ري��ال، وميث��ل ح��وايل ن�سب��ة )25( باملئ��ة 

م��ن النفق��ات املعتم��دة بامليزاني��ة. وت�سمن��ت امليزانية 

م�ساري��ع جديدة واإ�سافات للم�ساريع القائمة للمجمعات 

التعليمي��ة واملدار���س لكاف��ة املراح��ل التعليمي��ة للبنني 

والبنات مبختل��ف مناطق اململكة، واملعامل واملختربات 

والُبن��ى التحتي��ة للجامع��ات ومعاهد وكلي��ات التدريب 

وتاأهي��ل املرافق احلالية للمدار���س واجلامعات ومعاهد 

وكلي��ات التدري��ب، حيث اعتم��د بامليزاني��ة )164( مئة 

واأربعة و�ست��ني م�سروعاً جديدًا بتكالي��ف كلية تزيد عن 

)14( اأربع��ة ع�سر مليار ريال، واإ�سافات لتكاليف بع�س 

امل�ساري��ع القائمة مببلغ )6.8( �ستة مليارات وثمان مئة 

مليون ريال، كم��ا �سي�ستمر ال�سرف عل��ى امل�ساريع التي 

يت��م تنفيذه��ا حالي��اً بكافة مناط��ق اململكة وفق��اً ملراحل 

التنفي��ذ والباق��ي يف تكاليفه��ا اأك��ر م��ن )280( مئت��ني 

وثمانني مليار ريال وفقاً ملا يلي:

أ- التعليم العام:
1- �سي�ستمر تنفيذ م�سروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير 

التعليم الع��ام “تطوير” البالغة تكاليف��ه )9( ت�سعة مليارات 

رف  ريال من خال �سرك��ة “تطوير التعليم القاب�سة”، وقد �سُ

م��ن تل��ك التكالي��ف ما يق��ارب مبل��غ )1.7( ملي��ار و�سبع مئة 

مليون ريال.

2- بن��اًء عل��ى االأمر ال�سام��ي الكرمي رق��م )28185( وتاريخ 

18/ 7/ 1435ه��� ب��داأ العم��ل يف تنفي��ذ برنامج دع��م حتقيق 

اأه��داف م�سروع امللك عب��داهلل بن عبدالعزي��ز لتطوير التعليم 

الع��ام البالغ��ة تكاليف��ه اأك��ر م��ن )80( ثمان��ني ملي��ار ريال، 

منه��ا مبل��غ )42.5( اثنني واأربعني ملي��ار وخم�س مئة مليون 

ري��ال لتنفي��ذ مباين ملجمع��ات تعليمية ومدار���س لكافة مراحل 

التعلي��م العام للبنني والبنات مبختل��ف مناطق اململكة، ت�سل 

اإىل )3000( مدر�س��ة للبنني والبنات على مدى خم�س �سنوات 

مالي��ة، و)5.5( خم�س��ة ملي��ارات وخم���س مئ��ة ملي��ون ريال 

لتاأهي��ل املباين القائم��ة، و)2.5( مليارين وخم���س مئة مليون 

ريال لتجهيز املدار�س بو�سائل االأمن وال�سامة، و)1.1( مليار 

ومئة مليون للتعليم االإلكرتوين.

3- مت خ��ال العام امل��ايل 1435/ 1436 ا�ست��ام عدد )356( 

ث��اث مئة و�ستة وخم�سني مدر�س��ة جديدة مبختلف املناطق، 

ويجري حالياً تنفيذ )1.680( األف و�ست مئة وثمانني جممعاً 

ومدر�سة، واإن�ساء معهدين للرتبية اخلا�سة مبختلف املناطق.

4- اعتم��د بامليزانية اجلديدة م�ساري��ع لتاأهيل )500( خم�س 

مئ��ة مبنى مدر�سياً مبختلف املناطق، وتاأهيل )11( اأحد ع�سر 

جممعاً ريا�سياً مبختلف مناطق اململكة، بتكاليف تبلغ )405( 

اأربع مئة وخم�سة مايني ريال.

ب- التعليم العالي:
1- ت�سمن��ت امليزاني��ة اعتم��اد م�ساري��ع جدي��دة واإ�ساف��ات 

لتكالي��ف بع���س امل�ساري��ع القائم��ة ل��وزارة التعلي��م الع��ايل 

وكاف��ة اجلامع��ات بتكاليف تق��ارب مبل��غ )12.3( اثني ع�سر 

ملي��ارًا وثاث مئة مليون ريال، لتنفي��ذ الُبنى التحتية لبع�س 

اجلامع��ات ومب��اين ومراف��ق لبع���س الكلي��ات والتجهي��زات 

والتاأثيث لبع�س املرافق القائمة واجلديدة.

2- �سي�ستمر العمل ال�ستكم��ال تاأهيل كليات البنات يف عدد من 

اجلامعات بتكاليف تبلغ اأكر من )5( خم�سة مليارات ريال.

3- ت�سمنت امليزانية اجلديدة اعتماد النفقات الازمة الفتتاح 

)3( ثاث جامعات جديدة هي )جامعة جدة، وجامعة بي�سة، 

وجامعة حف��ر الباط��ن(. و�سيوا�سل برنامج خ��ادم احلرمني 

ال�سريف��ني لابتع��اث اخلارج��ي م�سرت��ه، ولق��د و�س��ل عدد 

املُبتعث��ني من الطلب��ة والطالبات الدرا�س��ني يف اخلارج الذين 

ُت�س��رف عليهم وزارة التعليم الع��ايل ما يزيد عن )207.000( 

مئتني و�سبعة اآالف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات �سنوية 

تبلغ )22.5( اثنني وع�سرين مليارًا وخم�س مئة مليون ريال، 

هذا عدا املوظفني املُبتعثني من اجلهات احلكومية.

ج- التدريب التقني والمهني:
ت�سمن��ت امليزانية اعتماد م�سروع جديد لت�سغيل كليات التمّيز 

بتكاليف كلية تبلغ )2.4( مليارين واأربع مئة مليون ريال. كما 

6UM AL-QURA

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

    مبنا�سبة �سدور امليزانية

بيان من وزارة املالية يربز املالمح الرئي�سة للميزانية للعام املايل 1436    /1437هـ )2015 م(

%25

الميزانية العامة لعام 2015 ماجلمعة 4 ربيع األول  1436 هـ       26 ديسمبر 2014 م

50%

ال�صنة 92      ملحق العدد 4546          



مت اعتم��اد م�ساريع جديدة اأخرى لكلي��ات التقنية، واإ�سافات 

للتكاليف لبع�س امل�ساريع القائمة.

2 ـ الخدمات الصحية والتنمية 
االجتماعية:

بل��غ ما خ�س�س لقطاعات اخلدمات ال�سحية بالقطاعني )املدين 

والع�سك��ري( والتنمية االجتماعية حوايل )160( مئة و�ستني 

ملي��ار ري��ال. وت�سمنت امليزاني��ة م�ساريع �سحي��ة ال�ستكمال 

ال�سحي��ة  الرعاي��ة  ومراك��ز  م�ست�سفي��ات  وجتهي��ز  اإن�س��اء 

االأولي��ة بجميع مناط��ق اململكة، وم�ساري��ع الإن�ساء )3( ثاثة 

م�ست�سفي��ات جدي��دًة، و)3( خمتربات مرجعي��ة لبنوك الدم، 

و)11( مرك��زًا طبياً، و)10( ع�سر عي��ادات �ساملة، اإ�سافة اإىل 

ا�ستكم��ال تاأثيث وجتهيز عدد من املراف��ق ال�سحية واالإ�سكان 

وتطوي��ر امل�ست�سفي��ات القائمة. ويجري حالي��اً تنفيذ وتطوير 

)117( مئ��ة و�سبعة ع�سر م�ست�سفى جدي��دًة مبناطق اململكة 

بطاق��ة �سريرية تبل��غ )24000( اأربعة وع�سري��ن األف �سرير، 

باالإ�ساف��ة اإىل خم���س مدن طبية تخدم جمي��ع مناطق اململكة، 

اإ�ساف��ة اإىل ثاث م��دن للقطاع��ات االأمني��ة والع�سكرية ب�سعة 

�سريرية اإجمالية تبلغ )14500( اأربعة ع�سر األفاً وخم�س مئة 

�سري��ر. ومت خ��ال العام امل��ايل احل��ايل 1435/ 1436 ا�ستام 

)26( �ست��ة وع�سري��ن م�ست�سف��ًى جدي��دًة مبختل��ف مناط��ق 

اململك��ة، بطاق��ة �سريرية تبل��غ )4500( اأربع��ة اآالف وخم�س 

مئة �سرير.

ويف جم��ال اخلدمات االجتماعي��ة ت�سمنت امليزاني��ة م�ساريع 

جديدة الإن�ساء )16( �ستة ع�سر مقرًا لاأندية الريا�سية، وعدد 

)5( مق��رات و�س��االت ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�س��ة، ودور 

للرعاي��ة واملاحظ��ة االجتماعي��ة والتاأهيل ومكات��ب لل�سمان 

االجتماعي��ة  ال�س��وؤون  وزارة  اإمكان��ات  ودع��م  االجتماع��ي، 

زي��ادة  اإىل  اإ�ساف��ة  االجتماعي��ة،  التنمي��ة  اأه��داف  لتحقي��ق 

املخ�س�س��ات ال�سنوي��ة املتعلقة باالأيت��ام وذوي االحتياجات 

اخلا�س��ة وخم�س�س��ات ال�سم��ان االجتماع��ي ودع��م برام��ج 

معاجلة الفقر، حيث بلغ املخ�س�س للعام املايل القادم 1436/ 

1437 حوايل )30( ثاثني مليار ريال.

3 ـ الخدمات البلدية:
اأ- بلغ��ت خم�س�سات قطاع اخلدمات البلدي��ة وت�سمل وزارة 

ال�س��وؤون البلدي��ة والقروي��ة واالأمانات والبلدي��ات ما يقارب 

)40( اأربعني مليار ريال، منها اأكر من )5.5( خم�سة مليارات 

وخم���س مئ��ة ملي��ون ري��ال ممول��ة م��ن االإي��رادات املبا�سرة 

لاأمانات والبلديات.

ب - ت�سمن��ت امليزاني��ة م�ساري��ع جدي��دة واإ�ساف��ات لبع�س 

امل�ساري��ع البلدي��ة القائم��ة بلغ��ت )25( خم�س��ة وع�سري��ن 

مليار ري��ال، لتنفيذ م�ساري��ع احلماية من ال�سي��ول وت�سريف 

مي��اه االأمطار وم�ساري��ع ال�سفلتة واالإن��ارة، والإن�ساء االأنفاق 

واجل�س��ور، وتنفي��ذ التقاطع��ات لف��ك االختناق��ات املروري��ة 

وت�سهي��ل حركة ال�س��ر، كما �سي�ستمر ال�س��رف على امل�ساريع 

املعتم��دة م��ن االأع��وام املالي��ة ال�سابق��ة والباق��ي يف تكاليفها 

حوايل )144( مئة واأربعة واأربعني مليار ريال، منها اأكر من 

)30( ثاث��ني مليار ريال لدرء اأخط��ار ال�سيول وت�سريف مياه 

االأمطار.

4 - التجهيزات األساسية والنقل:
بلغ��ت خم�س�سات قطاع التجهي��زات االأ�سا�سية والنقل حوايل 

)63( ثاثة و�ستني مليار. وت�سمنت امليزانية م�ساريع جديدة 

واإ�ساف��ات للم�ساري��ع القائم��ة للط��رق واملوان��ئ واخلط��وط 

احلديدي��ة واملط��ارات واخلدمات الربيدي��ة ومدينتي اجُلبيل 

وينُب��ع ال�سناعيت��ني وراأ���س اخل��ر لل�سناع��ات التعديني��ة، 

تبل��غ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوايل )33.5( ثاثة وثاثني 

مليارًا وخم�س مئة مليون ريال، لتنفيذ طرق رئي�سية وثانوية 

وفرعي��ة وا�ستكم��االت للط��رق القائمة يبل��غ اإجم��ايل اأطوالها 

ح��وايل )2000( األفي كيلومرت، اإ�سافة اإىل ما يتم تنفيذه حالياً 

يف كافة مناطق اململكة، ليبلغ اإجمايل الطرق التي اعتمدت خال 

خط��ة التنمية التا�سعة م��ا يقارب )23000( ثاث��ة وع�سرين 

األ��ف كيلومرت. كما �سي�ستمر ال�سرف عل��ى امل�ساريع املعتمدة 

م��ن االأعوام املالية ال�سابق��ة يف هذا القطاع والباقي يف تكاليفها 

ح��وايل )115( مئ��ة وخم�سة ع�س��ر مليار ري��ال لتنفيذ الطرق 

واملوانئ واخلطوط احلديدية واملطارات واملدن ال�سناعية.

كم��ا جتدر االإ�سارة اإىل اأنه مت خال العام املايل 1435/ 1436 

ومن فائ�س اإيرادات ال�سنة املالية 1434/ 1435 اعتماد مبالغ 

لتنفيذ خم�سة ط��رق حمورية، وهي )جدة/ جازان ال�ساحلي، 

تب��وك / املدين��ة املن��ورة ال�سريع، ينب��ع/ اجلبي��ل ال�سريع، 

ع�س��ر/ جازان اجلدي��د، الق�سيم/ مكة املكرم��ة ال�سريع( مع 

البني��ة التحتي��ة خلدم��ات هذه الط��رق، بتكلف��ة اإجمالية تبلغ 

)24( اأربعة وع�سرين مليار ريال، والتي مت طرحها للمناف�سة 

موؤخرًا.

5- الموارد االقتصادية:
بل��غ املخ�س���س لقطاع��ات امل��وارد االقت�سادي��ة م��ا يق��ارب 

)60( �ست��ني مليار ريال. وت�سمن��ت امليزانية م�ساريع جديدة 

وزي��ادات مل�ساري��ع قائمة تبلغ ح��وايل )23( ثاث��ة وع�سرين 

ملي��ار ري��ال، لتوف��ر مي��اه ال�س��رب وتعزي��ز م�س��ادر املياه، 

وتوف��ر خدم��ات ال�س��رف ال�سح��ي، واإن�ساء ال�س��دود وحفر 

االآب��ار وك�س��ف ومعاجلة ت�سُرب��ات املياه، وا�ستب��دال �سبكات 

املياه وال�سرف ال�سح��ي، وتر�سيد ا�ستهاك املياه والكهرباء، 

ودعم الطاق��ة املتجددة، واإن�ساء حمطات حتلية جديدة، منها 

حمطة تعم��ل بالطاقة ال�سم�سية، وتطوي��ر وحتديث وتو�سعة 

حمط��ات التحلي��ة القائم��ة، واإن�س��اء مرافق ل�سي��د االأ�سماك، 

ومكافحة االأمرا�س واالآفات الزراعية، والُبنى التحتية للمدن 

ال�سناعية، و�سوام��ع ومطاحن جديدة وتو�سعة القائم منها. 

وقد بلغ اإجمايل اأطوال �سبكات مياه ال�سرب املنفذة )94000( 

اأربع��ة وت�سع��ني األ��ف كيلوم��رت منه��ا )1000( كيلوم��رت مت 

ا�ستامه��ا خال الع��ام امل��ايل احل��ايل 1435/ 1436، كما بلغ 

اإجم��ايل اأط��وال �سبكات ال�س��رف ال�سحي املنف��ذة )31800( 

واح��دًا وثاثني األفاً وثم��ان مئة كيلومرت، منه��ا )2000( األفا 

كيلوم��رت مت ا�ستامها خال العام املايل احلايل 1435/ 1436. 

كم��ا �سي�ستمر ال�س��رف على امل�ساري��ع املعتمدة م��ن االأعوام 

املالي��ة ال�سابق��ة يف ه��ذا القط��اع والباق��ي يف تكاليفه��ا ح��وايل 

)142( مئة واثنني واأربعني مليار ريال.

6- صناديق التنمية المتخصصة وبرامج 
التمويل الحكومية:

خ��ال  م��ن  لا�ستثم��ار  املخ�س�س��ة  الربام��ج  اإىل  اإ�ساف��ة 

امليزاني��ة، �ستوا�س��ل �سنادي��ق التنمية املتخ�س�س��ة وبنوك 

التنمي��ة احلكومي��ة تق��دمي القرو���س الت��ي ته��دف اإىل دع��م 

القطاع��ات ال�سناعية والزراعية والعقاري��ة وقطاعي التعليم 

واخلدمات ال�سحية االأهلية، ودع��م املهن احلرفية واملن�ساآت 

ال�سغ��رة واملتو�سط��ة الت��ي �سُت�سه��م يف مزي��د م��ن الفر���س 

الوظيفي��ة للمواطن��ني ودف��ع عجل��ة النمو. وبل��غ حجم ما مت 

�سرف��ه م��ن القرو���س الت��ي ُقدمت من قب��ل �سن��دوق التنمية 

العقاري��ة، و�سندوق التنمي��ة ال�سناعية، والبن��ك ال�سعودي 

للت�سلي��ف واالدخار، و�سندوق التنمي��ة الزراعية، و�سندوق 

من��ُذ  احلكوم��ي  االإقرا���س  وبرام��ج  العام��ة،  اال�ستثم��ارات 

اإن�سائه��ا وحتى نهاية العام املايل احلايل 1435/ 1436 حوايل 

ع اأن  )587( خم���س مئة و�سبع��ة وثمانني مليار ري��ال، وُيَتَوقَّ

ُي�سرف للم�ستفيدين من هذه القرو�س خال العام املايل القادم 

1436/ 1437 اأك��ر من )73.7( ثاثة و�سبعني مليارًا و�سبع 

مئ��ة مليون ريال، وبا�ستثناء برنام��ج االإقرا�س احلكومي يتم 

التموي��ل من امل��وارد الذاتية لتلك املوؤ�س�س��ات املالية. كما بلغ 

حجم عمليات متويل و�سمان ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات 

الوطني��ة من برنامج متويل ال�سادرات ال�سعودية الذي ينفذه 

ال�سن��دوق ال�سعودي للتنمية من��ُذ تاأ�سي�س الربنامج اإىل نهاية 

الع��ام املايل احل��ايل 1435/ 1436 )34( اأربعة وثاثني مليار 

ري��ال، ويتوق��ع اأن يبل��غ حج��م العملي��ات للعام امل��ايل القادم 

1436/ 1437)2( ملياري ريال.

رابعًا: تطورات االقتصاد الوطني:

1- الناتج المحلي اإلجمالي: 
م��ن املتوقع اأن يبلغ الناجت املحلي االإجمايل هذا العام 1435/ 

االإح�س��اءات  م�سلح��ة  لتقدي��رات  وفق��اً  )2014م(   1436

العام��ة واملعلوم��ات )2.821.722.000.000( األفني وثمان 

مئ��ة وواح��دًا وع�سرين ملي��ارًا و�سبع مئة واثن��ني وع�سرين 

ملي��ون ري��ال باالأ�سع��ار اجلارية، مبع��دل منو يبل��غ )1.09( 

باملئة مقارن��ة بالعام املايل املا�سي 1434/ 1435 )2013م(. 

ويتوق��ع اأن يحقق الناجت املحلي للقط��اع غر البرتويل ب�سقيه 

احلكومي واخلا���س منوًا بن�سبة )8.21( باملئة، حيث يتوقع 

اأن ينم��و القطاع احلكومي بن�سب��ة )6.06(، والقطاع اخلا�س 

بن�سبة )9.11( باملئة، اأما القطاع النفطي فقد ي�سهد انخفا�ساً 

يف قيمته بن�سبة )7.17( باملئة باالأ�سعار اجلارية. وباالأ�سعار 

الثابت��ة لع��ام )2010م( فم��ن املتوقع اأن يبلغ مع��دل النمو يف 

الن��اجت املحلي االإجم��ايل ن�سبة )3.59( باملئ��ة مقارنة بن�سبة 

)2.67( باملئ��ة يف الع��ام ال�سابق، واأن ينم��و القطاع البرتويل 

بن�سب��ة )1.72( باملئ��ة، والقط��اع احلكومي بن�سب��ة )3.66( 

باملئ��ة، والقطاع اخلا���س بن�سبة )5.70( باملئ��ة. وقد حققت 

جميع االأن�سطة االقت�سادية املكونة للناجت املحلي للقطاع غر 

الب��رتويل منوًا اإيجابي��اً، اإذ ُيق��در اأن ي�سل النم��و احلقيقي يف 

ن�س��اط الت�سييد والبناء )6.70( باملئة، ويف ن�ساط ال�سناعات 

التحويلي��ة غ��ر البرتولي��ة اإىل )6.54( باملئ��ة، ويف ن�س��اط 

االت�س��االت والنق��ل والتخزي��ن )6.13( باملئ��ة، ويف ن�س��اط 

جتارة اجلملة والتجزئة واملطاع��م والفنادق )5.97( باملئة، 

ويف ن�ساط خدمات املال والتاأمني والعقارات وخدمات االأعمال 

)4.46( باملئ��ة. وق��د اأظهر الرق��م القيا�سي لتكالي��ف املعي�سة 

ارتفاع��اً خ��ال ع��ام 1435/ 1436 )2014م( ن�سبت��ه )2.7( 

��ا كان علي��ه يف ع��ام 1434/ 1435 )2013م( طبقاً  باملئ��ة عمَّ

ا ُمعام��ل انكما�س الناجت املحلي  ل�سنة االأ�سا���س )2007م(. اأمَّ

االإجم��ايل للقط��اع غر البرتويل ال��ذي ُيعد من اأه��م املوؤ�سرات 

االقت�سادي��ة لقيا�س الت�سخم على م�ستوى االقت�ساد ككل فمن 

املتوقع اأن ي�سهد ارتفاعاً ن�سبته )2.99( باملئة يف عام 1435/ 

1436 )2014م( مقارنة مبا كان عليه يف العام املا�سي، وذلك 

وفقاً لتقديرات م�سلحة االإح�ساءات العامة واملعلومات.

2- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، من املتوقع اأن 

تبل��غ القيمة االإجمالية لل�سادرات ال�سلعية خال عام 1435/ 

1436 )2014م( )1،348،353،000،000( األف��اً وثاث مئة 

وثمانية واأربع��ني مليارًا وثاث مئة وثاث��ة وخم�سني مليون 

ري��ال، بانخفا�س ن�سبته )4.4( باملئة عن العام املايل ال�سابق، 

كم��ا يتوقع اأن تبل��غ قيمة ال�سادرات ال�سلعي��ة غر البرتولية 

ح��وايل )208،153،000،000( مئتني وثمانية مليارات ومئة 

وثاث��ة وخم�سني مليون ريال بزيادة ن�سبتها )3.1( باملئة عن 
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العام املايل املا�سي، ومتثل ال�سادرات ال�سلعية غر البرتولية 

ا  م��ا ن�سبته )15.4( باملئة من اإجمايل ال�س��ادرات ال�سلعية. اأمَّ

ال��واردات ال�سلعي��ة )ف��وب( فيتوقع اأن تبل��غ يف العام احلايل 

)564،080،000،000( خم���س مئ��ة واأربعة و�ست��ني مليارًا 

وثمانني مليون ريال، بانخفا�س ن�سبته )2.6( باملئة عن العام 

ال�ساب��ق. كما ُت�سر التقديرات االأولي��ة ملوؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سع��ودي اإىل اأن املي��زان التجاري �سيحقق ه��ذا العام فائ�ساً 

مق��داره )788،738،000،000( �سبع مئ��ة وثمانية وثمانون 

ملي��ارًا و�سبع مئ��ة وثمانية وثاثون مليون ري��ال، بانخفا�س 

ن�سبته )5.6( باملئة عن العام املا�سي، وذلك نتيجة النخفا�س 

ا  ال�س��ادرات البرتولي��ة بالرغ��م من انخفا���س ال��واردات. اأمَّ

احل�س��اب اجلاري مليزان املدفوعات فُيتوق��ع اأن يحقق فائ�ساً 

مق��داره )398،991،000،000( ثاث مئة وثمانية وت�سعون 

ملي��ارًا وت�س��ع مئ��ة وواح��د وت�سعون ملي��ون ري��ال يف العام 

امل��ايل احلايل 1435/ 1436 )2014م( مقارنة بفائ�س مقداره 

)497،400،000،000( اأرب��ع مئة و�سبع��ة وت�سعون مليارًا 

واأرب��ع مئ��ة مليون ريال للع��ام املايل املا�س��ي 1434 / 1435 

)2013م( بانخفا�س ن�سبته )19.8( باملئة.

3- التطورات النقدية والقطاع 
المصرفي:

�سجل عر���س النقود بتعريف��ه ال�سامل خ��ال االأ�سهر الع�سرة 

االأوىل م��ن الع��ام املايل احل��ايل 1435/ 1436 )2014م( منوًا 

ن�سبت��ه )10.4( باملئة مقارنة بنمو ن�سبته )6.6( باملئة لنف�س 

الفرتة من الع��ام املايل املا�سي 1434/ 1435 )2013م(. كما 

ارتفع��ت الودائع امل�سرفية خال الف��رتة نف�سها بن�سبة )11( 

باملئ��ة، اأم��ا عل��ى امل�ستوى ال�سن��وي فحققت من��وًا بلغ )16( 

باملئ��ة مقارن��ة بالعام املا�سي. وخال الع�س��رة االأ�سهر االأوىل 

م��ن الع��ام املايل احل��ايل ارتف��ع اإجم��ايل مطلوب��ات البنوك من 

القطاع��ني العام واخلا���س بن�سبة )13.8( باملئ��ة، ووا�سلت 

البن��وك دع��م ماءته��ا املالي��ة، اإذ ارتفع��ت روؤو���س اأمواله��ا 

واحتياطياته��ا خ��ال الف��رتة نف�سه��ا بن�سب��ة )11.1( باملئ��ة 

لت�س��ل اإىل )250.914.400.000( مئت��ني وخم�س��ني ملي��ارًا 

وت�سع مئة واأربعة ع�سر مليوناً واأربع مئة األف ريال.

4- السوق المالية:
اتخ��ذت هيئة ال�سوق املالية خ��ال العام املايل 1435/ 1436 

)2014م( عددًا من اخلطوات الهادفة لتنظيم اإ�سدار االأوراق 

املالي��ة وتطوير اأ�سواقها وتوفر املزيد من العدالة وال�سفافية 

واالإف�ساح يف معاماته��ا، حماية للم�ستثمرين وتعزيزًا لثقتهم 

يف ال�س��وق املالي��ة ال�سعودي��ة. ف�سم��ن اإطار تطوي��ر االأنظمة 

والقوان��ني الازمة لدع��م البني��ة الت�سريعية بال�س��وق املالية 

واالرتق��اء به��ا، اأ�سدر جمل���س الهيئة خال ه��ذا العام الئحة 

وكاالت الت�سنيف االئتماين، ودليل اإجراءات ا�ستطاع مرئيات 

العموم حيال م�ساريع اللوائح التنفيذية لنظام ال�سوق املالية. 

كم��ا اأقر املجل�س تعدي��ًا على قائمة امل�سطلح��ات امل�ستخدمة 

يف لوائ��ح الهيئة وقواعده��ا. ولتو�سيع قاع��دة ال�سوق املالية 

وتوف��ر فر���س التموي��ل والنمو لل�س��ركات الوطني��ة وزيادة 

القن��وات اال�ستثماري��ة، وا�سل��ت الهيئ��ة جهوده��ا يف �س��وق 

االإ�س��دارات االأولي��ة فوافق��ت على طرح جزء م��ن اأ�سهم �ست 

�س��ركات لاكتتاب العام، كما وافقت على طرح �سكوك ل�سركة 

واح��دة، واإ�سدار حق��وق اأولوية لثمان �س��ركات، كذلك قامت 

الهيئ��ة بزي��ادة طرح وح��دات �سناديق اال�ستثم��ار فرخ�ست 

ه��ذا الع��ام ل�ستة ع�س��ر �سندوق��اً ا�ستثمارياً جدي��دًا، لي�سبح 

ويف  �سندوق��اً.   )263( املرخ�س��ة  ال�سنادي��ق  ع��دد  اإجم��ايل 

جم��ال تنظيم ممار�س��ة اأعمال االأوراق املالي��ة رخ�ست الهيئة 

ل�سركت��ني جديدتني ملزاولة اأعم��ال االأوراق املالي��ة املختلفة، 

لي�سبح اإجم��ايل عدد ال�سركات املرخ�سة )88( �سركة، وكثفت 

الهيئ��ة من متابع��ة اأعمال االأ�سخا�س املرخ���س لهم للتاأكد من 

التزامه��م بنظ��ام ال�سوق املالي��ة ولوائحه التنفيذي��ة، ونفذت 

)149( زيارة تفتي�سية. وحلماي��ة امل�ستثمرين من املمار�سات 

غر العادلة وغر ال�سليمة حر�ست الهيئة على ت�سلم �سكاوى 

امل�ستثمري��ن والب��ت فيه��ا، وبلغت ال�س��كاوى املقدم��ة للهيئة 

)803( �س��كاوى منذ بداي��ة العام، واأنهت الهيئ��ة االإجراءات 

القانوني��ة واالإدارية الازم��ة حيال )552( �سك��وى، وما زال 

العمل جارياً الإنه��اء )251( �سكوى منها. وا�ستمرت الهيئة يف 

جهودها لتنمية الوعي اال�ستثماري لدى املتعاملني يف االأوراق 

املالي��ة حيث ن�سرت اأكر من )400( مادة اإعامية يف ال�سحف 

املحلي��ة واخلليجية والدولية، كذلك نظم��ت و�ساركت يف اأكر 

م��ن )15( موؤمترًا ومنت��دى وحلقة عم��ل متخ�س�سة يف جمال 

االإف�س��اح والرقابة واحلوكم��ة يف خمتلف مناطق اململكة. كما 

�س��در قرار جمل�س ال��وزراء املوقر رق��م )388( وتاريخ 24/ 

9/ 1435ه� القا�سي باملوافق��ة على قيام هيئة ال�سوق املالية 

- وفق��ا للتوقيت املائم الذي ت��راه - بفتح املجال للموؤ�س�سات 

املالية االأجنبية ل�سراء وبيع االأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية، وذلك بح�سب ما ت�سعه من قواعد يف هذا ال�ساأن.

5- تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية 
أُخرى:

اأ- ا�ستم��ر تنفي��ذ املرحل��ة الثاني��ة م��ن “امل�س��روع الوطن��ي 

يف  اإطاق��ه  مت  ال��ذي  احلكومي��ة”  االإلكرتوني��ة  للتعام��ات 

الع��ام امل��ايل 1427/ 1428 لدعم مب��ادرات وم�ساريع اخلطة 

التنفيذي��ة الثانية للتعامات االإلكرتونية احلكومية )2012 - 

2016(، وق��د اأ�سهم ذلك يف تقدم ترتي��ب اململكة على ال�سعيد 

ال��دويل مبق��دار )73( مرتبة حت��ى الع��ام )2014م( يف موؤ�سر 

االأمم املتح��دة جلاهزية التعامات االإلكرتونية احلكومية منذ 

�س��دوره ع��ام )2003م(، حي��ث حققت اململك��ة املرتبة )36( 

م��ن ب��ني )193( دول��ة يف املوؤ�س��ر الع��ام للجاهزي��ة، وبتقدم 

مق��داره )5( مرات��ب عن التقرير االأخر لع��ام )2012م(، كما 

ج��اءت اململك��ة �سم��ن اأف�س��ل )20( دولة يف تق��دمي اخلدمات 

االإلكرتوني��ة احلكومي��ة، وق��د بل��غ ع��دد اجله��ات احلكومية 

املرتبط��ة بال�سبك��ة احلكومي��ة االآمن��ة )111( جه��ة حكومية 

رئي�س��ة. وبل��غ عدد اجله��ات احلكومية التي تتب��ادل البيانات 

فيم��ا بينها اإلكرتونياً عرب قناة التكامل احلكومية )100( جهة 

حكومية، بزي��ادة تقدر ن�سبتها اأكر من )60( باملئة عن العام 

املايل ال�سابق، فيما جتاوز عدد اخلدمات االإلكرتونية املتوفرة 

ع��رب البواب��ة الوطني��ة للتعام��ات االإلكرتوني��ة احلكومي��ة 

)�سعودي( اأكر من )2000( خدمة اإلكرتونية تقدمها اأكر من 

)170( جه��ة حكومية رئي�سة، بزي��ادة تقدر باأكر من )400( 

خدمة اإلكرتونية جديدة عن العام املايل ال�سابق. كما مت اإطاق 

نظ��ام املرا�س��ات احلكومي��ة االإلك��رتوين الذي يعم��ل كمن�سة 

اإلكرتونية اآمنة لت�سهيل تبادل املعامات اإلكرتونياً بني خمتلف 

اجلهات احلكومية.

ب- وا�س��ل نظ��ام ال�سداد االإلكرتوين من خ��ال نظام “�سداد” 

ت�سهي��ل عملية دفع الر�س��وم واأجور اخلدم��ات احلكومية مما 

�ساهم يف �سرعة و�سهولة اإجناز اخلدمات احلكومية، حيث بلغ 

اإجمايل املدفوعات التي متت عرب هذا النظام منذ اإطاقه وحتى 

8/ 2/ 1436ه� ما يقارب )313( ثاث مئة وثاثة ع�سر مليار 

ري��ال، بزي��ادة ن�سبته��ا )12( باملئة ع��ن العام امل��ايل ال�سابق 

1434/ 1435، وبلغ ع��دد اجلهات املرتبطة به )139( جهة، 

منه��ا )75( جه��ة حكومي��ة، حيث مت خال الع��ام املايل احلايل 

1435/ 1436 ربط عدد )4( جهات حكومية جديدة.

ج- اأك��د تقري��ر م�س��اورات �سن��دوق النقد الدويل م��ع اململكة 

لع��ام )2014م( اأن اقت�س��اد اململك��ة حق��ق منوًا قوي��اً للغاية 

يف ال�سن��وات االأخ��رة، وكان م��ن االقت�سادات االأف�س��ل اأداًء 

عل��ى م�ست��وى بلدان جمموع��ة الع�سري��ن، واأن اململكة دعمت 

االقت�س��اد العامل��ي من خ��ال دوره��ا امل�ساند يف �س��وق النفط 

العاملي��ة. واأ�س��اد املدي��رون التنفيذي��ون ب��االأداء االقت�سادي 

الق��وي للمملك��ة، الذي يرتك��ز على اأ�سا�سيات قوي��ة. وال تزال 

اآف��اق النم��و اإيجابية واملخاط��ر متوازنة، كم��ا رحبوا بجهود 

تعزيز كفاءة االإنفاق العام وخطة اإن�ساء وحدة للمالية العامة 

الكلي��ة. واتف��ق املدي��رون عل��ى اأن موق��ف ال�سيا�س��ة النقدية 

و�سيا�س��ة ال�سام��ة االحرتازي��ة الكلي��ة يف الوق��ت احلا�س��ر 

مائ��م رغ��م تراج��ع من��و االئتم��ان. واأن اقت�س��اد اململك��ة مل 

يتاأثر بتقل��ب االأ�سواق املالية العاملية، كما اأن اجلهاز امل�سريف 

يتمتع مب�ستوى جيد من راأ�س املال والربحية. وذكر املديرون 

اأن برام��ج �س��وق العم��ل �ساهمت يف زيادة فر���س التوظيف يف 

القط��اع اخلا�س، لكنه��م راأوا اأن هناك حاج��ة اإىل اتخاذ مزيد 

م��ن االإجراءات للحد من االعتماد عل��ى وظائف القطاع العام. 

وتكت�س��ب موا�سلة اجلهود لتطوير مهارات العاملني من خال 

التعلي��م والتدري��ب اأهمية يف هذا ال�سدد. كم��ا رحب املديرون 

باخلط��وات املتخ��ذة لتوجيه برامج االإ�س��كان احلكومية نحو 

االأقل دخًا.

العاملي��ة   )S&P( ب��ورز  اآن��د  �ستان��درد  وكال��ة  اأعلن��ت  د- 

للت�سنيف االئتماين عن خف�سها للنظ��رة امل�ستقبلية للت�سنيف 

ال�سي��ادي للمملكة من اإيجابي اإىل م�ستقر على خلفية تراجعات 

النف��ط، اإال اأنها اأبقت على الت�سني��ف ال�سيادي للدولة عند )- 

AA( على املدى الطويل، واأ�سارت الوكالة اإىل اأنه على الرغم 
من تعديل نظرتنا امل�ستقبلية لل�سعودية، اإال اأن منو االقت�ساد 

احلقيق��ي ال يزال قوياً ن�سبياً. وياأتي االإعان بعد اإعان مماثل 

م��ن وكالة فيت�س للت�سنيف االئتماين العاملية خال �سهر مار�س 

املن�سرم.

ه�- بداأت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالتطبيق االإلزامي 

الكامل لنظ��ام مراقبة �سركات التمويل اعتب��ارًا من يوم االأحد 

16 حمرم 1436ه� املوافق 9 نوفمرب 2014م، ذلك بعد انتهاء 

مهلة ت�سوية االأو�ساع وفق اأحكام اأنظمة ولوائح التمويل.

و- مت��ت املوافقة على عدد من االأنظمة منها )النظام اجلزائي 

جلرائم التزوير(، )النظام اجلزائي جلرائم االإرهاب(، )نظام 

التاأم��ني �سد التعطل ع��ن العمل(، )نظام “قان��ون” العامات 

التجاري��ة ل��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية(، 

)نظ��ام الرعاية ال�سحية(، )نظام االأع��اف(، )نظام املجال�س 

البلدية(.

ز - مت��ت املوافق��ة اأي�س��اً عل��ى ع��دد م��ن التنظيم��ات منه��ا 

)تنظي��م الدعم ال�سكني(، )تنظيم امل��دن الطبية وامل�ست�سفيات 

التخ�س�سي��ة التابع��ة ل��وزارة ال�سح��ة(، )تنظي��م اجلمعية 

اجلمعي��ة  )تنظي��م  ال�سياحي��ني(،  للمر�سدي��ن  ال�سعودي��ة 

ال�سعودي��ة ملراف��ق االإي��واء ال�سياح��ي(، )تنظي��م اجلمعي��ة 

ال�سعودي��ة لل�سفر وال�سياحة(، واإعادة تنظيم )جمعية حماية 

امل�ستهلك(.

ويف اخلت��ام ن�س��األ اهلل اأن َيْحَف��ظ له��ذه الب��اد قائ��د م�سرتها 

خ��ادم احلرمني ال�سريفني امللك عب��داهلل بن عبدالعزيز، و�سمو 

ويل عه��ده االأمني نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء، و�سمو ويل ويل 

العه��د النائب الث��اين لرئي�س جمل�س ال��وزراء، واأن ُيِدمْي عليها 

نعمة االأمِن واال�ستقرار.

 8UM AL-QURA

)160( مليار ريال للخدمات 

ال�سحية والتنمية االجتماعية

 )40( مليار ريال 

للخدمات البلدية 

 )2.821.722.000(

الناجت االإجمايل املحلي

)63( مليار ريال للتجهيزات 

االأ�سا�سية والنقل

الرياض - واس
ت�س��رف بال�س��ام عل��ى �ساح��ب ال�سم��و امللك��ي االأم��ر �سلم��ان ب��ن 

عبدالعزي��ز اآل �سع��ود، ويل العه��د نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزير 

الدف��اع، يف ق�س��ر اليمام��ة ي��وم اخلمي���س 3 ربي��ع االأول 1436ه��� 

املواف��ق 25 دي�سم��رب 2014م، معايل وزي��ر املالية الدكت��ور اإبراهيم 

ب��ن عبدالعزيز الع�ساف، ومع��ايل م�ساعد وزير املالية حممد بن حمود 

املزي��د، ووكاء وزارة املالي��ة ل�س��وؤون االإيرادات وال�س��وؤون املالية 

واحل�ساب��ات و�س��وؤون امليزاني��ة، مبنا�سب��ة اإق��رار امليزاني��ة العامة 

للدولة للعام 1436ه�/ 1437ه�.

وقد التقطت ال�سور التذكارية بهذه املنا�سبة.

وزير املالية وعدد من امل�سوؤولني يت�سرفون 
بال�سالم على ويل العهد

الميزانية العامة لعام 2015 م اجلمعة 4 ربيع األول  1436 هـ       26 ديسمبر 2014 م
ال�صنة 92      ملحق العدد 4546          
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