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ا٫ؾتتاس ٝــ١
ٜطعدْ ٞإٔ أقدّ يًكاز ٨ايهس ِٜايتكسٜس ايطٓ ٟٛيًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ ٚايرٜ ٟتصأَ َع َػازٜع
ايتشدٜح ايهدلٚ ,٣اييت ٜػٗدٖا قطاع ايطرلإ املدْ ٞيف ناؾَ ١هْٛات٘ ,ضُٝا بعد ؾدٚز قساز فًظ ايٛشزا ٤املٛقس زقِ  43بتازٜذ
ٖ1434/2/4ـ ب إقساز اضذلاتٝذ ١ٝايٓٗٛض بكطاع ايطرلإ املدْ ,ٞاهلادف إىل زؾع ايهؿا ٠٤ايتػػٚ ,١ًٝٝؼطني ا٭دا ٤يف ٖرا ايكطاع اؿٟٛٝ
ٚدً٘ قادزًا عً ٢املٓاؾط ١ا٭قًٚ ١ُٝٝايدٚي.١ٝ
يكد عهظ ٖرا ايكساز اؿه ِٝسسف ايكٝاد ٠ايسغٝد ٠عً ٢زؾع نؿا ٠٤قطاع ايطرلإ املدْ ٞيف املًُه ١ملٛانب ١ايتطٛزات اييت تػٗدٖا
ؾٓاع ١ايطرلإ املدْ ٞإقًً ُٝٝا ٚعاملٝاً خاؾ ١ؾُٝا ٜتعًل بصٜاد ٠ايطًب عً ٢ايطؿس دٛاً ٚايتٛضع ايهبرل يف ايبٓ ٢ايتشت ١ٝيًُطازات
ٚا٭ضاط ٌٝاؾ ,١ٜٛؾبُٛدب اـط ١ضتتُهٔ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ َٔ ٞممازضَ ١طٛ٦يٝاتٗا ٚاختؿاؾاتٗا املٓؿٛف عًٗٝا يف ْعاّ
ايطرلإ املدْٚ ٞتٓعُٗٝا عً ٢ايٓش ٛاملٓػٛدٚ ,ضتتُهٔ اهل َٔ ١٦ٝايتٛضع يف إغساى ايكطاع اـاف يف ايدلاَر ٚاملػازٜع املتعًك ١بإْػا٤
ٚتػػٚ ٌٝإداز ٠املطازات ٚغسنات ايٓكٌ اؾ ,ٟٛنُا تٓط ٟٛاـط ١عً ٢آي ١ٝٱْػا ٤ؾٓدٚم يتُ ٌٜٛاملطازاتٚ ,آيٝات أخس ٣يتطٜٛس
ايتٓع ِٝايٛظٝؿٚ ٞاملاي ٞيًٗٚ ١٦ٝتطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُطازات َٓٚع ١َٛامل٬س ١اؾٚ ,١ٜٛتأَني استٝادات خط ١اؿُا ١ٜا٭َٓ١ٝ
يًُطازاتٚٚ ,قع اؿٛاؾص اييت تطاعد غسنات ايطرلإ ايٛطٓ ١ٝعً ٢خدَ ١املطازات ذات املسدٚد ا٫قتؿاد ٟاحملدٚد.
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يكد سككت اهل ١٦ٝبتٛؾٝل َٔ اهلل ٚع ْ٘ٛخٖ ٍ٬را ايعاّ املاي ٞعدداً َٔ اٱلاشات ٚا٭ٖداف ٚؾل خطتٗا اٱضذلاتٝذ ١ٝايػاًَ١
ٚاييت ٜأت ٞيف َكدَتٗا إدخاٍ َػػًني دٜٛني ددد يف ايطٛم ايطعٛدٚ ,ٟإْػاٚ ٤تطٜٛس ٚتٛضعَٓ ١ع ١َٛاملطازات احملٛزٚ ١ٜاٱقً,١ُٝٝ
ٚإط٬م بساَر ايتدؿٝـ يف قطاعات ايطرلإ املدْ ,ٞإٔ اؿاد ١تبد ٚدً ١ٝاي ّٛٝملٛانبٖ ١ر ٙايتش٫ٛت يف ايؿهس ٚا٭ضايٝب ٚاملٓٗذٝات
اٱدازٚ ,١ٜاٱزتكا ٤إىل َطت ٣ٛاملطتذدات ايسآٖٚ ,١اضتػساف تطًعات املطتؿٝد َٔ ٜٔخدَاتٗا َٔ خ ٍ٬ايتدطٝط يًُطتكبٌٚ ,ايطرل
قُٔ اضظ عًُٚ ١ٝاقشٚ ,١بساَر قددَ ٠طبكاً ,قابً ١يًكٝاع ٚايتك ,ِٝٝنُا ْٚتطًع إىل ػطٝد ايس ١ٜ٩ايطُٛس ١باؿؿاظ عً٢
ضٚ ١َ٬أَٔ قطاع ايٓكٌ اؾٚ ,ٟٛا٭ٖتُاّ باملٛازد ايبػسٚ ,١ٜتعصٜص ايع٬قَ ١ع ايػسنا ٤بؿعايٚ ١ٝغؿاؾٚ ,١ٝؼكٝل ايعدايٚ ١ايٓصاٖ,١
ٚا٫يتصاّ باملٗٓٚ ١ٝايهؿا ٠٤يتشطني أدا ٤ايعًُٝات ,مبا ٜٓعهظ إجياب ًا عً ٢بساَر اهلٚ ١٦ٝكسداتٗا.
ٚاهل ١٦ٝإذ متك ٞقُدَ ًا يف تٓؿٝر بسافٗا ٚخططٗا ٚإضذلاتٝذٝتٗا يتطتػسف غداً َػسقاً يكطاع ٚاعد تتشكل ؾ ٘ٝا٭ٖداف املسد,٠ٛ
بع َٔ ٕٛاهلل تعاىل بؿكٌ ايدعِ املتٛاؾٌ َٔ سه ١َٛخادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚزلٚ ٛي ٞعٗد ٙا٭َني ـ ـ سؿعُٗا اهلل ـ ـ ؾكد ناْت
يسعاٜتُٗا ايهسمي ١ا٭ثس ايبايؼ ؾُٝا ؼكل َٔ إلاشات ,نُا ٜ ٫ؿٛتين إٔ أتٛد٘ بايػهس ٚايتكدٜس يًذٗات اييت تعاْٚت َع اهلٚ ١٦ٝيف
َكدَتٗا فًظ ايػٛز ١٦ٖٝٚ ,٣اـدلا ٤مبذًظ ايٛشزاٚٚ ,٤شاز ٠ايداخًٚٚ ,١ٝشاز ٠املايٚٚ ,١ٝشاز ٠ا٫قتؿاد ٚايتدطٝطٚٚ ,شاز ٠ايٓكٌٚ ,اؾٗات
 ٬عٔ أعكا ٤فًظ إداز ٠اهل ,١٦ٝؾكد ضاُٖت دٗٛدِٖ يف َطاعد ٠اهلَٚ ١٦ٝطاْدتٗا يتدط ٞايهجرل َٔ ايعكبات,
ايعاًَ ١يف املطازات ؾك ً
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ٚيف متهني اهل َٔ ١٦ٝأدا ٤دٚزٖا املٓػٛد ,نُا ٜ ٫ؿٛتين إٔ أغهس ايعاًَني يف اهل ١٦ٝاير ٜٔبريٛا نٌ َا َٔ غأْ٘ ؼكٝل اٱلاشات اييت
اضتعسقٗا ٖرا ايتكسٜس.
ٚاهلل ٚي ٞايتٛؾٝل,,,
ؾٗد بٔ عبد اهلل
زٝ٥ظ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ
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املًدـ ايتٓؿٝرٟ

املًدـ ايتٓؿٝرٟ
تك ّٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞبتٓؿٝر ايعدٜد َٔ املٗاّ ٚاملطٛ٦يٝات َٚػازٜع ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايدلاَر يف فاٍ ايطرلإ ٚايٓكٌ اؾٟٛ
ٚاملطازات ٚتٓع ِٝؾٓاع ١ايٓكٌ اؾ ٟٛيف املًُهٚ ,١ملا هلرا ايدٚز َٔ تأثرل عً ٢ايتُٓ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيف املًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد ١ٜؾ ايتكسٜس ايطٓ ٟٛيًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ ٜعهظ إلاشات اهل َٔ ١٦ٝخ ٍ٬احملاٚز ايسٝ٥ط١ٝ
ايتاي:١ٝ
أ :ً٫ٚأِٖ اٱلاشات يف فاٍ تُٓ ١ٝاؿسن ١اؾ١ٜٛ
 .1بدأت اهل ١٦ٝبدزاض ١أضعاز ايٛقٛد ؾَ ٢طازات املًُه ١بعد تكدّ غسنات ايطرلإ باٱعذلاض عً ٢ا٫ضعاز املكدَ , ١سٝح مت ايبشح
َٚكازْ ١ا٫ضعاز َع َج٬ٝتٗا ؾَ ٢طازات ايد ٍٚاجملاٚزٚ ٠مت ايتٓطٝل َع اؾٗات املعٓ ١ٝيًبشح ؾ ٢نٝؿ ١ٝخؿض ا٫ضعاز خاؾ١
غسن ١أزاَه ٛايطعٛد .١ٜنُا مت ا٫ضتعاْ ١غدلات غسنات َتدؿؿ ١ناٱؼاد ايدٚي ٞيًٓكٌ اؾٚ ,(IATA) ٣ٛبعد ايتأند َٔ إٔ
أضعاز ايٛقٛد ؾَ ٢طازات املًُه ١أعًَ َٔ ٢ج٬ٝتٗا ؾ ٢د ٍٚاملٓطكٚ ,١قعت نٛاسد َٔ َهْٛات اـط ١ا٫ضذلاتٝذ ١ٝايػاًَ ١يتطٜٛس
ايٓكٌ اؾٚ ,ٟٛعً ٘ٝؾدز قساز فًظ ايٛشزا ٤زقِ ( ) 43بته ٜٔٛؾَٓ ١ه َٔ ١ْٛاهلٚٚ ١٦ٝشاز ٠ايبذلٚ ٍٚايجس ٠ٚاملعدْٚٚ ١ٝشاز ٠املايٚٚ ١ٝشاز٠
اٱقتؿاد ٚايتدطٝط  .سٝح ادتُعت ايًذٓ ١بتازٜذ ٖ 1435/2/6ـ ٚمت اٱتؿام عً ٢ته ٜٔٛؾٓ ١ؾسع ١ٝيعٌُ بعض ايدزاضات اـاؾ١
يٝتِ عً ٢أثسٖا ايتٛؾٌ يكساز َٔ ايًذٓ ١ايسٝ٥ط .١نُا عكدت ايًذٓ ١ايؿسع ١ٝأزبع ادتُاعات عجت ؾٗٝا مجٝع ايتؿاؾ ٌٝاملتعًك١
بأضعاز ايٛقٛد ٚمت ايتٛؾٌ إىل عد ٠تٛؾٝات مت تٛقٝعٗا َٔ أعكا ٤ايًذٓٚ ١زؾعٗا يًذٓ ١ايٛشازٚ ,١ٜقد تكُٓت ايتٛؾ ١ٝبتدؿٝض
ا٭ضعاز بٓطب ١قدٚد ٠عً ٢ق ٤ٛسسن ١ايطرلإ باملطاز.
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 .2مت تأْٖ ٌٝاقًتني دٜٛتني ٚطٓٝتني ددٜدتني ُٖٚا غسن " ١اـطٛط ايطعٛد ١ٜاـًٝذ ( " ١ٝعبداهلاد ٣ايكشطاْٚ ) ٢غسن " ١املٗا "
( اـطٛط ايكطس ) ١ٜيتػػ ٌٝزس٬ت داخًٚ ١ٝدٚيٚ َٔ ١ٝإىل َطازات املًُه , ١إ ٫أْ٘ يٰٕ مل ٜبدأ ايتػػْ ٌٝعساً يعدّ اْتٗا٤
ايػسنتني َٔ إضتهُاٍ إدسا٤ات ايذلخٝـ َٔ اغذلاطات ؾٓ ١ٝعاملٚ ١ٝإدسا٤ات إقتؿادٚ ١ٜتٓعٜٚ ,١ُٝٝٴتٛقع إٔ ته ٕٛبدا ١ٜايتػػٌٝ
ايؿعً ٢ؾ ٢عاّ  ّ2014بعد اضتهُاٍ َا ضبل اٱغاز ٠إ يَ , ٘ٝع َ٬سع ١إٔ اهل ١٦ٝقاَت بتكد ِٜنٌ املطاعدات املُهٓ ١هلُا يبد٤
ايتػػ ٌٝؾ ٢أقسب ٚقت.
ٖٓ .3اى ضعَ ٢تٛاؾٌ يًتٛؾٌ ٫تؿاقٝات ثٓا ١ٝ٥ددٜدَ ٠ع ايد٫ ٍٚضتٝعاب املصٜد َٔ ايٓاق٬ت اؾدٜد ٠يًُطازات ايطعٛدَ ١ٜع املسادع١
املطتُس ٠ملا مت َٔ ا تؿاقٝات ضابك ١مبا ٜعٛد بايؿا٥د ٠عً ٢املًُه ١ؾ ٢فاٍ ايٓكٌ اؾ , ٣ٛؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ؾ ٢عاّ  ّ2012مت ايتٛؾٌ
إىل ( )10اتؿاق ١ٝثٓاٚ , ١ٝ٥ؾ ٢عاّ  ّ2013مت ايتٛؾٌ إىل ( )14اتؿاق ١ٝثٓا ١ٝ٥بني املًُهٚ ١د ٍٚكتًؿ ١مبا ٜٓعهظ عً ٢ؼكٝل َؿاحل
َػذلن ١يًطسؾني.
 .4مت ْكٌ َطٛ٦ي ١ٝإداز ٠اؿسن ١اؾ ١ٜٛيف اؾص ٤ايػسق ٞيًُذاٍ اؾ ٟٛايطعٛد َٔ ٟضًط ١ايطرلإ املدْ ٞمبًُه ١ايبشس ٜٔايػكٝك١
إىل اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞباملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
 .5مت ؾتح زس٬ت دٚيَ َٔ ١ٝطازات داخً ١ٝددٜد ٠مل ٜطبل تػػ ٌٝاـدَ ١ؾٗٝا َجٌ َطاز لسإ َٚطاز ا٭سطا ,٤نُا ازتؿعت ْطب١
اؿسن ١اؾ ١ٜٛمبعدٍ ( )%11عٔ ايعاّ ايطابل.
 .6اْ٫تٗا َٔ ٤تؿُ ِٝإدسا٤ات اقذلاب سدٜج ١يعدد َٔ املطازات بٗدف تكًٚ ٌٝقت ايسس٬ت  ٚؽؿٝض ْطب ١اضتٗ٬ى ايٛقٛد.
 .7ادتٝاش ايتدقٝل ا٭ ٍٚاـاف بػٗاد ٠اٯٜص ٚاـاؾ ١باملعًَٛات امل٬س.١ٝ
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 .8ايذلخٝـ يعدد (َ )2ػػٌ د )United Aviation, Elite Executive Services( ٟٛمبٛدب اؾص )135( ٤اـاف بايتػػٌٝ
ايتذاز( ٟزداٍ ا٭عُاٍ)ٚ ,ايذلخٝـ يػسن )Aviation Link( ١نُػػٌ د ٟٛخاف مبٛدب اؾصٚ ,)125( ٤ايذلخٝـ ٭نادمي١ٝ
ا٭َرل ضًطإ يعً ّٛايطرلإ مبٛدب اؾصٚ ,)142( ٤ايذلخٝـ يٮنادمي ١ٝايطعٛد ١ٜيًطرلإ ( )SAFAمبطاز ايجُاَ ١بايسٜاض
مبٛدب اؾصٚ ,)141( ٤ايذلخٝـ يعدد( )7قط ات إؾ٬ح ددٜد ٠خازز املًُه ١يؿٝاْ ١ايطا٥سات املطذً ١باملًُهٚ ,١ايذلخٝـ يعدد
( )35طا٥س ٠ددٜد ٠مت تطذًٗٝا باملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ١ٜإؾداز غٗاد ٠ؾ٬س ١ٝطرلإ هلا.
 .9ايذلخٝـ يعدد (َ )203هتب غشٔ دٚ ,ٟٛايكٝاّ بعدد ( )450دٛي ١تؿتٝػ ١ٝعًَ ٢هاتب ايػشٔ اؾ ٟٛباضتدداّ مناذز تؿتٝؼ
إسؿا ١ٝ٥تطاعد عً ٢عٌُ ايدزاضات ا٫قتؿاد.١ٜ
 .10اؾداز عدد ( )2غٗاد ٠إقاؾ ١تعد٬ٜت عً ٢طا٥سات َطذً ١باملًُه.)STC( ١
 .11مت ايبت ٚإغ٬م ًَـ ( )124غه َٔ ٣ٛإمجاي ) 176( ٞغه َٔ ٣ٛقبٌ املطاؾسٚ ,ٜٔتطبٝل ْعاَ ٞاملعًَٛات املطبك ١يًُطاؾس)API( ٜٔ
ٚضـذ ـ ــ٬ت املطـ ــاؾس ٜـ ــٔ ( )PNRع ـ ـًــ ٢مجٝع ايسس٬ت املػادزٚ ٠ايكادَٚ َٔ ١إىل املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
 .12تطبٝل ايدي ٌٝا٫ضذلغاد ٟ٭ضعاز ايترانس ايداخً.١ٝ
نُشؿً ١هلر ٙاـطط ٚاٱدسا٤ات شاد عدد ايسناب يف َطازات املًُه ١خ ٍ٬عاّ  ّ2013بٓطب % 5,2 ١عٔ ايعاّ اير ٟضبك٘ ,إذ بًؼ إمجايٞ
عدد ايسناب عدل َطازات املًُه )68,133,000( ١زانب ,ؾُٝا شاد ايػشٔ اؾ %4 ٟٛإذ بًؼ ( )1,059,151طٓاًٚ ,بًؼ سذِ اؿسن ١اؾ١ٜٛ
( )1,164,557سسن ١د ١ٜٛيف إقً ِٝاملًُه ١بصٜاد %13,3 ٠عٔ ايعاّ ايطابل حيتَٗٓ ٟٛا ( )565,631عًُ ١ٝإق٬ع ٖٚبٛطٖ ,را ٜٚكِ ايتكسٜس
إسؿاٝ٥ات تؿؿ ١ًٝٝيًشسن ١اؾ ١ٜٛيف َطازات املًُهَ ١كازْ ١بايعاّ املاي ٞايطابل.
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ثاْٝاً :إدسا٤ات ضٚ ١َ٬أَٔ ايطرلإ
ؼسف اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞعً ٢تطبٝل ايكٛاعد ا٭ضاض ١ٝيط ١َ٬ايطرلإ ؾ ٢املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ١ٜتكعٗا يف َكدَ١
أٚيٜٛاتٗا ضٛا َٔ ٤سٝح ا٫يتصاّ بأسدخ َعاٜرل ايط ١َ٬املطبك٘ عاملٝاً ٚإدسا٤تٗا َٚػازٜعٗا  َٔٚسٝح اختٝاز أؾكٌ ايهؿا٤ات ايٛطٓ ١ٝأٚ
ا٭دٓب ١ٝؾ ٢عًُٝات ايتدقٝل ٚايتؿتٝؼ ٚايذلخٝـ يهٌ فا٫ت ايٓكٌ اؾ , ٣ٛخاؾاً بعد إٔ أداشت َٓعُ ١ايطرلإ املدْ ٢ايدٚىل تطبٝل
اهل ١٦ٝملعاٜرل ٚإدسا٤ات ايط.١َ٬
 .1داز ٟايعٌُ عً ٢طسح تٓؿٝر اؾص ٤ايجاَْ َٔ ٞػسٚع " املطح اؾٚ ٣ٛإعداد اـسا٥ط يًعٛا٥ل اؾٜٗٚ " ١ٜٛدف املػسٚع بػهٌ عاّ إىل
متهني َؿُُ ٞإدسا٤ات ايطرلإ ٫ستطاب مجٝع ايعٛا٥ل امل٪ثس ٠عً ٢إدسا٤ات اهلبٛط ٚاٱق٬ع  ,سٝح مت تكط ِٝأدٛا ٤املًُه ١إىل أزبع
َٓاطل َٓٗا َٓطكتني ؾ ٢املسسً ١ا٭ٚىل يًُػسٚع ٖٚر ٙاملسسً ١اْتٗت ٚ ,داز ٣سايٝاً ايتذٗٝص يطسح املسسً ١ايجاْ ١ٝيتٓؿٝرٖا ٚايت٢
تكِ باق ٞاملٓاطل.
 .2يف املساسٌ ايٓٗاَ َٔ ١ٝ٥ػسٚع " إعداد ٚتٓؿٝر أْعُ ١ايط ١َ٬يًٗٚ "١٦ٝتطبٝك٘ ؾ ٢ايٓؿـ ايجاْ َٔ ٢ايعاّ  ّ2014بإذٕ اهلل .
 َٔ .3املٗاّ املٓاط ١باهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞايكٝاّ ظ٫ٛت تؿتٝػ ١ٝيًتأند َٔ تطبٝل ادسا٤ات ايطَٚ ١َ٬عاٜرل ايطرلإ ؾكد مت
ايتؿتٝؼ املٝداْ ٞعً ٢عدد ( ) 52قط ١إؾ٬ح طا٥سات َعتُد َٔ ٠ايكطاع داخٌ ٚخازز املًُهٚ ,١ايكٝاّ بعدد ( )54دٛي ١تؿتٝػ ١ٝعً٢
ْػاطات ك تًؿ ١يػسنات ايطرلإ ايٛطٓٚ ,١ٝايتؿتٝؼ ايؿين املٝداْ ٞعً ٢ض ١َ٬ايتػػ ٌٝيعدد ( )112طا٥س ٠ملػػٌ د ٟٛأدٓيب
مبطازات املًُه ١مبٛدب اؾصٚ ,)129( ٤ايتؿتٝؼ عً ٢عدد (ٚ ) 4سدات خدَات َ٬س ١دَٚ ١ٜٛسنص ا٭زؾاد اؾ ١ٜٛمبطاز املًو خايد
ايدٚيٚ ,ٞايتؿتٝؼ عً ٢عدد ( )21طبٝب َؿٛض َٔ اهل ١٦ٝٱؾداز غٗادات ايًٝاق ١ايطب ١ٝملٓطٛب ٞايطرلإ.
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 .4داز ٟايعٌُ عً ٢ػٗٝص ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات ايؿٓ ١ٝاـاؾ ١بتٓؿٝر املػسٚع ايٛطين املتهاٌَ ٭َٔ ٚاما ١ٜاملطازات ٚذيو يدعِ
املطازات بأسدخ ا٭ْعُٚ ١ايتكٓٝات ا٭َٓٚ ١ٝتعصٜص قدزاتٗا يًتؿد ٟ٭ ٟأعُاٍ ؽسٜبٜٚ ,١ٝتٛقع اْ٫تٗا َٔ ٤تسض ١ٝاملػسٚع خ ٍ٬ايعاّ
ٖ1435ـ.
ٚ .5يف فاٍ ا٫طؿاٚ ٤ا٭ْكاذ مت تٓؿٝر عدد ( )8ػازب طٛازٚ ٨عدد ( )9ػازب إخ ٤٬قُٔ بسْاَر خطط ايطٛاز ٨باملطازاتٚ ,مت تٓؿٝر
عدد ( )7شٜازات تؿتٝؼ يًتأند َٔ َطابك ١املطازات يًُعاٜرل ايدٚيٚ ,١ٝإعداد دزاضٚ ١تكٚ ِٝٝتؿتٝؼ يكاعد ٠ايسٜاض اؾٚ ١ٜٛتٓؿٝر
ػسب ١طٛاز ٨بٗاٚ ,تٓؿٝر ػسب ١طٛاز ٨غاًَ ١يكاعد ٠طرلإ ا٭َٔ مبٓطكَ ١ه ١املهسَ.١
ثايجاً :تطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُطازات
يف إطاز ؼكٝل أسد ا٭ٖداف ا٫ضذلاتٝذ ١ٝيًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٚ ٞاملتُجٌ يف بٓاٚ ٤إدازٚ ٠تطٜٛس املساؾل ٚايتذٗٝصات ا٭ضاض١ٝ
ـدَات قطاع ايٓكٌ اؾٚ ٟٛؾل أسدخ ايٓعِ ,ؾكد ناْت أِٖ املػسٚعات اييت قاَت بٗا اهل ١٦ٝخ ٍ٬ايعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ يف فاٍ
تطٜٛس املطازات عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
َ .1ػسٚع تطٜٛس َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚي:ٞ
ٜٗدف َػسٚع تطٜٛس َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚي ٞظدٚ ٠اير ٟميجٌ إْػاَ ٤طاز ددٜد بهاٌَ َساؾك ١إىل اضتٝعاب ايُٓ ٛاملكطسد
باؿسن ١اؾٚ ١ٜٛا٫زتكا ٤بٓٛع ١ٝاـدَات املكدَ ١ايعُٚ ,٤٬ؼ ٌٜٛاملطاز إىل َطاز قٛز ٟدٚيٜٚ ,ٞتِ مت َٔ ًٜ٘ٛخ ٍ٬إؾداز
ؾهٛى ي٬نتتاب ايعاّ عً ٢إٔ ٜتِ ضداد ايؿهٛى َٚا ٜذلتب عًٗٝا َٔ عٛا٥د َٔ إٜسادات اهلٚ ,١٦ٝبًؼ إمجايَ ٞا مت ؾسؾ٘ عً٢
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املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ َا جياٚش ًَٝ 16,7از زٜاٍٚ ,بًػت ْطب ١إلاش املػسٚع  %45خ ٍ٬ايعاّ املايٞ
ٖ1435/1434ـ.
َ .2ػسٚع تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚي:ٞ
بٓا ٤عًْ ٢تا٥ر دزاض ١املدطط ايعاّ ,داز  ٟايعٌُ عً ٢إلاش َػازٜع تطٜٛس ١ٜملٛانب ١ا٫ستٝادات املسسً ١ٝيُٓ ٛعدد املطاؾس:ٜٔ
 مت اْ٫تٗا َٔ ٤إعداد ايتؿاَ ِٝاملسدع ١ٝملػسٚع تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚي( ٞايؿايتني .)4ٚ3 إنُاٍ ؼدٜح املدطط ايعاّ يًُطاز ( )Master Planبٓٗا ١ٜايٓؿـ ا٭ ٍٚيًعاّ .ّ2014 جيس ٟسايً ٝا ايكٝاّ بدزاض ١تؿؿ ١ًٝٝملػسٚع َد ١ٜٓاملطاز عٔ طسٜل اضتػازَ ٟتدؿـ (غسن ١اٜه.)ّٛ مت إلاش أعُاٍ ايتؿُٚ %60 ِٝايتٓؿٝر َ َٔ %6ػسٚع تؿُٚ ِٝتٓؿٝر ايؿاي ١زقِ ٚ 5املساؾل ايتابع ١هلا مبطاز املًو خايدايدٚيٜٚ ٞػتٌُ عً ٢ؾاي ١زناب مبطاس ١إمجاي 2ّ 100.000 ١ٝقادز ٠عً ٢اضتٝعاب َ ًَٕٛٝ 12طاؾس ضٜٓٛاً تتكُٔ  8بٛابات
َصدٚد ١يًؿعٛد يًطا٥س )MARS( ٠قادز ٠عً ٢اضتٝعاب  8طا٥سات ( ) Code Eأ 16 ٚطا٥سَٚ )Code C( ٠بَٓٛ ٢اقـ يًطٝازات
ٜتطع ٍ  3000ضٝازَ, ٠سنص اطؿا ٤سسٜل َ ,بَٓ ٢سنص عًُٝات ضاس ١ايطرلإ  ,بٛاب ١ددٜد ٠يطاس ١ايطرلإ  ,غبه ١طسم ٚ
دطٛز.
 ٜػتٌُ َػسٚع تطٜٛس ٚتٛضع ١ايؿايتني زقِ (ٚ )4 ٚ 3املعتُد ي٘ ًَٝ 3,100از ٜتِ متًٜٗٛا بٛاضط ١ؾهٛى عً ٢تؿُ ِٝايؿايتنييتطتٛعبا َ ًَٕٛٝ 17.5طاؾس يف ايطٓٚ ,١تؿُ ِٝؾاي ١ددٜد ٠ٱْٗا ٤إدسا٤ات ضؿس ايسناب تكع بني ايؿايتني (ٚ ,)4 ٚ 3تؿُِٝ
ث٬خ َساؾ ٧زٝ٥طَ ١ٝستبط ١بايؿايتني(  )4 ٚ3ت٪د ٟإىل بٛابات ايطؿس ٚاملػسٚع سايٝاً يف َسسً ١تكد ِٜايعسٚض.
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 مت إلاش َ َٔ %65ػسٚع ايطاس ١اؾدٜد ٠يٛقٛف ايطا٥سات مبطاس ١تكدز بـ َ 540,000ذل َسبع تتطع يـ(َٛ )20قـ يًطا٥سات َٔايٓٛع ( )Fأَٛ )40( ٚقـ يًطا٥سات َٔ ايٓٛع ( , )Cنُا ٜػتٌُ املػسٚع عًْ ٢عاّ يتصٜٚد ايطا٥سات بايٛقٛد بايطاس ١اؾدٜد. ٠
َ .3طاز املًو ؾٗد ايدٚي:ٞ
 اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر عدد َ 10ػازٜع عادً( ١تذلنص عً ٢تكد ِٜخدَات يًُطاؾس ٜٔيسؾع َطت ٣ٛايسقا عٔ اـدَات املكدَ١باملطاز).
 مت شٜاد ٠املطاسات املدؿؿ ١يٮْػط ١ايتذازَ 6,967 َٔ ١ٜذل َسبع يف عاّ  ّ2012إىل َ 11,142ذل َسبع بٓٗا ١ٜايعاّ  .ّ2013مباٜعادٍ ْطب ١شٜاد.)%60( ٠
 دخ ٍٛعدد ( )5غسنات عامل ١ٝيٲضتجُاز باملطاز (1) Best Western (Hotel); (2) McDonald’s; (3) Segafredo).(Coffee); (4) Carvel (ice-cream/coffee) and SABB (ATM
 تطبٝك ًا ملدسدات دزاضَ ١ػسٚع ؼدٜح املدطط ايعاّ يًُطاز ٚتٓؿٝراً يًدطط ٚاملػازٜع اييت اعٴتُدت ب٘ ٚاييت َٔ قُٓٗاإْػا ٤قس ١ٜيًػشٔ اؾ ٟٛبٗدف تُٓ ١ٝأعُاٍ ايػشٔ اؾ ٟٛباملطاز َٔ خ ٍ٬إضتكطاب ايػسنات ايعامل ١ٝاملتدؿؿ ١يف ٖرا
اجملاٍ ي تأضٝظ َٛاقع يعًُٝاتٗا ايتػػ ١ًٝٝيف املطاز ٚاييت بٓا ً٤عً ٘ٝمت تٛقٝع عكٛد تػػَ ٌٝع عدد  5غسنات عامل ١ٝيًٓكٌ
ايطسٜع ( ,)ARAMAEX, FEDEX, UPS, TNT, NAQELنُا ٚمت تسض ١ٝعكد َػسٚع إْػاٚ ٤تػػ ٌٝؾٓدم املطاز.
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 إْػا ٤قط ١تصٜٚد ايٛقٛد يًطٝازات  ٖٞٚعباز ٠عٔ قطَ ١تهاًَ ١ظُٝع خدَاتٗا َٔ ضٛبس َازنت َٚهإ يػط ٌٝايطٝازاتٚدٗاش ؾساف آ يٚ ٞغرلٖا َٔ اـدَات اييت تتٛؾس يف أؾكٌ احملطاتٚ .سسؾت اهل ١٦ٝأٜكاً عً ٢إْػاَ ٤جٌ ٖر ٙاـدَات يف
املطازات اؾدٜد ,٠عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قاّ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚي ٞاؾدٜد بتشدٜد َٛقعني عً ٢غبه ١ايطسم ايداخً١ٝ
ايسٝ٥ط ١ٝيًُطاز ٚذيو ٱْػاٚ ٤تػػ ٌٝقطات ايٛقٛد عٔ طسٜل ايكطاع اـاف ,نُا مت إْػا ٤قطٚ ١قٛد ددٜد ٠إىل
داْب ايكا ١ُ٥مبطاز املًو خايد ايدٚيٚ ,ٞضٝتِ إْػا ٤املصٜد َٔ ٖر ٙاـدَات.
ٚنٓتٝذ ١هلر ٙاؾٗٛد ؾكد شادت ْطب ١أعداد املطاؾسٚ ٜٔغسنات ايطرلإ مما أٌٖ املطاز إٔ ٜدزز قُٔ قا ١ُ٥أؾكٌ عػسَ ٠طازات
مبٓطك ١ايػسم ا٭ٚضط َٔ سٝح ايُٓ ٛسطب تكسٜس فًظ املطازات ايعامل.ACI ٞ
 .4املطازات احملًٚ ١ٝا٭قً:١ُٝٝ
تعٌُ اهل ١٦ٝعً ٢إْػاَ ٤طازات ددٜد ٠يف َٓاطل املًُهٚ ١ؾكاً ملدسدات اؾد ٣ٚا٫قتؿاد ١ٜيًُػسٚع ٚاييت َٔ أِٖ عٓاؾسٖا
دزاض ١اؿسن ١ا٫قتؿادٚ ١ٜا٫ضتجُاز ١ٜيًُٓطكٚ ,١ايهجاؾ ١ايطهاْ ١ٝيف احملاؾعات ٚايكس ٣اييت ؽدَٗاٚ ,أعداد ايطًب٘ ٚايطايبات
يف املٓطكَٚ ,١د ٣ايتصاّ ايٓاق٬ت اؾ ١ٜٛاملػػً ١بتػػ ٌٝزس٬ت َٓتعُ ١يتًو املطازات ,نُا تك ّٛاهل ١٦ٝمبػازٜع يًتذدٜدات
ٚايتشطٓٝات عً ٢عدَ ٠ساسٌ ,باٱقاؾ ١إىل تطٜٛس ؾا٫ت ددٜد ٠يف َطازات داخً ١ٝكتًؿ.١
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َػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝملطاز املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ظاشإ:مت اْ٫تٗا َٔ ٤تؿَُ ِٝطاز ددٜد بهاٌَ بٓٝت٘ ايتشت ١ٝـدََ ًَٕٛٝ )3,6( ١طاؾسٚ ,مت ايتٓطٝل َع ٚشاز ٠املاي ١ٝيصٜاد ٠ايتهايٝـ
املعتُد ٠ملػسٚع ايتٓؿٝر يتػط ١ٝأقٌ ايعطا٤اتٚ ,قد متت املٛاؾك َٔٚ ,١املتٛقع ايبد ٤يف َػسٚع ايتٓؿٝر خ ٍ٬ايسبع ايجاْ َٔ ٞعاّ
(.)ّ2014
 َػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝملطاز أبٗا:مت اْ٫تٗا َٔ ٤تؿُ ِٝؾاي ١زناب ددٜد ٠باٱقاؾ ١إىل إْػاٚ ٤تطٜٛس بعض املساؾل ٚايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُطاز ـدَ)5( ١
َٜ٬ني َطاؾس ضٜٓٛاً َٔٚ ,املتٛقع ايبد ٤يف َػسٚع ايتٓؿٝر خ ٍ٬ايسبع ايجايح َٔ عاّ (.)ّ2014
 َػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝملطاز ا٭َرل ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص بايكؿ:ِٝمت اْ٫تٗا َٔ ٤ايتؿاَ ِٝيؿاي ١زناب ددٜدٚ ٠يتطٜٛس بعض املساؾل ٚايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُطاز ـدََ ًَٕٛٝ )3( ١طاؾس ضٜٓٛاً,
 َٔٚاملتٛقع ايبد ٤يف َػسٚع ايتٓؿٝر خ ٍ٬ايسبع ايجايح َٔ عاّ (.)ّ2014
 َػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝملطاز اؾٛف:مت اْ٫تٗا َٔ ٤ايتؿاَ ِٝيؿاي ١زناب ددٜدٚ ٠يتطٜٛس بعض املساؾل ٚايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُطاز ـدََ ًَٕٛٝ )1,1( ١طاؾس
ضٜٓٛاً َٔٚ ,املتٛقع ايبد ٤يف َػسٚع ايتٓؿٝر خ ٍ٬ايسبع ايجايح َٔ عاّ (.)ّ2014
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 َػسٚع َطاز عسعس:مت طسح املػسٚع يف َٓاؾطٚ ١ايتؿاٚض قا ِ٥عً ٢تسض ١ٝاملػسٚع عً ٢أؾكٌ املٓاؾطني  َٔٚاملتٛقع ايبد ٤يف ايتٓؿٝر يف ايسبع
ايجاْ َٔ ٞعاّ .ّ2014
ٖر ٙاملػازٜع متجٌ يف ايٛاقع إْػاَ ٤طازات ددٜد ٠بهاٌَ َساؾكٗا ٚيٝطت فسد تطٜٛس ملساؾل قا.١ُ٥
 مت ػدٜد ٚتػػ ٌٝناَرلات املساقب ١يف (َ )13طاز َٔ املطازات ايداخً.١ٝباٱقاؾ ١إىل تًو املػازٜع ْؿرت اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞعدد (َ )7ػازٜع تطٜٛس ١ٜملطازت قًٚ ١ٝاقً ١ُٝٝأخس ٣بتهًؿ١
( ًَٕٛٝ )106زٜاٍ ضعٛدٚ ٟاْتٗت َٔ إلاشٖا عاّ (.)ّ2013
زابعاً  :اٯثاز ايب ١ٝ٦ٝاملذلتب ١عً ٢تػػ ٌٝاملطازات
 ؼسف اهل ١٦ٝعً ٢إٔ ته ٕٛاملطازات خازز ايٓطام ايعُساْ ٞيًُدٕ ٚذيو يتذٓٝب ايطهإ أ ٟآثاز ضًبْ ١ٝاػ ١عٔ تػػ ٌٝاملطازاتنايكٛقا ٤أ ٚايػاشات املٓبعج َٔ ١ايطا٥سات.
 تك ّٛاهل ١٦ٝبتذُٝع ناؾ ١ايٓؿاٜات ايؿًبٚ ١ايطا ١ً٥ايٓاػ َٔ ١املطازات ٱعاد ٠تدٜٚسٖا ٚ ,ذيو عٔ طسٜل بٝعٗا إىل ايػسناتاملتدؿؿ ١يف ٖرا اجملاٍ ,نُا إٔ ٖٓاى تٛد٘ بإٔ تطتجُس اهلٖ ١٦ٝر ٙايٓؿاٜات عٔ طسٜل املػازنَ ١ع ايكطاع اـاف.
 ؼسف اهل ١٦ٝعً ٢إٔ تطبل اي ػسٚط ٚاملعاٜرل ايب ١ٝ٦ٝيف َطازاتٗا اؾدٜدٚ ,٠إٔ تٴؿٓـ َباْ ٞاملطازات اؾدٜد ٠نُباْ ٞؾدٜك١يًب َٔ ١٦ٝخ ٍ٬غٗاد ٠ايسٜاد ٠يف تؿُُٝات ايطاقٚ ١ايب )Leadership in Energy and Design( ١٦ٝأَ ٚا ٜعسف بػٗاد)LEED( ٠
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 ٖٛٚبسْاز دٚي ٞأْػأ ٙاجملًظ ا٭َسٜه ٞيٮبٓ ١ٝاـكساٜ , ٤ٴعسف مبُازضات َتدؿؿ ١يف فاٍ ايبٓا ٤ا٭خكس  ٖٞ )LEED( ,غٗاد٠
يف غا ١ٜا٭ُٖ ١ٝ٭ٕ ؼكٝل غسٚطٗا يف أَ ٟػسٚع ض ٝعٌُ عً ٢تكً ٌٝاملدًؿات ٚاٱْبعاثات ايكازٚ , ٠حياؾغ عً ٢ايطاقٚ ١املٝا, ٙ
ٜٚكًٌ َٔ ايتهًؿ ١ايتػػ ١ًٝٝباٱقاؾ ١اىل أْٗا تعٌُ عً ٢تٛؾرل ب ١٦ٝأنجس ؾشٚ ١أَاْاً ملطتددَٗٝا.
 داز ٟإعداد ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح ايتٓؿٝرٚ ١ٜأدي ١ايتؿتٝؼ ؿُا ١ٜايب ١٦ٝيف املطازات. ايبد ٤يف إدسا ٤دزاض ١عٔ ايكٛقا ٤يف بعض املطازات ٚ ,ذيو خ ٍ٬املسسً ١ا٭ٚىل َٔ تطبٝل بسْاَر اؿد َٔ ايكٛقا ٤سٍَٛطازات املًُه.١
 َتابع ١تك ِٝٝا٭ثس ا يب ٞ٦ٝايكا َٔ ِ٥قبٌ ايس٥اض ١ايعاَ ١يٮزؾاد ٚاما ١ٜايب ١٦ٝعًَ ٢د ١ٜٓددٚ ٠املتكُٔ َطاز املًو عبد ايعصٜصايدٚي.ٞ
خاَطاً  :إسؿا ١ٝ٥عدد ايطا٥سات ايطعٛد١ٜ
بًؼ عدد ايطا٥سات املدْ ١ٝايت ٢ؼٌُ ع ١َ٬ايتطذ ٌٝايطعٛد ) 291 ( ١ٜطا٥سَٗٓ , ٠ا (  ) 196طا٥س ٠يًٓكٌ اؾ ٣ٛايتذاز ) 95( ,٣طا٥س٠
خاؾ. ١

35

املًدـ ايتٓؿٝرٟ

ضادضاً  :عدد سٛادخ ٚ ٚقا٥ع ايطرلإ
تٴعسف عدد اؿٛادخ بأْٗا فُٛع عدد اؿٛادخ اييت تتعًل بتػػ ٌٝايطا٥سات َع سدٚخ خطا٥س ممٝت ١أ ٚدط ١ُٝبػسٜا أَ ٚادٜا  ٚ ,تٴعسف
عدد ٚقا٥ع ايطا٥سات بأْٗا عدد ايٛقا٥ع اييت تتعًل بتػػ ٌٝايطا٥سات د ٕٚسدٚخ خطا٥س ممٝت ١أ ٚدط ١ُٝبػسٜا أَ ٚادٜاً.
دد٪َ ٍٚغس ْطب ١اؿٛادخ ْٚطب ١ايٛقا٥ع
المؤشر الحالً

معلومات المؤشر
اسم المؤشر

نسبة الحوادث

نسبة الوقائع

تعرٌف المؤشر

أي حادث يتعلق بتشغيل الطائرة مع حدوث خسائر مميتة
أو جسيمة بشريا أو ماديا

أي واقعة تتعلق بتشغيل الطائرة دون حدوث خسائر مميتة
أو جسيمة بشريا أو ماديا

فترة القٌاس

سنوي

سنوي

المسؤول عن المؤشر

إدارة السالمة

إدارة السالمة

معادلة المؤشر

عدد الحوادث  /حركة جوية

عدد الوقائع  /حركة جوية

حساب المؤشر

صفر 320152396 /

320152396 / 349

البٌانات الفعلٌة لعام 3102
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تٛي ٞاهل ١٦ٝيف مجٝع عًُٝاتٗا أُٖ ١ٝبايػ ١يتٛؾس عٓؿس ٟأَٔ ٚض ١َ٬ايطرلإ ٚمُد اهلل إٔ املًُه ١قد ساؾعت عًَٛ ٢قع َتُٝص يف ٖرا
اجملاٍ بػٗاد ٠تكازٜس ؾسم ايتدقٝل ايعامل ١ٝاملتدؿؿ ١ضٛآَ َٔ ٤عُ ١ايطرلإ املدْ ٞايدٚي (ICAO) ٞأ ٚاملٓعُات أ٫خس ٣املتدؿؿ.١
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ضابعاً :ايػسانَ ١ع ايكطاع اـاف
ٚقعت اهل ١٦ٝفُٛع َٔ ١املػازٜع َع ايكطاع اـاف َجٌ َػسٚع عكد تطٜٛس ٚإدازَ ٠طاز ا٭َرل قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚي ٞباملد١ٜٓ
َٚػسٚع عكد تطٜٛس ٚتػػ ٌٝؾا٫ت نباز ايػدؿٝات َٚػسٚع عكد ايدعاٚ ١ٜاٱع ٕ٬مبطازات املًُه ...١إخل  ,نُا َكت اهل ١٦ٝقدَاً يف
ؼكٝل ايعدٜد َٔ املػازٜع ٚايدلاَر بايػسان ١ا٫ضذلاتٝذَ ١ٝع ايكطاع اـافٚ ,قد سككت تًو املػازٜع املصٜد َٔ ايعٛا٥د  ٚضاُٖت يف
اؿد َٔ املؿسٚؾات ٚزؾع َطت ٣ٛاـدَات املتعًك ١بتًو املػازٜعٚ ,ضٛف ٜطتعسض ايتكسٜس أِٖ ٖر ٙاملػازٜعٚ ,تٛد٘ اهل ١٦ٝاملطتكبًٞ
إضٓاد عدد َٔ املطازات يًكطاع اـاف نبٓاٚ ٤تػػٚ ٌٝإداز ٠أ ٚتػػٚ ٌٝإداز ٠ملطازات قاَت اهل ١٦ٝبإْػاٗ٥ا.
ثآَاً :غسن ١ايطرلإ املدْ ٞايطعٛد ٟايكابك(SASAHC) ١
اْط٬قا َٔ قساز فًظ ايٛشزا ٤زقِ ) ٚ )13تازٜذ ٖ1425/1/17ـ ٚاير ٟقك ٢بتش ٌٜٛايطرلإ املدْ ٞإىل ٖ ١٦ٝعاَٚ ,١قعت اهل ١٦ٝخططا
إضذلاتٝذ ١ٝغاًَ ١يتشكٝل ا٭ٖداف املسدٖ َٔ ٠ٛرا ايكساز ,نإ يف َكدَتٗا ايتش َٔ ٍٛدٗاش سهٜ َٞٛعتُد نًٝا عًَٝ ٢صاْ١ٝ
ايدٚي ١إىل دٗاش َطتكٌ ٜعتُد عً ٢متْ ٌٜٛؿط٘ ذاتٝاً ٚبايتدزز ٚؾ ٫ٛإىل ا٫عتُاد ايهً ٞعً ٢إٜسادات٘ ٚاضتجُازات٘ املاي.١ٝ
ٚتٓؿٝرا يًُسض ّٛاملًه ٞايهس ِٜزقِ (ّٚ )78/تازٜذ ٖ1429/11/20ـ باملٛاؾك ١عً ٢ايطُاح يًٗ ١٦ٝبتش ٌٜٛايٛسدات ا٫ضذلاتٝذ ١ٝإىل
غسنات تك ّٛتأضٝطٗا مبؿسدٖا ٚمتًهٗا ًَه ١ٝناًَ ,١قاَت اهل ١٦ٝبتأضٝظ غسن ١ايطرلإ املدْ ٞايطعٛد ٟايكابك ٖٞٚ ١غسن ١ذات
َطٚ٪ي ١ٝقدٚد ٠بسأع َاٍ قدز 500 ٙأيـ زٜاٍ ضعٛد ٟاملٛثل عكد تأضٝطٗا يد ٣ناتب عدٍ دد ٠بسقِ  221ؾشٝؿٚ 167 ١تازٜذ
ٖ1432/06/11ـ ٚاييت متًهٗا بايهاٌَ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ.ٞ
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ا٭ٖداف ايعاَ ١يًػسن: ١
َٔ أِٖ اٖداف ايػسن ١ؼكٝل ايتُ ٌٜٛايرات ٞايهاٌَ ملؿسٚؾات اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞايتػػٚ ١ًٝٝا٫ضتجُازٚ ١ٜذيو عٔ طسٜل:
 اٱغساف عً ٢قطاعات اهل ١٦ٝاملصَع ؼًٜٗٛا إىل غسنات.
 تكد ِٜاملػٛز ٠املايٚ ١ٝاٱدازٚ ١ٜايتػػ ١ًٝٝيًػسنات ايتابع.١
 ايعٌُ عً ٢تُٓ ١ٝاملٛازد املاي َٔ ١ٝخ ٍ٬تٜٓٛع َؿادز ايدخٌ.
 ا٫ضتجُاز اَ٫جٌ ملٓػآت َٚساؾل اهل.١٦ٝ
 ايبشح عٔ ؾسف اضتجُاز ١ٜتػػ ١ًٝٝأَ ٚاي ١ٝخازز أ ٚداخٌ املًُه.١
 تٜٓٛع ٚزؾع َطت ٣ٛدٛد ٠اـدَات املكدَ ١يًعُ.٤٬
 اٱعداد ٚا٫ضتكطاب ٚاؿؿاظ عًَٛ ٢ازد بػسٚ ١ٜطٓ ١ٝقادز ٠عً ٢ايسق ٞمبطت ٣ٛعٌُ املطازات ٚاؿسن ١اؾٚ ١ٜٛخدَات ايعُ.٤٬
 تٛؾرل ب ١٦ٝاضتجُاز ١ٜتٓاؾط ١ٝقؿصَٚ ٠سع ١يًكطاع اـاف يًُػازن ١يف ؾٓاع ١ايطرلإ املدْ ٞباملًُه.١
فًظ َدٜس ٟايػسن:١
بٓا ً٤عً ٢قساز فًظ إداز ٠اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞاٱداز ٟزقِ (ت  )132-يف ٖ1432/07/10ـ مت تعٝني زٝ٥ظ ٚأعكا ٤جملًظ َدٜسٟ
ايػسن َٔ ١اهلٚ ١٦ٝايكطاع اـاف.
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َا مت إلاش ٙست ٢اٯٕ:
 ادتُع فًظ َدٜس ٟايػسن ١أنجس َٔ ضبع ادتُاعات.
 ايػسن ١ايكابك ١اٯٕ يف املساسٌ ا٭خرل ٠يًتعاقد َع إسد ٣ايػسنات املتدؿؿ ١يسضِ اٱطاز ايكاْٚ ْٞٛايتذاز ٟهلا ٚع٬قتٗا َع
ايػرل.
 تطذ ٌٝايػسن ١يف ٚشاز ٠ايتذازَ ٠ع عكد تأضٝطٗا.
 اعتُاد ايٓعاّ ا٭ضاض ٞيًػسن َٔ ١فًظ إداز ٠اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ.ٞ
 اعتُاد اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًػسن َٔ ١فًظ إداز ٠اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ.ٞ
 اعتُاد يٛا٥ح َٓطٛب ٞايػسن ١ايكابك َٔ ١فًظ إداز ٠اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ.ٞ
 ؽؿٝـ َبًؼ ٚقدزٜ٬َ 10.000.000 ٙني زٜاٍ نُؿسٚؾات تأضٝطٚ ١ٝتػػ َٔ ١ًٝٝقبٌ ٚشاز ٠املاي.١ٝ
 ؽؿٝـ َبًؼ ٚقدز ًَٕٛٝ 30.000.000 ٙزٜاٍ يف َٝصاْ ١ٝاهل ١٦ٝيتؿُٚ ِٝإْػاَ ٤بٓ ٢يًػسن ١ايكابك.١
 ايػسن ١يف طٛز اضتكطاب ٚتٛظٝـ نٛادز َٔ ذ ٟٚاـدل ٠ايعاي ١ٝيًُطاُٖ ١يف انتُاٍ تأضٝظ ايػسنٚ ١تػػًٗٝا.
تاضعاً :املٛازد ايبػس١ٜ
إٕ اض ـ ــتكطاب ٚتٗ٦ٝـ ـ ــ ١نـ ـ ــٛادز ٚطٓ ٝـ ــًٖ٪َ ١ـ ـ ــَٚ ١دزبـ ـ ــَٚ ١سخؿـ ـ ــ ١ملصاٚي ـ ــ ١املٗٓـ ـ ــ ١متجـ ـ ــٌ أٚيٜٛـ ـ ــ َُٗ ١ـ ــ ١يًٗ٦ٝـ ـ ــ ١يسؾـ ـ ــع َطـ ـ ــت ٣ٛاٯدا٤
ٚايٓٗٛض بؿٓاع ١ايطرلإ يف املًُه ,١يرا سسؾت اهل ١٦ٝعًٖ ٢را ايػإٔ نايتاي:ٞ
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 قاَت اهل ١٦ٝبإعداد ٥٫شٚ ١ضًِ زٚاتب ددٜد ملٓطٛبٗ ٝا باٱقاؾ ١إىل إعداد دزاض ١يًٗٝهٌ ايتٓعٚ ُٞٝذيو بايتٓطٝل َع َعٗد اٱدزا٠
ايعاَ.١
 تٓؿٝر َػسٚع ٜٴعٓ ٢بتُٓٚ ١ٝتطٜٛس قدزات إ داز ٠املٛازد ايبػس ١ٜبػهٌ ٜعصش َٔ اٯدا ٤ايٛظٝؿٚ ٞاٯدا ٤امل٪ضط ٞيًٗ ,١٦ٝباٱقاؾ ١إىل
تػط ١ٝناؾ ١اؾٛاْب غرل املؿعً.١
 إبتعاخ  59طايباً يدزاض ١دبً ّٛاملساقب ١اؾ ١ٜٛيف نٌ َٔ نٓدا ٚايطٜٛد ميجً ٕٛايدؾع ١ايجايج ١قُٔ بسْاَر خادّ اؿسَني ايػسٜؿني
يٲبتعاخ اـازد.ٞ
 تهجٝـ ايتدزٜب يًعاًَني عً ٢زأع ايعٌُ عٝح بًؼ عدد املتدزبني بٓٗا ١ٜايعاّ َ )2452( ّ2013تدزباً.
 ضتعٌُ اهل ١٦ٝعً ٢ؼدٜد أعُاٍ َٓاضب ٫ ١ضتشداخ ٚظا٥ـ يًعٓؿس ايٓطا ٞ٥مبا ٜتٓاضب َع َتطًبات طبٝع ١ايعٌُ باهل١٦ٝ
ٚايتٛدٗات ايطاَ ١ٝايهسمي.١
 مت تدزٜب َ 1647تدزب با٭نادمي ١ٝايطعٛد ١ٜيًطرلإ املدْ ٞيف كتًـ ايتدؿؿات اييت ؼتادٗا اهل ١٦ٝناملساقب ١اؾٚ ١ٜٛاٱطؿا٤
ٚاٱْكاذ ٚؾٝاْ ١ا٭دٗص ٠امل٬س ٚ ١ٝأَٔ املطازات  ,نُا إٔ أنادمي ١ٝايطرلإ املدْ ٞقد خؿؿت َٓشاً تدزٜب ١ٝفاْ ١ٝيعدد َٔ ايدٍٚ
ايعسبٚ ١ٝاٱض ١َٝ٬اييت ؼتاز إىل َع ١ْٛؾٓ ١ٝإضٗاَاً َٓٗا يف ؾٓاع ١ايٓكٌ اؾ ٟٛإقًً ُٝٝا ٚعاملٝاً.
عاغسًا٪َ :غسات اٯدا٤
سسؾت اهل ١٦ٝعً ٢إضتدداّ ٚضا ٌ٥اٱداز ٠اؿدٜج ١يف عًُٝاتٗا ,سٝح اعتُدت َؿٗ ّٛبطاق ١اٯدا ٤املتٛاشْٚٚ )BSC( ١قعت َ٪غسات أدا٤
يكطاعاتٗا املدتًؿ ١تٓبجل َٔ أٖداف اهل ١٦ٝايسٝ٥ط ١اييت أعتُدٖا فًظ اٱداز ٠يف خطتٗا ايعػسٚ ,١ٜمت إضكاط تًو امل٪غسات عً ٢أدا٤
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ايعاًَني قُٔ مناذز تك ِٝٝأدا ٤املٛظؿني عٝح ٜدزى املٛظـ إٔ َ٪غسات أداَ ٘٥سبٛط ١بأٖداف ايكطاع ايرٜ ٟعٌُ ؾ ٘ٝبؿؿ ١خاؾ١
ٚاهل ١٦ٝبؿؿ ١عاَٚ , ١أؾدزت تكسٜس آدا ٤ضٓ ٟٛؾُٝع َ٪غسات اٯدا ٤املعتُدَٛ ٠شع ١عً ٢أزبع قاٚز زٝ٥ط ١ٝنُا :ًٜٞ
احملٛز املاي:ٞ
ٜعتدل ٖرا احملٛز َٔ أِٖ احملاٚز سٝح حي ٟٛأٖداؾا َاي ١ٝعت٘ ٜٚطتددّ يكٝاع ا يٓطب املايٚ ١ٝا٭زقاّ املاي ١ٝاملدتًؿ ,١ؾُٔ املِٗ اختٝاز
ا٭زقاّ املاي ١ٝاملُٗٚ ١املعدل ٠عٔ أدا ٤ايعٌُ َٔٚ ,أبسش َ٪غسات ٖر احملٛز:
ْ - 1طب ١ا٫ضتك ٍ٬املاي ٞعٔ ٚشاز ٠املاي%71 ١ٝ
 - 2ؾايف ايسبح ( 1,701,014,519 )EBITDAزٜاٍ
قٛز ايعُ:ٌٝ
إٕ اهل ١٦ٝؼتاز إىل إٔ تٛد٘ اٖتُاَٗا إىل تًب ١ٝاستٝادات  ٚزغبات عُٗ٥٬ا ٭ٕ ٖ ٤٫٪ايعُ ِٖ ٤٬املؿدز ايسٝ٥ط ٞيدخٌ اهلٚ ١٦ٝؼكٝل
أٖداؾٗا َٔٚ ,أبسش َ٪غسات ٖر احملٛز:
 .1زقا ايعُ%75 :٤٬
َ .2عدٍ ايُٓ ٛيًسناب%5.2 :
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قٛز ايعًُٝات ايداخً:١ٝ
ٜٗتِ ٖرا احملٛز باهل َٔ ١٦ٝايداخٌ ٚاحملاؾع ١عً ٢ا٭دا ٤املتُٝص ؾُٝا تك ّٛب٘ َٔ عًُٝاتٚ ,املكاٜٝظ يف ٖرا املٓعٛز تطُح يًٗ ١٦ٝمبعسؾ١
َا إذا ناْت َٓتذاتٗا ٚخدَاتٗا تتٛاَ ّ٤ع َتطًبات ايعُ َٔٚ ,٤٬أبسش َ٪غسات ٖر احملٛز:
ْ .1طب ١اؿٛادخٜٛ ٫ :دد سٛادخ
ْ .2طب ١ايٛقا٥عٚ 149 :اقع ١بٓطب َٔ ) %010.0( ١إمجاي ٞاؿسن ١اؾ١ٜٛ
قٛز ايتعًِ ٚايُٓ:ٛ
ٜتعًل ٖرا احملٛز بكدز ٠اهل ١٦ٝعً ٢تطٜٛس َٛظؿٗٝا ٚتطبٝل ضٝاضات إداز ١ٜسدٜجٜٚ ,١تهٖ ٕٛرا احملٛز َٔ ث٬ث ١ؾ٦ات (قدزات املٛظؿني,
قدزات ْعِ املعًَٛات ,ايتشؿٝص) َٔٚ ,أبسش َ٪غسات ٖر احملٛز:
ْ .1طب ١املٛظؿني املتدزبني%44.82 :
ْ .2طب ١املٛظؿني اير ٜٔيدَ ِٜٗطاز ٚظٝؿ%20 :ٞ
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اؿاد ٟعػس :ا٭دا ٤املاي ٞيًٗ١٦ٝ
تعهظ َ٪غسات ا٭دا ٤يًٗ ١٦ٝايٛازد ٠يف ايتكسٜس شٜاد ٠يف اٱٜسادات احملؿً ١سٝح بًؼ امجاي ٞاٱٜسادات ( )2.865.312.421زٜاٍ نُا تعهظ
شٜاد ٠يف ايتشؿَٚ ,ٌٝع ٖرا تعٌ ٖٓاى َبايؼ نبرل ٠مل ٜتِ ؼؿًٗٝا ناملطتشكات عً ٢اـطٛط اؾ ١ٜٛايعسب ١ٝايطعٛدٚ ١ٜاؾٗات
اؿه ١َٝٛبايسغِ َٔ اؾٗٛد اييت تبرهلا اهل ١٦ٝؿح تًو اؾٗات يدؾع َاعًٗٝا ؾكد بًػت (  ) 18.882.715.156زٜاٍ.
أَا خؿض املؿسٚؾات ؾكد قاَت اهل ١٦ٝبتػه ٌٝؾٓ ١ـؿض ايتهايٝـ ٚٚقع َ٪غسات يٮْػط ١اييت يٛسغ شٜاد ٠يف َؿسٚؾاتٗا ٚتعٌُ
اهل ١٦ٝعً ٢إٔ تٓعهظ تًو ايتٛدٗات عً ٢ايعكٛد اؾدٜد.٠
زمبا تعط ٞأزقاّ املؿسٚؾات شٜاد ٠نُا ٜعٗس يف ايتكسٜس يهٓٗا تعٌ َدلز ٠بكداََ ١ػازٜع تطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُطازات ٚتطٜٛس َطاز
املًو عبدايعصٜص ايدٚيٚ ٞخدَات امل٬س ١اؾَ ٖٞٚ ١ٜٛؿسٚؾات ضٛف ٜه ٕٛهلا َسدٚد إجياب ٞعً ٢شٜاد ٠اؿسن ١اؾٚ ١ٜٛتعع ِٝاٱٜسادات
َطتكب. ٬
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 .1ايٛقع ايسأٖ يًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ
 1/1ايتٓع ِٝاٱدازٟ
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ذكور

 -0وظائف المدنٌٌن (الوظائف العامة)
 -وزٌر ونائب وزٌر والممتازة

1

1

 -المراتب من األولى حتى الخامسة عشر

1019

1755

4

1

 – 3الوظائف الصحٌة
 – 2الوظائف الفنٌة
 – 4الوظائف التعلٌمٌة
المجموع الفرعً
 – 5المستخدمون

351

الوظائف
الشاغرة

311
3

3

1701

1618

35

50

88

74

7

7

5816

5473

118

181

3

374

0

5

380
43

المجموع الفرعً

118

181

0

5

0

43

اإلجمالــــً

6054

5552

0

051

1

330
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أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش

 .2إلاشات اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ
 1/2أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش خ ٍ٬ايطٓ ١سطب ا٭ْػطٚ ١املٗاّ ايسٝ٥ط١
منٛذز زقِ ()1

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش سطب ا٭ْػطٚ ١املٗاّ ايسٝ٥ط١
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
ّ
1
2

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

املتطًبات ا٭َٓ ١ٝملطاز املًو عبد ايعصٜص
ايدٚي(ٞاملسسً ١ايجاْ)١ٝ
ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١مبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

%0

ؼت إدسا٤ات ايذلض١ٝ

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َػسٚع َتعدد

ٜٛ ٫دد

إعاد ٠تأٖٚ ٌٝاضتبداٍ غبه ١ناب٬ت ٚأْعُ ١تٛشٜع
3

ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥ملطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚي- ٞ

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

%100

ٜٛ ٫دد

املسسً ١ا٭ٚىل
إعاد ٠تأٖٚ ٌٝاضتبداٍ غبه ١ناب٬ت ٚأْعُ ١تٛشٜع
4

ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥ملطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚي– ٞ

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

%93

ٜٛ ٫دد

املسسً ١ايجاْ١ٝ
5

ايذلَُٝات ٚايتعد٬ٜت ملطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

%100

ٜٛ ٫دد

6

ؼدٜح ْعاّ غبه ١دٚا٥س املساقب ١ا٭َٓ ١ٝمبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

%0

ؼت إدسا٤ات ايذلض١ٝ

%0

داز ٟاعاد ٠طسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

%0

داز ٟطسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

7
8

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

تأَني املعدات ٚايطٝازات ٚايتشطٓٝات ايتػػ ١ًٝٝملطاز
املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ
ؼطني ايطسم ايداخً ١ٝامل٪د ١ٜإىل َساؾل اـدَات

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

املطاْد ٠ملطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

ٖ1435/1434ـ

ٖ1436/1435ـ

17

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
9

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

إْػا ٤ضٛز خسضاْ ٞأَين ددٜد عً ٢ط ٍٛاَتداد سدٚد

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

َطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيَ ٞع ايبٛابات اي٬شَ١

ٖ1436/1435ـ

اضتبداٍ خط ْكٌ َٝا ٙايؿسف ايؿشَ َٔ ٞعطهس
10

َطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚي ٞإىل قط ١ايسؾع زقِ
()25

11
12
13
14

15

إعاد ٠تأَٖ ٌٝبٓ ٢املطتٛدعات ٚاٱَدادات زقِ ( )23ملطاز
املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

ٖ1433/1432ـ

ػدٜد ٚؼطني َباَْٚ ٞساؾل عًُٝات ضاسَ ١طاز

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -

املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

ٖ1434/1433ـ

ْعاّ مجع املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝمبطاز املًو عبد ايعصٜص

%0

داز ٟطسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

%0

%0
%0

مت إيػا ٤املػسٚع

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

اٱدازٚ ٠اٱغساف يًُسسً ١ا٭ٚىل ملطاز املًو عبدايعصٜص

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

 %21.84خ ٍ٬ايعاّ (%90.48

ايدٚيٞ

ايجايح

تسانُ)ٞ

اؾص ٤ا٭ َٔ ٍٚاملسسً ١ا٭ٚىل َٔ تطٜٛس َطاز املًو

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

عبد ايعصٜص ايدٚيَ( ٞساؾل داْب ايطرلإ)

ايجايح

ايدٚيٚ ٞتؿسٜؿٗا إىل ايبشس

ملطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚي( ٞداْب ؾاي ١ايطؿس

قطات نٗسباَ ٤طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
اـاَظ

18

داز ٟطسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

ؼت إدسا٤ات ايذلض١ٝ

%0

َٚساؾكٗا)
17

ٖ1433/1432ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

اؾص ٤ايجاْ َٔ ٞاملسسً ١ا٭ٚىل َٔ َػسٚع ايتطٜٛس
16

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

داز ٟايتٓطٝل َع َػسٚع تطٜٛس َطاز
املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
ٜٛ٫دد

 %24.49خ ٍ٬ايعاّ (%88.05

* َؿاعب ايدخ ٍٛإىل داْب ايطرلإ

تسانُ )ٞيًعكٛد املػُٛي ١بإداز٠

* ايتداخٌ َع املػسٚعات ا٭خس٣

املدٜس اٱْػاٞ٥

باملطاز

 %7.16خ ٍ٬ايعاّ ( %87.85تسانُ)ٞ

 %31.17ضٓ ٚ ٟٛتسانُٞ

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

َعً ١ايتأَني ملطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1436/1435ـ

تأْٖ ٌٝعاّ  400 HZيف ايطاسات زقِ  2- 1مبطاز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ايجاْٞ

َٛاقـ ٚممسات ايطا٥سات ٚطسم اـدَ ١مبطاز املًو

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

اـاَظ

اهلٝهٌ اـسضاْ ٞملبٓ ٢ايسناب َٛٚاقـ ايطٝازات

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مبطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

اـاَظ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

 %33.33خ ٍ٬ايعاّ ( %89.1تسانُ)ٞ

ٜٛ٫دد

%100

ٜٛ٫دد

مت دف٘ يف عكد ايطاسات ٚاملُسات

ٜٛ٫دد

مت تكط ُ٘ٝبني عكد ايطاسات
ٚاملُسات ٚعكد فُع ايؿا٫ت ٚبسز
املساقب١

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مت دف٘ يف عكد فُع ايؿا٫ت

اـاَظ

ٚبسز املساقب١

دطٛز ْكٌ املطاؾس ٜٔيًطا٥سات مبطاز املًو عبد ايعصٜص

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مت دف٘ يف عكد فُع ايؿا٫ت

ايدٚيٞ

اـاَظ

ٚبسز املساقب١

أْعَُٓ ١اٚي ١اؿكا٥ب مببٓ ٢ايسناب مبطاز املًو

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مت دف٘ يف عكد فُع ايؿا٫ت

عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

اـاَظ

ٚبسز املساقب١

أعُاٍ ايتطٗ٬ٝت ايداخً ١ٝمبطاز املًو عبد ايعصٜص

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايدٚيٞ

ايسابع

َعدات ٚأْعَُ ١سانص ا٭اماٍ مبطاز املًو عبد

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايعصٜص ايدٚيٞ

ايسابع

إْػا ٤خطٛط اـدَات مبطاز املًو عبد ايعصٜص

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايدٚيٞ

اـاَظ

بسز َساقب ١د ١ٜٛمبطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

ٜٛ٫دد

19

ٜٛ٫دد
ٜٛ٫دد
ٜٛ٫دد

مت دف٘ يف عكد ايطاسات ٚاملُسات

ٜٛ٫دد

مت دف٘ يف عكد ايطاسات ٚاملُسات

ٜٛ٫دد

مت دف٘ يف عكد ايطاسات ٚاملُسات

ٜٛ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
27
28
29
30

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

امله ٕٛاٱْػا ٞ٥يٓؿل ايسبط بني َبٓ ٢ايسناب اؾدٜد

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

مت دف٘ يف عكد فُع ايؿا٫ت

ٚايتٛضعات املطتكبً ١ٝيتطٜٛس َطاز املًو عبدايعصٜص

ٖ1436/1435ـ

ٚبسز املساقب١

ْعاّ ايٓكٌ اٯي ٞيًُطاؾس ٜٔداخٌ فُع ؾا٫ت

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ

مت دف٘ يف عكد فُع ايؿا٫ت

ايسناب اؾدٜد ملطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٖ1436/1435ـ

ٚبسز املساقب١

ا٭عُاٍ ايهٗسباٚ ١ٝ٥املٝهاْٝهٚ ١ٝايتػطٝبات ملبٓ٢

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

مت دف٘ يف عكد فُع ايؿا٫ت

ايسناب يف َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٖ1436/1435ـ

ٚبسز املساقب١

املؿاعد ٚايط٬مل ٚاملػاٜات املتشسن ١ملطاز املًو

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

مت دف٘ يف عكد فُع ايؿا٫ت

عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٖ1436/1435ـ

ٚبسز املساقب١

31

املساؾل ايعاَ ١ملدَ ١ٜٓطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

32

تطٜٛس َػتٌ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

33
34

35

36

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1436/1435ـ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات
ٜٛ ٫دد
ٜٛ ٫دد
ٜٛ ٫دد
ٜٛ ٫دد

مت دف٘ يف عكد ايطاسات ٚاملُسات

ٜٛ ٫دد

مت دف٘ يف عكد ايطاسات ٚاملُسات

ٜٛ ٫دد

ٖدّ ٚاشايَٛ ١اقع ايسادٚ ٚإْػاَٛ ٤اقع ددٜد ٠يف َطاز

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

مت دف٘ يف عكد فُع ايؿا٫ت

املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٖ1436/1435ـ

ٚبسز املساقب١

ذات ا٭ٚي ١ٜٛايجاْ١ٝ

%2

ٜٛ ٫دد

غبه ١تٛشٜع ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥مبطاز املًو خايد

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايدٚيٞ

ايجاْٞ

%0

اٱعتُاد مل ٜهٔ نايف ٚمت شٜاد٠
اٱعتُاد هلرا ايعاّ َٔ  118إىل
ٚ ًَٕٛٝ250املػسٚع اٯٕ يف َسسً ١إعداد
ٚثا٥ل املٓاؾط١

تٛضع ١أسٛاض ػُع َٝا ٙايؿسف مبطاز املًو خايد

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايدٚيٞ

ايجاْٞ

%0

مت تسض ١ٝاملػسٚع بتازٜذ ٖ1434/12/19ـ

تٛضع ١ضاسٚ ١قٛف ايطا٥سات زقِ ( )6مبطاز املًو
عبدايعصٜص ظد٠

10

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
37
38
39
40

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

اضتبداٍ اْعُ ١ايساد ٜٛايٓكاٍ ٚايٓدا ٤اٯي ٞمبطاز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املًو خايد ايدٚيٞ

ايجايح

تٛزٜد ٚتسنٝب ْعاّ تٛدٚ ٘ٝقٛف ايطا٥سات مبطاز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املًو خايد ايدٚيٞ

ا٭ٍٚ

أدٗص ٠أَٓ ١ٝيتؿتٝؼ ايطٝازات ٚايعؿؼ ٚاَ٫تع١

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ايجاْٞ

تؿُٚ ِٝاْػاَ ٤دازز ددٜد ٠هلبٛط ايطا٥سات َع

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ًَشكاتٗا مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ايجايح

إعاد ٠ضؿًت ١ممسات ايطا٥سات ٚغبه ١ايطسم مبطاز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايطسم َٓتٗ%100 ٞ

املًو خايد ايدٚيٞ

ايجايح

ٚإْػا ٤دطس ٜٔمبشاذا ٠املُسات يف

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%0

مت تسض ١ٝاملػسٚع بتازٜذ ٖ1434/12/19ـ

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

 %100ايدزاضٚ ١ايتؿاَِٝ

ٜٛ ٫دد

إعاد ٠ضؿًت ١ممسات ايطا٥سات ٚغبه١
41

ٜٛ ٫دد

َسسً ١ايطسح يًُٓاؾط١
مت إلاش َػسٚع إْػا ٤قط ١قذ
42

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ

ٱٜؿاي ١املٝا ٙملٛقع ايهتٝب(104 ١
ايباتسٜٛت) ٖٓٚاى ايعدٜد َٔ املػازٜع

ٜٛ ٫دد

إَا يف َسسً ١إعداد ٚثا٥ل املٓاؾط ١أٚ
ايتشً ٌٝايؿين ٚايتعاقدٟ

43

تطٜٛس اْعُ ١ضٛٝز ايعؿؼ بايؿا٫ت ايتذازٚ ١ٜايؿاي١

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املًه ١ٝمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ايجايح

تؿُٚ ِٝاْػا ٤ا٫عُاٍ ايتهُٚ ١ًٝٝػٗٝص ايؿاي١
44

ايسابع – ١املسسً ١اٚ٫ىل
مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

%0

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مت إدزاز ٖرا املػسٚع قُٔ َػسٚع

ايسابع

تطٜٛس َطاز املًو خايد ايدٚيٞ
13

يف َسسً ١إعداد ٚثا٥ل املٓاؾط١

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
45
46

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

اضتبداٍ ْعاّ إطؿا ٤اؿسٜل باهلاي ٕٛبٓعاّ حياؾغ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

عً ٢طبك ١اٚ٫ش ٕٚمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ايجاْٞ

تدعٚ ِٝؼدٜح قط ١ايهٗسبا ٤ايسٝ٥ط ١زقِ ()8002

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ا٭ٍٚ

إضتبداٍ ٚتسسٚ ٌٝشٜادٚ ٠تٛضع ١ناْٚذلات املطاؾسٜٔ
47

ٚايبٛابات ٚاٱضتعَ٬ات ٚبطاقات ؾعٛد ايطا٥س ٠مبطاز
املًو خايد ايدٚيٞ

48
49
50
51
52
53
54
55

أدٗص ٠ايتدلٜد املسنص ٟمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%0

%100

دزاضٚ ١تؿُٚ ِٝتٓؿٝر َػسٚع تٛضع ١ايطاسات

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

أدزز املػسٚع قُٔ َػسٚع تطٜٛس

ٚاٱغساف عًٗٝا مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1436/1435ـ

َطاز املًو خايد ايدٚيٞ

تؿُٚ ِٝإْػاَ ٤سنص ددٜد يعًُٝات ايطاس ١مبطاز

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

أدزز املػسٚع قُٔ َػسٚع تطٜٛس

املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1435/1434ـ

َطاز املًو خايد ايدٚيٞ

إضتبداٍ غاش ايؿس ٕٜٛبػاش حياؾغ عً ٢ايبٚ ١٦ٝإعاد٠

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

تأَني ٚسدات ايتدلٜد مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1435/1434ـ

دزاضٚ ١تؿُٚ ِٝإضتبداٍ ٚتطٜٛس ْعاّ ايٓداٚ ٤اٱعٕ٬

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

َع اٱغساف مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1434/1433ـ

إضتبداٍ ايطذاد بايسخاّ ٚايبٛزض ٕ٬يف مجٝع املٓاطل

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ -

املتبك ١ٝيف ايؿا٫ت مبطاز املًو خايد ايدٚي ٞبايسٜاض
تسنٝب ْعاّ َساقب ١بايهاَرلات يٮغساض ا٭َٓ١ٝ
مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1435/1434ـ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭.ٍٚ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ

ؼدٜح املدطط ايعاّ ملطاز املًو خايد ايدٚيٞ

11

يف َسسً ١ايبت بايذلض١ٝ

ٜٛ ٫دد
ٜٛ ٫دد
ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%0

ؼت إدسا٤ات إعداد ٚثٝك ١املٓاؾط١

%100

مت اٱْتٗا َٔ ٤ايتشً ٌٝايؿين ٚاملايٞ
ٚايتعاقدٟ

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

دزاضٚ ١تؿُٚ ِٝتٓؿٝر غبه ١إقاؾ ١ٝيتؿسٜـ ايطٍٛٝ
56

جملُع ايؿا٫ت ايتذازٚ ١ٜايؿا٫ت املًه ١ٝملطاز املًو
خايد ايدٚيٞ

57
58
59
60

61

62

63
64

تطٜٛس ْعاّ ايهٗسبا ٤ا٭زق ٞاملػر ٟيًطا٥سات مبطاز
املًو خايد ايدٚيٞ
إعاد ٠تٛضع ١ناْٚذلات تسس ٌٝايسناب املػادز ٜٔمبطاز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

%0

%0
%0

ؼت إدسا٤ات ايبت بايذلض١ٝ

املًو خايد ايدٚيٞ
دزاضٚ ١تؿُٚ ِٝتٓؿٝر َػسٚع تٛضع ١ايطاسات

تٓؿٝر املػسٚع

مت ؼ ٌٜٛاملػسٚع إىل َػسٚع تطٜٛس

ٚاٱغساف عًٗٝا مبطاز املًو خايد

ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيٞ

ؼدٜح  /تطٜٛس أدٚات َٚعدات ؾشـ ملعٌُ املعاٜس٠

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -

مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1436/1435ـ

تطٜٛس ٚاضتبداٍ ْعاّ اٱعْ٬ات ايعاّ مبطاز املًو
خايد ايدٚيٞ
ؼدٜح  /تطٜٛس ْعاّ ا٫تؿا٫ت ا٭زق ١ٝاملتٓكً١
( )LMRمبطاز املًو خايد
اضتبداٍ ٚتطٜٛس ْعاّ اٱْكاذ َٚهاؾش ١اؿسا٥ل مبطاز

ٖ1436/1435ـ
ٖ1433/1432ـ -
ٖ1436/1435ـ
ٖ1433/1432ـ -

املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1436/1435ـ

إْػاَ )12( ٤هتب داخٌ َبٓ ٢ايطرلإ اـاف مبطاز

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -

املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1434/1433ـ
11

يف َسسً ١إعداد ٚثا٥ل املٓاؾط١
مت ادزاز َػسٚع ْعاّ ايهٗسبا ٤املػرٟ
يًطا٥سات قُٔ َػسٚع دطٛز ايسناب
ا٫ضتجُاز ٟبٓعاّ ايـ BOT

ايعاّ ايجاْٞ

ٖ1433/1432ـ -

املعٛقات

ٜٛ ٫دد

%0

يف َسسً ١ايطسح يًُٓاؾط١

ؼت إدسا٤ات تسمجٚ ١ثا٥ل املػسٚع

مت تعدَ ٌٜطُ ٢املػسٚع إىل ( دزاض١

َٔ ايًػ ١اٱلًٝص ١ٜإىل ايًػ١

ٚتؿُٚ ِٝإضتبداٍ ٚتطٜٛس ْعاّ ايٓدا٤

ايعسب١ٝ

ٚاٱعَ ٕ٬ع اٱغساف)

مت تسض ١ٝاملػسٚع عً ٢غسن ١اؿاز

مت تعدَ ٌٜطُ ٢املػسٚع إىل (إضتبداٍ

عبداهلل عً ٞزقا ٚغسنا ٙبتازٜذ

أْعُ ١ايساد ٜٛايٓكاٍ ٚايٓدا ٤اٯيٞ

ٖ1434/12/29ـ

باملطاز)

يف َسسً ١إعداد ٚثا٥ل املٓاؾط١
%100

مت تعدَ ٌٜطُ ٢املػسٚع إىل ( إضتبداٍ
ْعاّ اٱْكاذ ٚايط ١َ٬باملطاز)
ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
65
66
67

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

إؾ٬ح ٚإعاد ٠ضؿًت ١املُسات اؾ( ١ٜٛإٜهEcho – ٛ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -

 )taxiwayمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1436/1435ـ

تطٜٛس ٚؼطني ( )48دٚزَٝ ٠ا ٙيف ايؿا٫ت ايتذازٚ ١ٜ
( )4دٚزات َٝا ٙيف َطذد ايؿا٫ت ايتذاز)1TK( ١ٜ
مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ
إؾ٬ح ؾٛاؾٌ ايتُدد عً ٢ا٭زؾؿ ١املكابً ١يًؿا٫ت

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ

ايتذازَ( ١ٜػادزٚ ٠قد )ّٚمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٖ1434/1433 -ـ

ٖ1435/1434ـ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

اضتبداٍ ايب٬ط اؾُاي ٞايتايـ يف ايؿا٫ت ايتذاز١ٜ
68

 /قد , ّٚاملٓاطل احملعٛز )A/L,A/S( ٠مبطاز املًو

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ

%100

ٜٛ ٫دد

خايد ايدٚيٞ
69

إعاد ٠ايعصٍ املا ٞ٥٭ضطح املباْ ٞاٱدازَ( ١ٜدازع
َٚطادد ٚأْد ١ٜتسؾ )١ٝٗٝيف (َ )21بٓ ٢مبطاز املًو
خايد ايدٚيٞ

70

إْػا ٤أسٛاض َٝاٚ ٙتسنٝب َكدات يٓعاّ املٝاٙ
مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

71

َبٓ ٢ايؿاي ١مبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

72
73

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -
ٖ1435/1433ـ

يف َسسً ١إعداد ٚثا٥ل املٓاؾط١

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -
ٖ1434/1433ـ

- 1سؿس ايب٦س َٓتٗ%100 ٞ
َ - 2ػسٚع إْػا ٤اسٛاض َٝاٙ
ايػسب يف َسسً ١ايطسح يًُٓاؾط١

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجايح

تعد ٌٜؾاييت ايٛؾٚ ٍٛاملػادز ٠ايدٚي ١ٝمببٓ ٢ؾاي١

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املطاؾس ٜٔمبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ايجايح

اضتبداٍ ْعاّ ايتؿتٝؼ ا٭َين مبطاز املًو ؾٗد
ايدٚيٞ

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

14

مت تعدَ ٌٜطُ ٢املػسٚع إىل ( إعاد٠
تأٖ ٌٝاملساؾل ٚايٛسدات ايطهٓ ١ٝبطهٔ
ايعٛاٚ ٌ٥ايعصاب )
مت تعدَ ٌٜطُ ٢املػسٚع إىل (سؿس ب٦س
ددٜد بعُل  ّ2,200بايكسب َٔ ايب٦س
زقِ (َ )137ع ناٌَ ايتذٗٝصات ٚإْػا٤
أسٛاض ملٝا ٙايػسب باملطاز)

%100

ٜٛ ٫دد

داز ٟطسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

ٜٛ ٫دد

داز ٟطسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

74

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ؾٝاْ ١ا٭ضطح ا٫ضؿًت ١ٝملدزدات َطاز املًو ؾٗد

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايدٚيٞ

اٍٚ٫

متدٜد دص َٔ ٤ضاسٚ ١قٛف ايطا٥سات زقِ ()1

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مبطازاملًو ؾٗد ايدٚيٞ

ايجاْٞ

اضتبداٍ أْعُ ١ايساد ٜٛايٓكاٍ ٚايٓدا ٤اٯي ٞمبطاز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ايجاْٞ

تسنٝب ْعاّ أَين عً ٢ضٝاز ايطاس ١اؾ ١ٜٛمبطاز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ا٭ٍٚ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

 %100٭عُاٍ ايؿٝاْ ١يًُدزز

مت تٓؿٝر ْ َٔ %95طام ايعٌُ َع ٚدٛد

ايسٝ٥ظ ايػسبٚ ٞاملُسات املٛؾً١
يًُدزز
 %95٭عُاٍ ايؿٝاْ ١يًُُس املٛاشٟ
يًُدزز ايسٝ٥ظ ايػسبٞ

َ٬سعات عً ٢دٛد ٠ايعٌُ زؾض
املكا ٍٚتؿشٝشٗا .بايتاي ٞضٝتِ
اٱضتػٓا ٤عٔ تٓؿٝر ايٓطب ١املتبك١ٝ
ٚايبد ٤يف إدسا٤ات إقؿاٍ ايعكد ٚتطبٝل
ايػساَ ١بٓطب َٔ %10 ١ق ١ُٝايعكد
مت دَر ٖر املػسٚع َع َػسٚعني آخسٜٔ
يؿً ١ببعكِٗ ؼت َػسٚع ٚاسد ؼت
ايدلْاَر

75

%0

(ٚ )075/000/000/149/85/00/4بٛثٝك١
املٓاؾط ١زقِ (ؽ –  – 00 – 316 – 00ع
ٚ )0 – ٟمت إعداد ْطام ايعٌُ ٚدازٟ
ايعٌُ عً ٢تعد ٌٜبعض ايؿكسات متٗٝداً
يطسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

76

%95

ٜٛ ٫دد
مت طسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَٚ ١مل

77

ٜتكدّ أ َٔ ٟاملتٓاؾطني بعسض أضعاز ,
%0

داز ٟايعٌُ يتعدَ ٌٜطُ ٢املػسٚع
ٱعاد ٠ايطسح ٚاضتكطاب ايػسنات
ٚامل٪ضطات املتدؿؿ١

15

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

اضتبداٍ ْعاّ ناَرلات املساقب ١ايتًؿص ١ْٜٝٛا٭َٓ١ٝ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

مبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ا٭ٍٚ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات
ْتٝذ ١تعجس املكا ٍٚغسن ١ايؿسٚض١ٝ
يًتذٗٝص يف إمتاّ ا٭عُاٍ املٛنً ١إيٗٝا

78

مت طًب ضشب أعُاٍ املػسٚع املتبك١ٝ
%58

َٔ املكاٚ ,ٍٚمت اؿؿ ٍٛعً ٢ث٬خ
عسٚض أضعاز َٔ َكاٚيني ٱلاش باقٞ
أعُاٍ املػسٚعٚ ,داز ٟايعٌُ عً ٢إْٗا٤
إدسا٤ات إنُاٍ ا٭عُاٍ املتبك١ٝ

79
80
81

إعاد ٠تاَٖ ٌٝؿادز املٝا ٙمبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ

إضتبداٍ ضٛز سسّ َطاز املًو ؾٗد ايدٚيٚٚ ٞقع بٛاب١

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -

عً ٢املدخٌ اؾٓٛب ٞايػسقٞ

ٖ1436/1435ـ

ؼدٜح ْعاّ إزغاد إٜكاف ايطا٥سات مبطاز املًو ؾٗد

تٓؿٝر املػسٚع - 1432/1431

ايدٚيٞ

ٖ1433/1432ـ

82

تطٜٛس َطاز ٚاد ٟايدٚاضس

83

إْػاَ ٤بٓ ٢اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ

84

إْػاَ ٤طاز ايكٓؿر٠

85

اضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ٜٓبع

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجايح
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
16

داز ٟاعاد ٠طسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

ٜٛ ٫دد

مت طسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١

ٜٛ ٫دد

داز ٟاعاد ٠طسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

ٜٛ ٫دد

%0

يف اٱْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً١
ايتؿُِٝ

%0

داز ٟايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

%0

مت تأد ٌٝاملػسٚع

%0

مت ايبد ٤يف َسسً ١ايتؿاَِٝ

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
86
87

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

املتطًبات ايكسٚز ١ٜيتشَ ٌٜٛطاز ا٭َرل قُد بٔ

إضتهُاٍ تطٜٛس املػسٚع يف ايعاّ

عبدايعصٜص إىل َطاز دٚيٞ

ايجاْٞ

اضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ا٭َرل عبداجملٝد بٔ عبدايعصٜص

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ـ ـ

بايع٬

ٖ1436/1435ـ

88

تطٜٛس َطاز ايكٝؿ١َٛ

89

تطٜٛس َطاز ا٫سطا٤

90

اضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ايكؿِٝ

91

تطٜٛس َطاز ايكؿِٝ

92

تؿُ ِٝتطٜٛس َطاز ابٗا اٱقًُٞٝ

93

تطٜٛس َطاز ابٗا

94

تطٜٛس َطاز تبٛى (أعُاٍ املباَْ ٞع اٱغساف)

95

تطٜٛس َطاز ايٛد٘

96

تطٜٛس َطاز ساٌ٥

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ـ ـ
ٖ1433/1432ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
17

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%100

ٜٛ ٫دد

%16

مت اٱْتٗا َٔ ٤املسسً ١ا٭ٚىل ٚايبد ٤يف
املسسً ١ايجاْ١ٝ

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%100

ٜٛ ٫دد

%0

مت اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%100

ٜٛ ٫دد

%0

ؼت إدسا٤ات ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

%100

ٜٛ ٫دد

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

97

تطٜٛس َطاز زؾشا٤

98

تطٜٛس َطاز طسٜـ

99

تطٜٛس َطاز عسعس

100

تطٜٛس َطاز غسٚز٠

101

تطٜٛس َطاز ايباس١

102

تطٜٛس َطاز ايكسٜات َع ايدزاضات ٚايتؿاَِٝ

103

تطٜٛس َطاز اؾٛف

104

تطٜٛس غبه ١ايهٗسبا ٤مبطاز اؾٛف

105
106

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجايح
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ

ا٫ستٝادات ا٭َٓ ١ٝايعادً َٔ ١ايػبٛى ٚا٭ض٬ى

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايػا٥ه ١ا٭َٓٚ ١ٝاؿٛادص اـسضاْ١ٝ

ايجاْٞ

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات يًُطازات ايداخً١ٝ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ

18

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

0

يف اْتعاز ؽؿٝـ ا٭زض

%0

يف إْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَُٝا

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

تٛزٜد ٚتسنٝب ْعاّ ايهػـ ا٭دطاّ ايػسٜب ١عً٢

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ـ ـ

َدازز املطازات ايداخً( ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل)

ٖ1436/1435ـ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات
بطبب َػانٌ إداز ١ٜيد ٣املكا ٍٚمما

107

أد ٣إىل تأخس إْٗا ٤إدسا٤ات ايعٌُ يف
%75

َطاز املدٚ ,١ٜٓاهل ١٦ٝتطع ٢ٱغعاز
املطتجُس يذلنٝبٗا ٭ٕ املعدات مت
تٛزٜدٖا

108

دزاضات اضتػازَٚ ١ٜطاْد ٠ؾ ١ٓٝيٲداز ٠اهلٓدض١ٝ

109

َهاؾش ١ايطٛٝز ٚأَانٔ ػُعٗا يف املطازات ايداخً١ٝ

110

إْػاَ ٤طتٛدعات اهل١٦ٝ

111

إٜؿاٍ املٝا ٙيًُطازات ايداخً١ٝ

112

ضؿًتٚ ١زؾـ ٚإْاز ٠ايطسم ايدخً ١ٝيًُطازات ايداخً١ٝ

113

ؼدٜد سسّ أزاق ٞاملطازات ايداخً ١ٝببذل خسضاْ١ٝ

114

اضتبداٍ َٛيدات ايطاق ١ايكدمي ١باملطازات ايداخً١ٝ

115

إشاي ١املباْ ٞاٯ ١ًٜيًطكٛط باملطازات ايداخً١ٝ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ

19

%0

مت تأد ٌٝاملػسٚع

%0

مل ٜطسح يف املٝصاْ ١ٝبعد

%0

َػسٚع ددٜد مت طسس٘ يف َٝصاْ ١ٝعاّ
ٖ1435/1434ـ

%0

ؼت إدسا٤ات ايطسح

%0

ؼت إدسا٤ات ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

%0

ؼت إدسا٤ات ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

%25

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
116
117
118
119

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ػٗٝصات ٚؼطٓٝات مبباْ ٞاٱطؿاٚ ٤اٱْكاذ (َسسً١

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ـ ـ

أٚىل) باملطازت ايداخً١ٝ

ٖ1436/1435ـ

دزاضات ٚتؿاََ ِٝػسٚع َطاز املًو عبداهلل ظاشإ
تطٜٛس ٚإْػاَ ٤ساؾل ا٭زؾاد يف بعض املطازات
ايداخً١ٝ

ايجاْٞ

ؼدٜح أْعُ ١ضٛٝز ا٭َتعٚ ١إدخاٍ ْعاّ ايؿسش ا٭يٞ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ـ ـ

باملطازات ايداخً١ٝ

ٖ1436/1435ـ

120
121

تٛسٝد ايذلدد ايهٗسبا ٞ٥مبطاز تبٛى

123
124
125
126

ا٭ٍٚ
إضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ْعاّ عسض َعًَٛات ايسس٬ت يًُطازات ايداخً١ٝ

122

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ـ ـ
ٖ1436/1435ـ

دزاض ١أضتدداّ أزاقَ ٞكس اهلَ ١٦ٝع دزاضٚ ١ايتؿاَِٝ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

يًُباْٞ

ا٭ٍٚ

ْصع ًَهٝات ايعكازات يتٛضعَ ١طاز ا٭َرل قُد بٔ
عبدايعصٜص
دزاضات ٚتطٜٛس َطاز لسإ َع ايتؿاَٚ ِٝاٱغساف

ْصع املًهٝات
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجايح

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%100

ٜٛ ٫دد

%0

اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%100

ٜٛ ٫دد

%100
%100
%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ ؼطني ٚػدٜد َدازز بعض املطازات احملً١ٝ

إضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ٚاٱقً١ُٝٝ

ايجاْٞ

املسسً ١ايجاْ%0 ١ٝ

َباْ ٞاملتطًبات ا٭َٓ ١ٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ايجاْٞ
40

ددٜد٠
ٜٛ ٫دد

املسسً ١ا٭ٚىل %100

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

متت شٜاد ٠املدؿؿات ٚإقاؾَ ١ساسٌ

%90

ٜٛ ٫دد
متت شٜاد ٠املدؿؿات ٚإقاؾَ ١سسً١
ددٜد٠

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ
127
128

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

أعُاٍ ايط ١َ٬ايٛقا ١ٝ٥يًُدازز يف بعض املطازات

إضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايداخً١ٝ

ا٭ٍٚ

ؼطني ٚػدٜد ؾا٫ت املًهٚ ١ٝؾا٫ت نباز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايػدؿٝات يف بعض املطازات ايداخً١ٝ

ايجاْٞ

129

إْػاَ ٤سنص ايكٝاد ٠ايجابت يف املطازات ايداخً١ٝ

130

إعداد املدططات ايعاَ ١يًُطازات ايداخً١ٝ

131

إٜؿاٍ ايتٝاز ايهٗسبا ٞ٥يًُطازات ايداخً١ٝ

132

تطٜٛس َطاز عسعس َع ايتؿاَِٝ

133

دزاضات ٚتؿاَ ِٝتطٜٛس َطاز ساٌ٥

134

ؼطٓٝات مبطاز ساَ ٌ٥ع تؿسٜـ ايطٍٛٝ

135

إضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

ضٛف ٜتِ تٓؿٝر املػسٚع قُٔ َػسٚع
ا٭َٔ ايٛطين املتهاٌَ ٭َٔ ٚاما١ٜ

ٜٛ ٫دد

املطازات

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ

%100

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

%100

ايجاْٞ

املسسً ١ا٭ٚىل

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجايح
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ

ؼدٜح ْعِ َسنص اٱقذلاب اٯي ٞمبطاز املًو ؾٗد

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايدٚيٞ

ا٭ٍٚ

43

ٜٛ ٫دد
ٜٛ ٫دد

%0

ؼت إدسا٤ات ايذلض١ٝ

%0

يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

%100

ٜٛ ٫دد

%85

َتعجس ْعساً ٱزتباط٘ مبػسٚع آخس

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

136

َسنص اٱقذلاب اٯي ٞمبطاز أبٗا

137

ؼدٜح ػٗٝصات ٚزؽ ايؿٝاْ ١يف ايكطاعات

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1435/1434ـ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجايح

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %
%0
%20

املعٛقات
مت اعاد ٠طسس٘ يف املٓاؾط ١ايعاَٚ ١ؾتح
املعازٜـ يف ٖ1435/4/16ـ
مت إٜكاف ايعٌُ مبٛقع ددْ ٠عساً
٭عُاٍ ايتطٜٛس باملطاز
طسح َستني يف َٓاؾط ١عاَٚ ١مل ٜتكدّ

138

تطٜٛس أْعُ ١ايطاق ١ايػُطٚ ١ٝا٭ْعُ ١املطاْد ٠يف

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املطازات ايداخً١ٝ

ا٭ٍٚ

%0

إَ ٫كاٚ ٍٚاسد ٚضٛف ٜعاد طسس٘ بعد
َٛاؾكٚ ١شاز ٠املاي ١ٝدف٘ َع َػسٚع
آخس .

139
140
141
142

املسسً ١ايجاْ ١ٝيٓعِ اهلبٛط اٯيٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ

ْعِ امل٬س ١عدل َٓع ١َٛا٭قُاز

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ايؿٓاعٝـ ( ١املسسً ١ا٭ٚيـ) ٢

ا٭ٍٚ

ْعاّ دعِ امل٬س ١اؾ ١ٜٛبا٭قُاز ايؿٓاع(EGNOS) ١ٝ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ

غبه ١اٱتؿا٫ت امل٬س ١ٝيتٛؾرل اـدََ ١باغـسَٔ ٠

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

اهل٦ٝـ١

ايجاْٞ

143

َٓع ١َٛايسادازات امل٬س ١ٝاملدْ١ٝ

144

تطٜٛس أْعُ ١إداز ٠اؿسن ١اؾ١ٜٛ

145

أْعُ ١اٱضتط٬ع ا٭تَٛاتٝه ٞايراتٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايسابع
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1435/1434ـ
41

%100

ٜٛ ٫دد

% 85

ٜٛ ٫دد

%0

مت طًب إيػا ٤املػسٚع ٚطًب تعد ٌٜاضِ
املػسٚع

%95

ٜٛ ٫دد

%92

ٜٛ ٫دد

%45

ٜٛ ٫دد

%0

تم إلغاء المنافسة وٌعاد طرحه مرة أخرى

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

146

ْعِ َعاؾ ١خطط ايطرلإ باملطازات ايداخً١ٝ

147

بساَر ٚتطبٝكات امل٬س ١عدل اٱْذلْت ()VOIP

148
149
150
151
152

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -
ٖ1436/1435ـ

ؼدٜح ْعاّ ايسضا ٌ٥امل٬س ١ٝا٭ٚتَٛاتٝه ١ٝمبطاز
املًو عبد ايعصٜص

ا٭ٍٚ

اضتبداٍ ػٗٝصات َسنص اؿاضب اٯيٚ ٞايٛزغ١

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

املسنص١ٜ

ا٭ٍٚ

َسنص َساقب ١ا٫قذلاب مبطاز ا٭َرل قُد بٔ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

عبدايعصٜص

ا٭ٍٚ

ْعاّ َطاعدات َ٬س ١ٝملطاز ايع٬

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ

اضتبداٍ ْعاّ ايساداز يف َطاز ٟاملًو عبد ايعصٜص

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ٚاملًو خايد

ا٭ٍٚ

153
154

دٗاش إزغاد َ٬س( ٞؾٛزتاى)

156

ايجاْٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

ْعاّ املعًَٛات امل٬س١ٝ

155

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ

أْعُ ١ا٫تؿا٫ت امل٬س ١ٝملسنص ٟاملساقب ١اؾ١ٜٛ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

بايسٜاض  ٚدد٠
ؼطني ْعاّ ا٫تؿا٫ت امل٬س- :١ٝ
 املسسً ١ا٭ٚىل
 املسسً ١ايجاْ١ٝ

ا٭ٍٚ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
41

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%100

ٜٛ ٫دد

%0

طرح فً منافسة عامة وفتح المظارٌف
0425/4/3هـ

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

157

ْعاّ ؾٛتس ٠أدٛز خدَات امل٬س ١اؾ١ٜٛ

158

ْعاّ َساقب ١ػٗٝصات خدَات امل٬س ١اؾ ١ٜٛعٔ بعد

159
160
161
162
163
164

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ

تسنٝب ْعِ َساقبٚ ١ؼهِ عٔ بعد سدٜج ١ؾُٝع

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -

ا٭دٗص ٠امل٬س١ٝ

ٖ1436/1435ـ

تسنٝب أدٗصَ ٠طاعدات َ٬س ١ٝيف بعض املطازات

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -

ٚاملٓاطل ايٓا١ٝ٥

ٖ1436/1435ـ

ْعاّ اقذلاب آي ٞباملطازات ايداخً١ٝ
تسنٝب ْعاّ اضتط٬ع باملطازات

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -
ٖ1436/1435ـ

اضتبداٍ غاغات عسض َعًَٛات ايسس٬ت بػاغات

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ -

َططش)LCD( ١

ٖ1436/1435ـ

ؼدٜح ٚتطٜٛس غبه ١املعًَٛات ْٚعاّ إداز ٠ايػبه١

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ

يًٗ١٦ٝ

ايجاْٞ

165

ؼدٜح أدٗص ٠اؿاضب اٯيٞ

166

ؼدٜح َٝٚهٓ ١املساض٬ت آيٝا

167

تٛزٜد ٚتسنٝب ٚتٓؿٝر بساَر ؽطٝط ٚإداز ٠املٛازد

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ايجاْٞ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
اٍٚ٫
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
ا٭ٍٚ
44

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%100

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

%0

أعتُد دصٝ٥اً ؼت َطَُ ٢ػسٚع ْعاّ
َساقب ١ػٗٝصات امل٬س ١عٔ بعد

%0

ٜٓدزز ؼت َطُْ ٢عاّ َطاعدات
َ٬س١ٝ

%0

أُعتُد دص َ٘ٓ ٤ملطاز أبٗا

%0

ٌندرج تحت مشروع منظومة الرادارات

%94

ٜٛ ٫دد

%84

ٜٛ ٫دد

%100

تٛؾرل ايهٗسبا ٤يبعض املٛاقع يف املػسٚع

%100

ٜٛ ٫دد

%95

مت إٜكاف بعض ايبٓٛد َ٪قتاً َجٌ
ايبؿُ ١إىل سني تٛؾس ايطاق ١ايهٗسبا١ٝ٥
ٚاـٛادّ

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ّ

ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

168

إْػاَ ٤سنص ساضب آي ٞددٜد

169

بساَر إدازَٚ ١ٜايٚ ١ٝبساَر ؾٝاْ١

170

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1436/1435ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1436/1435ـ

املسسً ١ايجاْ َٔ ١ٝػٗٝص ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُطازات

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

ايدٚيٚ ١ٝايٓعِ اي٬ضًه١ٝ

ٖ1436/1435ـ

171

ْعِ أَٔ املطازات ٚأَٔ قٛاعد املعًَٛات

172

أْعُ ١ايطرلإ املدْٞ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1434/1433ـ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -
ٖ1435/1434ـ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%0

ٜٛ ٫دد

%0

مت ايػا ٤املػسٚع

%70

ٜٛ ٫دد

%90

ٜٛ ٫دد

%94

ٜٛ ٫دد

%100

ٜٛ ٫دد

ػٗٝص َطازات املًُه ١ايدٚي ١ٝبػسؾ ١ؼهِ يًػبهات

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ -

ٚايٓعِ ٚأدٗص ٠اؿاضب اٯي ٞاملطاْد ٠يًُطازات

ٖ1436/1435ـ

174

َطح دٚ ٣ٛإعداد خسا٥ط يًعٛا٥ل

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

(مت اٱْتٗا َٔ ٤املسسً ١ا٭ٚىل بٓطب١
 )%100مل ٜبدأ تٓؿٝر املسسً ١ايجاْ١ٝ

175

َعٌُ ٚأدٗصَٚ ٠عدات ايط١َ٬

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

%100

176

إعداد ٚتٓؿٝر أْعُ ١ايط ١َ٬هل ١٦ٝايطرلإ املدْٞ

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

%90

ٜٛ ٫دد

177

تأَني ادٗص ٠أَٓ ١ٝيًُطازات

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

%0

ٖرا ايبٓد كؿـ يتأَني استٝادات
املطازات َٔ ا٫دٗص ٠ا َٔ ١َٝٓ٫خٍ٬
اضتشداخ عدَ ٠ػازٜع َطتكً ١يطد
ساد ١املطازات ٚ ,مت اْ٫تٗاَ َٔ ٤ػسٚع
املسسً ١اـاَط ١يتأَني أدٗص ٠أَٓ١ٝ
يًُطازات َٔ ٖرا ايبٓد

173

45

ؼدٜح املٛاؾؿات املطتُس ٚطًب
ايذلمجَٚ ١سادع ١ايعكٛد تطتػسم بعض
ايٛقت قبٌ طسح املػسٚع يًُٓاؾط١
ٜٛ ٫دد

أعُاٍ اؾٗاش املٓذصٚ ٠قٝد اٱلاش
ايدلاَر ٚاملػازٜع باـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٭ٖداف احملدد ٠يٲلاش خٍ٬

(ذٚات ا٭ٚي)١ٜٛ

ايطٓ ١سطب اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

178

املػسٚع ايٛطين املتهاٌَ ٭َٔ ٚاما ١ٜاملطازات (املسسً١
ا٫ضتػاز) ١ٜ

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

ّ

179

اضتبداٍ ضٝازات َٚعدات ا٫طؿاٚ ٤اْ٫كاذ زقِ ( ) 1

180

َٓاٚيَٚ ١ساقب ١املٛاد اـطسٚ ٠ايتدًـ َٓٗا (َسسً١
أٚىل)

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ
اـاَظ
تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432- 1431ـ
ٖ1436- 1435ـ

181

تطٜٛس ايتدزٜب ايؿين

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايسابع

46

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ ْٚطبت٘ %

املعٛقات

%0

نإ َٔ املتٛقع ايبد ٤بتٓؿٝر املػسٚع
ايٛطين َٓر َا ٜكازب ايج٬ث ١ضٓٛات
ٚيهٔ ايتأخس باعتُاد َٝصاْ ١ٝاملػسٚع
اد ٣إىل عٌُ بعض ايتشدٜجات عً٢
َتطًبات املػسٚع اييت مت اعدادٖا قُٔ
املػسٚع ايطابل اـاف بتؿُٚ ِٝإعداد
املػسٚع ايٛطين ٭َٔ ٚاما ١ٜاملطازات .

%95

ٜٛ ٫دد

ادسا٤ات طسح املػسٚع يًُٓاؾط١

ٜٛ ٫دد

%83.93

ٜٛ ٫دد

تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػس١ٜ

 2/2تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػس١ٜ
منٛذز زقِ ()2
عدد املًتشكني ٚاملتدسدني َٔ ايدٚزات ايتدزٜبٚ ١ٝايبعجات
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اؾٗ :١إداز ٠ايتدزٜب –املٛازد ايبػس١ٜ
ايبٝإ

خسجيٕٛ

ًَتشكٕٛ
املتشكل

املطتٗدف

املطتٗدف

املتشكل

أوالً  :املهح الدراسًُ والبعجات:
بكالىريىس

3

1

-

-

ماجستري

16

13

9

6

دكتىراه

1

2

4

-

اجملُٛع ايؿسعٞ

22

16

13

6

ثانًاً  :التدريـــب :
الدورات اإلداريُ

322

472

322

472

الدورات املههًُ

252

623

252

623

الدورات الفهًُ واملههًُ املساعدَ

152

448

152

448

الدورات الكتابًُ

122

225

122

225

دورات حتسني مهارات العنال

222

726

222

726

اجملُٛع ايؿسعٞ

1222

2452

1222

2452

اجملُٛع ايعاّ

1222

2468

1213

2458

47

تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػس١ٜ
عدد املًتشكني ٚاملتدسدني َٔ ايدٚزات ايتدزٜبٚ ١ٝايبعجات
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اؾٗ :١ا٭نادمي ١ٝايطعٛد ١ٜيًطرلإ املدْٞ
ايبٝإ

خسجيٕٛ

ًَتشكٕٛ
املتشكل

املطتٗدف

املطتٗدف

املتشكل

ثانً ًا  :التدريــــــــــــــــــب:
الدورات اإلداريُ

35

22

32

32

الدورات املههًُ الفهًُ

69

54

-

-

الدبلىم الفين لطالب األكادميًُ

249

128

135

64

2269

2269

1642

1642

2622

2453

1825

1734

الدورات التطىيريُ ملىظفٌ اهلًئُ ومو خارج
اهلًئُ

اجملُٛع ايعاّ

48

تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػس١ٜ

السعودة
للعام المالً 0425 / 0424هـ

ايتؿٓٝـ ايٛظٝؿٞ

ايؿ٦ات ايسٝ٥ط١ٝ

اجملُٛع يف ْٗا ١ٜايطٓ ١املاي ١ٝايطابك١

ع

ؽ.ع

اجملُٛع يف ْٗا ١ٜايطٓ ١املاي ١ٝاؿاي١ٝ

ع

ع%

ؽ.ع

ع%

ايتػٝرل املتشكل يف ْطب ١ايطعٛد ٠خٍ٬
ايطٓ١
ع

ؽ.ع

أ -الباب األول:
اداريىى

2855

157

2779

98

76-

59-

مههًىى

459

25

461

94

2

69

مههًىى مساعدوى وفهًىى

2281

4

2289

2

8

4-

كتبُ

122

122

عنال مهرَ
عنال عاديىى

218

جمنىع الباب األول

5613

112
5429

186

ب -الباب الجانٌ  :اخلرباء علِ بهد الدراسات
غري ذلك ( حتدد )
جمنىع الباب الجانٌ
س = سعىدٍ
غ.س = غري سعىدٍ
49

192

144

6

ع%

تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػس١ٜ

السعودة
للعام المالً 0425 / 0424هـ
ايتؿٓٝـ ايٛظٝؿٞ

اجملُٛع يف ْٗا ١ٜايطٓ ١املاي ١ٝاؿاي١ٝ

اجملُٛع يف ْٗا ١ٜايطٓ ١املاي ١ٝايطابك١

ايتػٝرل املتشكل يف ْطب ١ايطعٛد ٠خ ٍ٬ايطٓ١

ع

ؽ.ع

ع%

ع

ؽ.ع

ع%

ع

ؽ.ع

ع%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الصًانُ والتصػًل:
(تىظًف مباشر)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اداريىى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مههًىى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مههًىى مساعدوى
وفهًىى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

كتبُ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عنال مهرَ (**)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عنال عاديىى (***)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ايؿ٦ات ايؿسع)*( ١ٝ

ايؿ٦ات ايسٝ٥ط١ٝ
ج -الباب الجالح:

جمنىع الباب الجالح
اإلمجالٌ

(*) تك ّٛنٌ دٗ ١سه ١َٝٛبتعبٖ ١٦ر ٙايؿ٦ات ايؿسعٚ َٔ ١ٝاقع ايتؿٓٝـ املٗين ايطعٛد.ٟ
(**) تػٌُ ٖر ٙايؿ٦ات عُاٍ اـدَات ٚايبٝع ٚايعُاٍ ايصزاعٝني املٗسٚ ٠ايؿٝادٚ ٜٔعُاٍ اؿسف املٗٓٚ ١ٝخدَات ايتذازٚ ٠عُاٍ َػػً ٞاملهاٚ ٔ٥اٯ٫ت.
(***) تػٌُ ٖر ٙايؿ ١٦ايعُاٍ غرل املٗس.٠
50
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 3/2ا٭دا ٤املايٞ


إمجاي ٞا٫عتُاد ٚاملؿسٚؾات

بًػت ا٫عتُادات املاي ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ نُا ٚزدت يف ٚثٝك ١اـط ١ايتػػ ١ًٝٝيًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞمٛ
( )6.951.840.000زٜاٍ بُٓٝا بًػت اعتُادات املٝصاْ ) 16.722.801.752( ١ٝزٜاٍ ٚبًؼ إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞم ) 9.469.546.139 ( ٛزٜاٍ
أ ٟبٓطب َٔ ) %136.22( ١إمجاي ٞاعتُادات اـطٚ ١م َٔ ) %56.63 ( ٛإمجاي ٞاعتُادات املٝصاْٜٚ ١ٝعٛد ذيو ٱعتُاد َػازٜع سطب أٚاَس
ضاَ ١ٝنسمي ١ؾدزت بعد اعتُاد اـط.١

إجمالً االعتمادات والمصروفات للعام المالً 0425/0424هـ (باللاير)

نسبة المنصرف الفعلً
إىل إمجاي ٞا٫عتُادات يف املٝصاْ١ٝ

إىل إمجاي ٞا٫عتُادات املاي ١ٝيف اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٫عتُادات املاي ١ٝيف اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

ا٫عتُادات املاي ١ٝايؿعً١ٝ

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعًٞ

:316
06.533.810.553

:57

1.461.546.021

6.150.841.111

1
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ا٫عتُادات ٚاملؿسٚؾات عًَ ٢طت ٣ٛا٭بٛاب
 سطب اـط ١ايتػػ ١ًٝٝبًػت اعتُادات املؿسٚؾات املتهس( ٠ا٭بٛاب ايج٬ث ) ١يف ايعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ م)2.365.590.000 ( ٛزٜاٍ َٓٗا ( ) 818.640.000اعتُادات ايباب ا٭ ( ٍٚايسٚاتب ٚا٭دٛز ) ٚم )69.520.000 ( ٛزٜاٍ يًباب ايجاْ ( ٞاملؿسٚؾات ايتػػ) ١ًٝٝ
بُٓٝا بًػت اعتُادات ايباب ايجايح يف اـط ١م )1.477.430.000 ( ٛزٜاٍ .
 سطب املٝصاْ ١ٝبًؼ إمجاي ٞاعتُادات املؿسٚؾات املتهسز ( ٠ا٭بٛاب ايج٬ث ) ١خ ٍ٬ايعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ م)3.077.707.500( ٛزٜاٍ َٓٗا ( )1.277.486.000زٜاٍ يًباب ا٭ٚ ٍٚم )279.085.000( ٛزٜاٍ يًباب ايجاْٚ ٞم )1.521.136.500 ( ٛزٜاٍ يًباب ايجايح.
 بًػت املؿسٚؾات ايؿعً ١ٝيٮبٛاب ايج٬ث ١م )2.814.219.377( ٛزٜاٍ أ ٟبٓطب َٔ ) %118.96 ( ١اعتُادات اـطٚ ١م) %91.44( َٛٔ اعتُادات املٝصاْٚ ١ٝبًػت َؿسٚؾات ايباب ا٭ ) 1.270.131.178 ( ٍٚزٜاٍ ٚايباب ايجاْ ) 260.475.700 ( ٞزٜاٍ ٚايباب ايجايح مٛ
( )1.283.612.499زٜاٍ.
 أَا اعتُادات ايباب ايسابع يف اـط ١ايتػػ ١ًٝٝؾكد بًػت م )4.586.250.000 ( ٛزٜاٍ بُٓٝا بًػت اعتُادات ٖرا ايباب يف املٝصاْ١ٝم )13.645.094.252( ٛزٜاٍ نُا بًػت املؿسٚؾات ايؿعً ١ٝم ) 6.655.326.762( ٛزٜاٍ غهًت م ) %145.11( ٛبايٓطب ١ٱمجايٞ
اعتُادات اـطٚ ١م ) %48.77( ٛبايٓطب ١ٱمجاي ٞاعتُادات املٝصاْ. ١ٝ
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ا٭دا ٤املايٞ
دد ٍٚتٛقٝشٞ
ا٭دا ٤املاي ٞيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ

ايبٝإ

ايٓؿكات
املتهسز٠

ا٫عتُادات سطب اـط١

إمجاي ٞا٫عتُادات يف

ايتػػ١ًٝٝ

املٝصاْ١ٝ

(زٜاٍ)

(زٜاٍ)

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعًٞ
(زٜاٍ)

ْطب ١املٓؿسف ايؿعً ٞإىل
املعتُد سطب اـط١

اعتُادات املٝصاْ١ٝ

ايباب ا٭ٍٚ

818.642.222

1.277.486.222

1.272.131.178

%155.15

%99.42

ايباب ايجاْٞ

69.522.222

279.285.222

262.475.722

%374.68

%93.33

ايباب ايجايح

1.477.432.222

1.521.136.522

1.283.612.499

%86.88

%84.39

فُٛع ؾسعٞ

2.365.592.222

3.277.727.522

2.814.219.377

%118.96

%91.44

ايباب ايسابع

4.586.252.222

13.645.294.252

6.655.326.762

%145.11

%48.77

اٱمجاي ٞايعاّ

6.951.842.222

16.722.821.752

9.469.546.139

%136.22

%56.63
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أضباب ٚدٛد ايتبا ٜٔبني ا٫عتُادات ٚاملؿسٚؾات

٬ٜسغ َٔ ا٭زقاّ ٚامل٪غس ات ايٓطب ١ٝاييت ضبل تداٚهلا يف ايؿكسات ايطابك ١إٔ إمجاي ٞاعتُادات املٝصاْ ١ٝخ ٍ٬ايعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
شاد بٓشَ ) %241( ٛكازْ ١باعتُادات اـط ,١بُٓٝا شاد اْ٫ؿام بٓشَ ) %137( ٛكازْ ١باعتُادات اـط ١اٜكاً ٜٚعٛد ايطبب يف ذيو إىل
َا:ًٜٞ
ؼَٛ ٌٜٛظؿ ٞاهل ١٦ٝإىل ضًِ زٚاتب ايتأَٓٝات ا٫دتُاع ٖٛٚ ١ٝأعً َٔ ٢ضًِ اـدَ ١املدْ. ١ٝزؾع اؿد ا٭دْ ٢يًسٚاتب ٚبايتاي ٞايتأثرل عً ٢ضًِ ايسٚاتب . اعتُاد عدد َٔ املػسٚعات ايهبرلَ ٠جٌ َػسٚع َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيَٚ ٞػسٚع تطٜٛس َطاز املًو خايد ايدٚي , ٞعًُاً إٖٔر ٙاملػسٚعات مت َٔ ٍٛإٜسادات اهلٚ ١٦ٝايؿهٛى .
التباٌن بٌن اإلعتمادات والمصروفات
نسبة الزيادة في االنفاق مقارنة باعتمادات الخطة

نسبة الزيادة في اعتمادات الميزانية مقارنة باعتمادات الخطة
:143

:317
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املؿسٚؾات ايؿعً ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ َكازْ ١بايعاَني املايٝني ايطابكني (زٜاٍ):
املؿسٚؾات

عاّ ٖ1433/1432ـ

عاّ ٖ1434/1433ـ

عاّ ٖ1435/1434ـ

ايباب ا٭( ٍٚايسٚاتب ٚايبد٫ت )

1.233.217.279

1.479.372.425

1.272.131.178

ايباب ايجاْ( ٞاملؿسٚؾات ايتػػ)١ًٝٝ

198.272.224

242.486.733

262.475.699

1.233.823.176

1.391.618.952

1.283.612.499

ايباب ايسابع (املػسٚعات)

6.763.118.163

5.883.219.918

6.655.326.762

اٱمجايٞ

9.428.212.622

8.994.496.228

9.469.546.138

ايباب ايجايح (ايتػػٚ ٌٝايؿٝاْ١
ٚايٓعاؾ)١

المصروفات الفعلٌة للعام المالً 0425/0424هـ مقارنة بالعامٌن السابقٌن

(مالٌٌن الرٌاالت)
6,761

عام 3411/3411هـ

3,111

3,479

عام 3414/3411هـ

3,181 3,193 3,111

3,170
398

الباب األول (الرواتب والبدالت )

عام 3415/3414هـ

5,881

6,655

140

160

الباب الثاني (المصروفات التشغيلية)

55

الباب الثالث (التشغيل والصيانة والنظافة)

الباب الرابع (المشروعات)

ا٭دا ٤املايٞ



إٜسادات اهل١٦ٝ

بًػت اٱٜسادات املكدز ٠يف اـط ١ايتػػ ١ًٝٝيًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ )1.119.000.000( ٞزٜاٍ بُٓٝا بًػت اٱٜسادات احملؿً ١خ ٍ٬ايعاّ
املايٖ1435/1434 ٞـ م ) 2.865.312.421 ( ٛزٜاٍ غهًت ْطبَ ) %256 ( ١كازْ ١باٱٜسادات املكدز ٠يف اـط.١
دد ٍٚتٛقٝشٞ
اٱٜسادات احملؿً ١يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ َكازْ ١باملعتُد يف اـط ١ايتػػ١ًٝٝ
ايبٝإ

اٱٜسادات

املعتُد يف اـط ١ايتػػ١ًٝٝ

املتشكل خ ٍ٬ايعاّ

(زٜاٍ)

(زٜاٍ)

1.119.222.222

2.865.312.421

إٌرادات الهٌئة للعام المالً 0425/0424هـ (باللاير)
3.865.203.430

0.001.111.111

اٜ٫سادات املكدز ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝايتاضع١

اٜ٫سادات ايؿعً ١ٝاحملؿً ١بٓٗا ١ٜؾذل ٠اـط١

56

ا٭دا ٤املايٞ



اٱٜسادات احملؿًٚ ١غرل احملؿً ١يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ

بًؼ إمجاي ٞاٱٜسادات احملؿً ١خ ٍ٬ايعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ م )2.865.312.421( ٛزٜاٍ َكازْ ١مببًؼ ( )2.163.676.765زٜاٍ خ ٍ٬ايعاّ
املاي ٞايطابل ؾُٝا بًػت اٱٜسادات املذلانُ ١غرل احملؿً )18.882.715.156 ( ١زٜاٍ َكازْ ١مببًؼ ( )17.360.749.791زٜاٍ يًعاّ ايطابل.

دد ٍٚتٛقٝشٞ
َكازْ ١بني اٱٜسادات احملؿًٚ ١غرل احملؿً ١يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
َكازْ ١بايعاَني املايٝني ايطابكني (بايسٜاٍ)
غرل احملؿً١

ايعاّ

احملؿً١

ٖ1433/ 1432ـ

1.966.003.735

15.226.422.764

ٖ1434/ 1433ـ

2.163.676.765

17.360.749.791

ٖ1435/1434ـ

2.865.312.421

18.882.715.156

(تسانُ َٔ ١ٝأعٛاّ ضابك)١

57

ا٭دا ٤املايٞ
دد ٍٚتٛقٝشٞ
اٱٜسادات احملؿً ١يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ َكازْ ١بايعاَني املايٝني ايطابكني (بايسٜاٍ)

عاّ ٖ1433/1432ـ

عاّ ٖ1434/1433ـ

عاّ ٖ1435/1434ـ

أدٛز خدَات ايطرلإ

746.607.263

672.928.412

864.905.641

زضِ املػادز٠

484.417.522

442.716.061

569.016.869

اٱجيازات ٚاملبٝعات

474.627.430

502.007.418

572.495.520

اٱٜسادات املتٓٛع١

260.351.520

153.210.340

269.649.447

1.966.003.735

1.770.862.231

2.276.067.477

اٱٜسادات

اٱمجايٞ

اإلٌرادات المحصلة للعام المالً 0425/0424هـ مقارنة بالعامٌن السابقٌن بمالٌٌن الرٌاالت
عام 3411/3411هـ

عام 3414/3411هـ

عام 3415/3414هـ

864
746

671
484

569

474

441

501

571
160

أجور خدمات الطيران

اإليجارات والمبيعات

رسم المغادرة

58

351

169

اإليرادات المتنوعة

ا٭دا ٤املايٞ
دد ٍٚتٛقٝشٞ
اٱٜسادات غرل احملؿً ١يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ َكازْ ١بايعاَني املايٝني ايطابكني (بايسٜاٍ) (تسانُ َٔ ١ٝأعٛاّ ضابك)١

عاّ ٖ1433/1432ـ

عاّ ٖ1434/1433ـ

عاّ ٖ1435/1434ـ

ايكطاع اـاف

1.733.005.691

2.729.716.657

2.764.625.332

اؾٗات اؿه١َٝٛ

1.007.213.444

1.201.335.113

1.352.815.450

اـطٛط ايطعٛد١ٜ

12.486.203.629

13.429.698.021

14.765.274.374

15.226.422.764

17.360.749.791

18.882.715.156

املؿدز

اٱمجايٞ

اإلٌرادات غٌر المحصلة للعام المالً 0425/0424هـ مقارنة بالعامٌن السابقٌن
بمالٌٌن الرٌاالت ( تراكمٌة من أعوام سابقة)
عام 3411/3411هـ

عام 3414/3411هـ

عام 3415/3414هـ
31,486

3,711

1,719

1,764

القطاع الخاص

3,007

3,103

3,151

الجهات الحكومية

59

31,419

34,765

الخطوط السعودية

عكٛد املػازٜع املٛقع١

 4/2ايعكٛد املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ بٗا
منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

قطات ايهٗسبا ٤ملطاز املًو عبد ايعصٜص

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0224/23/00/4

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

852,005,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

300,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

تؿُ ٚ ِٝتٓؿٝر احملط( ١ا)

إْػاٞ٥

ايػسن١
ايطعٛد١ٜ
ـدَات
ا٭عُاٍ
ايهٗسباٚ ١ٝ٥
املٝهاْٝه١ٝ

ضعٛدٟ

ق ١ُٝايعكد

تازٜذ ايذلض١ٝ

(زٜاٍ)

1433/10/1

602,844,653

60

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

1434/1/17

1434/1/17

َد٠
ايعكد

ْطب١
املٛقع

(غٗس)

24

ايتٓؿٝر
()%

َطاز
املًو
عبد
ايعصٜص
ايدٚيٞ

%44.05

ايتازٜذ
املتٛقع
ٱْتٗا٤
املػسٚع

ٖ1436/2/7ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

تٛضع ١ضاسٚ ١قٛف ايطا٥سات زقِ ( )6مبطاز املًو عبدايعصٜص ظد٠

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

315,000,000

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0204/21/00/4

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

80,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تٛضع ١ضاسٚ ١قٛف ايطا٥سات
زقِ ()6

اْػاٞ٥

غسن ١املباْٞ

ضعٛدٟ

315,000,000

ٖ1434/11/14ـ

63

تازٜذ تٛقٝع
ايعكد

-

تازٜذ تطًِٝ
املٛقع

َد٠
ايعكد
(غٗس)

املٛقع

ْطب١
ايتٓؿٝر
()%

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1435/3/11ـ

36

دد٠

%2

ٖ1437/3/10ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

َػسٚع ايساد ٜٛايٓكاٍ ٚايٓدا ٤ا٫ي ٞمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

)(075/000/000/0209/05/00/4

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

24.940.000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

35.000.000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

(ز ـ 13ـ  063ـ ع  ٟـ)0

(زٜاٍ)

غسن ١اؿاز

َػسٚع ايساد ٜٛايٓكاٍ مبطاز
املًو خايد ايدٚي ٞزقِ

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد

ايهذلْٝٚات

عً ٞزقا

ضعٛدٟ

تازٜذ ايذلض١ٝ

24.940.000

ٖ1434/12/29ـ
ّ2013/11/3

( دٓتو )

61

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

-

املٛقع

(غٗس)

540
ٖ1435/3/5ـ

ْطب١

ّٜٛ
ٖذسٟ

ايتٓؿٝر
()%

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

َطاز
املًو
خايد
ايدٚيٞ

%7

ٖ1436/9/5ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع :تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيَ( ٞػسٚع اٱغساف عً ٢تؿُٚ ِٝتٓؿٝر تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚي) ٞ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ)270.162.270 :

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ)075/000/000/0209/46/01/4( :١ٝ

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد
(غٗس)

املًو خايد ايدٚيٞ

ايتٓؿٝر

ٱْتٗا٤

()%

املػسٚع

َػسٚع

َػسٚع اٱغساف عً ٢تؿُِٝ
ٚتٓؿٝر تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز

املٛقع

ْطب١

ايتازٜذ املتٛقع

إغساف

غسن ١أٜهّٛ

ضعٛدٟ

270.162.27

ٖ1434/3/23ـ
ّ2013/2/4

زقِ (ز ـ  13ـ  060ـ د ف ـ)0

ٖ1434/09/03ـ

تطٜٛس

ٖ1434/4/20ـ

1825

َطاز

ّ2013/3/2

ّٜٛ

املًو
خايد
ايدٚيٞ

61

%19

ٖ1439/6/13ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع :تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚي( ٞأعُاٍ إشاي ١اٱضبطتٛع ٚا٭ْابٝب ايتايؿٚ ١ايؿُاَات ٚاملكدات ٚاحملسنات يف ايؿاي ١زقِ ( )4مبطاز املًو خايد ايدٚي) ٞ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ)5.693.800 :

()075/000/000/0209/46/01/4

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد
(غٗس)

أعُاٍ إشاي ١اٱضبطتٛع

ايؿاي ١زقِ ( )4مبطاز املًو
خايد ايدٚيٞ

ايتٓؿٝر

ٱْتٗا٤

()%

املػسٚع

َػسٚع

ٚا٭ْابٝب ايتايؿٚ ١ايؿُاَات
ٚاملكدات ٚاحملسنات يف

املٛقع

ْطب١

ايتازٜذ املتٛقع

غسن ١زلاَ١
إْػاٞ٥

يًتػػٌٝ
ٚاٱداز٠

ضعٛد١ٜ

5.693.80

تطٜٛس

ٖ1434/6/26ـ ٖ1434/09/06ـ

ٖ1434/9/1ـ

180

َطاز

ّ2013/07/14

ّ2013/7/9

ّٜٛ

املًو

ّ2013/5/6

خايد
ايدٚيٞ

زقِ (ز ـ  13ـ  067ـ ع  ٟـ )0

64

%99

ٖ1435/3/4ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع :تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيَ( ٞػسٚع تؿُٚ ِٝتٓؿٝر ايؿاي ١زقِ (ٚ )5املساؾل ايتابع ١هلا باملطاز )

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ)1.260.000.000 :

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ)075/000/000/0209/46/02/4( :١ٝ

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

َػسٚع تؿُٚ ِٝتٓؿٝر

باملطاز
زقِ (ز ـ  13ـ  068ـ د ب ـ )0

(زٜاٍ)

ايعكد

املٛقع

غسن ١تاف
إْػاٞ٥

ايذلنَ ١ٝع
غسن ١ايعساب

املٛقع

(غٗس)

تسن١ٝ
ضعٛد١ٜ

1.260.000.000

ٖ1434/7/3ـ
ّ2013/5/13

ايطعٛد١ٜ

ٖ1434/12/29ـ

ٖ1434/9/3ـ
ّ2013/7/11

تطٜٛس
18

َطاز

غٗس

املًو
خايد
ايدٚيٞ
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ايتٓؿٝر
()%

َػسٚع

ؼايـ

ايؿاي١
زقِ (ٚ )5املساؾل ايتابع ١هلا

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

َد٠
ايعكد

ْطب١

ايتازٜذ
املتٛقع
ٱْتٗا٤
املػسٚع

ايتؿُِٝ
%60
ايتٓؿٝر
%6

ٖ1436/7/13ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

تٛضع ١اسٛاض ػُٝع َٝا ٙايؿسف مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

)(075/000/000/0209/04/00/4

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

6.841.740

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

8.000.000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد
(غٗس)

تٛضع ١أسٛاض ػُٝع َٝاٙ
ايؿسف مبطاز املًو خايد
ايدٚيٞ

اْػاٞ٥

غسن ١تكٓ١ٝ
ايتعُرل

ضعٛدٟ

6.841.470

ٖ1434/12/19ـ
ّ2013/10/24

زقِ (ز ـ  13ـ  064ـ  ٟى ـ)0
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املٛقع

ْطب١

ايتازٜذ املتٛقع

ايتٓؿٝر ()%

ٱْتٗا ٤املػسٚع

َطاز
ٖ1434/2/19ـ ٖ1435/2/7ـ

330

املًو

ّٜٛ

خايد
ايدٚيٞ

%45

ٖ1436/1/7ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيٞ

اضِ املػسٚع:

29.025.600

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

( خدَات اٱغساف عًَ ٢ػازٜع َطاز املًو خايد ايدٚي) ٞ
زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

()075/000/000/0209/46/01/4

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

املٛقع

(غٗس)

ْطب١

ايتازٜذ املتٛقع

ايتٓؿٝر

ٱْتٗا٤

()%

املػسٚع

َػسٚع
خدَات اٱغساف عً٢
َػازٜع َطاز املًو خايد
ايدٚي ٞزقِ (ز ـ  12ـ  062ـ
د ف ـ)0

َهتب
إغساف

اـدَات
اٱضتػاز١ٜ
ايطعٛدٟ

ضعٛدٟ

29.025.60

ٖ1434/2/5ـ
ّ2012/12/18

ٖ1434/05/15ـ ٖ1434/2/19ـ
ّ2013/03/27

ّ2013/1/1

تطٜٛس
730

َطاز

ّٜٛ

املًو
خايد
ايدٚيٞ
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%56

ٖ1436/3/10ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع :تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚي( ٞايتؿُ ِٝاملسدع ٞملػسٚع تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚي ( ٞايؿايتني ) 4 ٚ 3

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ)29.940.000 :

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ)075/000/000/0209/46/01/4( :١ٝ

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد
(غٗس)

غسن ١سطني

تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز
املًو خايد ايدٚي( ٞ
ايؿايتني ) 4 ٚ 3

ايػسن١
تؿُِٝ

ايطعٛد١ٜ
ي٬ضتػازات

ايتٓؿٝر

ٱْتٗا٤

()%

املػسٚع

َػسٚع

عبداهلل ايدباؽ

ايتؿُ ِٝاملسدع ٞملػسٚع

املٛقع

ْطب١

ايتازٜذ املتٛقع

ضعٛدٟ

29.940.00

ٖ1433/12/25ـ

اهلٓدض١ٝ

ٖ1434/04/01ـ
ّ2013/02/11

913
ٖ1434/02/23ـ

ّٜٛ
ٖذسٟ

تطٜٛس
َطاز
املًو
خايد
ايدٚيٞ

SADECO
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%95

ٖ1435/04/04ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيَ( ٞػسٚع إْػا ٤املٛاقـ اؾدٜد ٠يًطا٥سات باؾٗ ١ايػسق ١ٝيًؿا٫ت ايتذاز ١ٜمبطاز املًو خايد ايدٚي) ٞ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ)215.000.000 :

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ)075/000/000/0209/46/01/4(:١ٝ

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

َػسٚع إْػا ٤املٛاقـ
اؾدٜد ٠يًطا٥سات باؾٗ١
ايػسق ١ٝيًؿا٫ت ايتذاز١ٜ
مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

إْػاٞ٥

غسن١
املباْٞ

ضعٛدٟ

215.000.00

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

ٖ1434/12/29ـ ٖ1433/10/18ـ
ّ2013/11/3
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ّ 2012/09/05

َد٠
ايعكد

املٛقع

(غٗس)

540
ٖ1422/10/14ـ

ْطب١

ّٜٛ
ٖذسٟ

ايتٓؿٝر
()%

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

َطاز
املًو
خايد
ايدٚيٞ

%65

ٖ1435/04/12ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع :ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز ( املػازٜع ايطاز ١٥ايطسٜع ١يًتػػ ٌٝايتذاز)ٟ
075/000/000/0149/83/00/4

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

37,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

5,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع
ايعكد

تازٜذ تطًِٝ
املٛقع

َد٠
ايعكد
(غٗس)

املٛقع

ْطب١
ايتٓؿٝر
()%

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ؼدٜح ٚؾٝاْ ١املٛقع اٱيهذلْٞٚ

تطٜٛسٟ

َ٪ضط ١اؿسن١
اؿدٜج ١يًتكٓٝات
اٱيهذل١ْٝٚ

ضعٛدٟ

810,000

ٖ1434/5/21ـ

ٖ1434/5/21ـ

1434/5/21

 18غٗس

َطاز
املًو
ؾٗد

%98

ٖ1435/11/21ـ

تػػٚ ٌٝتسنٝب ٚسدات ايهذل١ْٝٚ
يًتصٜٚد باملعًَٛات

تطٜٛسٟ

َ٪ضط ١اـٜ٬ا
ايعسب ١ٝيًشاضب
اٯيٞ

أزدْٞ

250,000

ٖ1434/5/21ـ

ٖ1434/5/21ـ

1434/5/21

 24غٗسا

َطاز
املًو
ؾٗد

%95

ٖ1436/5/25ـ

تٛزٜد ٚتسنٝب أنػاى غشٔ
اهلاتـ اؾٛاٍ

تطٜٛسٟ

َ٪ضط ١بطاّ زاضِ
ايساغدٟ

ضعٛدٟ

84,000

ٖ1434/2/11ـ

ٖ1434/2/11ـ

ٖ1434/2/11ـ

غٗسٜٔ

َطاز
املًو
ؾٗد

%100

اْتٗ ٢يف
ٖ1434/4/11ـ

تٛزٜد َؿابٝح .....

تطٜٛسٟ

َ٪ضط ١دٛد٠
ايبٓا ٤يًُكا٫ٚت

ضعٛدٟ

46,000

ٖ1434/2/9ـ

ٖ1434/2/9ـ

ٖ1434/2/9ـ

 3أغٗس

َطاز
املًو
ؾٗد

%100

اْتٗ ٢يف
ٖ1434/4/8ـ

تٛزٜد ٚتسنٝب ناْٚذلات

تطٜٛسٟ

َ٪ضط ١بطاّ زاضِ
ايساغدٟ

ضعٛدٟ

66,000

ٖ1434/2/11ـ

ٖ1434/2/11ـ

ٖ1434/2/11ـ

غٗسٜٔ

َطاز
املًو
ؾٗد

%100

اْتٗ ٢يف
ٖ1434/4/11ـ
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عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

إْػاَ ٤طاز ا٭َرل عبداجملٝد بٔ عبدايعصٜص بايع٬

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0199/01/00/4

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

إضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ا٭َرل

غسن ١غب١

عبداجملٝد بٔ عبدايعصٜص

اؾصٜس٠

بايع٬

يًُكا٫ٚت

دٓطٝت٘

ضعٛدٟ

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

42,728,700

تازٜذ ايذلض١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

203,328,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

25,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

4,269,000

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

املٛقع

(غٗس)

ٖ1434/03/11ـ ٖ1434/09/3ـ ٖ1434/05/06ـ  24غٗس

73

ْطب١
ايتٓؿٝر
()%

ايع٬

%16

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1436/05/05ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

َباْ ٞاملتطًبات ا٭َٓ ١ٝيف املطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0246/08/00/4

اضِ ايعكد

ْٛع٘

َػسٚع َباْٚ ٞسد ٠أَٔ
َطاز ا٭َرل قُد بٔ عبد
ايعصٜص ايدٚي ٞباملد ١ٜٓاملٓٛز٠

إْػاٞ٥

اضِ املكاٍٚ

خًٛد يًتذاز٠
ٚاملكا٫ٚت

دٓطٝت٘

ضعٛدٟ

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

49,907,748

تازٜذ ايذلض١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

82,451,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

15,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

9,503,000

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

املٛقع

(غٗس)

ٖ1434/01/18ـ ٖ1434/11/11ـ ٖ1434/03/17ـ 24غٗس

71

ْطب١
ايتٓؿٝر
()%

املد١ٜٓ
املٓٛز٠

%7

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1436/11/10ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ

اضِ املػسٚع:

أضتبداٍ َٛيدات ايطاق ١ايكدمي ١يًُطازات ايداخً١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

104,959,000

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0246/17/00/04

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

15,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اضتبداٍ َٛيدات ايطاق١
ايكدمي ١يًُطازات ايداخً١ٝ
(ّ)1

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

َعدات

يًؿٝاْ١

ضعٛدٟ

ٖ1434/04/21ـ ٖ1434/09/03ـ ٖ1434/06/17ـ 24غٗس

ٚايتػػٌٝ

71

املٛقع

(غٗس)

غسن ١شٖسإ
55,115,365

ْطب١
ايتٓؿٝر
()%

َٓاطل
كتًؿ١

%10

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1434/06/15ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

دز ٤أخطاز ايطٍٛٝ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0246/28/00/04

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

22,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

5,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْٛع٘

دز ٤أخطاز ايطٍٛٝ

اْػاٞ٥

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

داز ايسٜاض
يٲضتػازات

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

ضعٛدٟ

20,842,740

ٖ1434/11/4ـ

اهلٓدض١ٝ

إدسا٤ات
ايتٛقٝع

74

املٛقع

(غٗس)

ػت
ٖ1435/01/30ـ

ْطب١

36غٗس

ايتٓؿٝر
()%

َٓاطل
كتًؿ١

%5

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1438/01/29ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

إْػاٚ ٤تطٜٛس ٚػٗٝص َباْ ٞاٱطؿاٚ ٤اٱْكاذ باملطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0246/16/00/4

اضِ ايعكد

ػٗٝصات ٚؼطٓٝات َباْٞ
اٱطؿاٚ ٤اٱْكاذ (ّ)2

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

104,959,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

15,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

20,644,000

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

إْػاٞ٥

قباْٞ

ضعٛدٟ

ٖ1434/03/17ـ ٖ1434/07/25ـ ٖ1434/08/23ـ 24غٗس

ٚغسنا١٥

75

املٛقع

(غٗس)

غسن ١عؿاّ
34,283,916

ْطب١
ايتٓؿٝر
()%

َٓاطل
كتًؿ١

%10

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1436/08/01ـ

عكٛد املػازٜع املٛقع١
منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

ْعاّ إداز ٠املُتًهات ٚاملعًَٛات اؾػساؾ ١ٝيًُطازات ايدٚي١ٝ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0261/14/00/4

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

اضِ ايعكد

ْعاّ إداز ٠املُتًهات
ٚاملعًَٛات اؾػساؾ١ٝ
يًُطازات ايدٚي١ٝ

ْٛع٘

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

غسن١
دزاضات

قُد

ٚإغساف

َٓؿٛز
ايسَٝح

ضعٛدٟ

35,000,000

35,000,000
زٜاٍ

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

ٖ1434/03/02ـ ٖ1434/04/16ـ ٖ1434/5/28ـ
املٛاؾل

املٛاؾل

املٛاؾل

ّ2013/01/14

ّ 2013/02/26

ّ2013/4/9

76

َد٠
ايعكد

ْطب١
املٛقع

(غٗس)

27
غٗسا
(810
)ّٜٛ

8,000,0000

ايتٓؿٝر
()%

َسنص
املعًَٛات
املسنصٟ

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1436/9/11ـ
% 20

املٛاؾل
ّ2015/06/28

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

إْػاٚ ٤ػٗٝص َسانص َعًَٛات باملطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0261/11/00/4

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ) :

اضِ ايعكد

ْٛع٘

(املسسً ١ايجاْ)١ٝ

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

إْػاٞ٥

ؿً ٍٛأدٗص٠
اؿاضٛب
احملدٚد٠

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

10,000,0000
ْطب١

املٛقع

(غٗس)

ايتٓؿٝر
()%

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

املطازات

غسن ١بٓإٚ٩

إْػاٚ ٤ػٗٝص َسانص
َعًَٛات باملطازات ايداخً١ٝ

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

40,000,000

ضعٛدٟ

19,464,043
زٜاٍ

ٖ1433/9/26ـ ٖ1434/3/14ـ

ٖ1434/2/4ـ

املٛاؾل

املٛاؾل

املٛاؾل

ّ2013/08/03

ّ2013/1/26

ّ2012/12/17

18
غٗسا

ايداخً١ٝ
َٚسنص
املعًَٛات
املسنصٟ

77

ٖ1435/8/12ـ
% 57

املٛاؾل
ّ2014/06/10

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

ػٗٝص ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايٓعِ اي٬ضًه ١ٝيًُطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0261/12/00/4

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :
املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ) :

اضِ ايعكد

ْٛع٘

اي٬ضًه( ١ٝاملسسً ١ايجايج)١
 +ايبٛاب ١اٱيهذل١ْٝٚ

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

10,000,000
ْطب١

املٛقع

(غٗس)

ايتٓؿٝر
()%

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ايػسن١

ػٗٝص ايبٓ ١ٝايتشت١ٝ
يًُطازات ايدٚيٚ ١ٝايٓعِ

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

50,000,000

ايطعٛد١ٜ
إْػاٞ٥

يتهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات

ضعٛدٟ

ٖ1434/12/18ـ

ٖ1435/2/7ـ

ٖ1435/3/4ـ

املٛاؾل

املٛاؾل

املٛاؾل

50,506,486

ّ2013/10/23

احملدٚد٠

78

ّ2014/01/15 ّ2013/12/10

354

املطازات

ّٜٛ

ايدٚي١ٝ

ٖ1436/3/3ـ
%2

املٛاؾل
ّ2014/12/25

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ

اضِ املػسٚع :تٛزٜد ٚتسنٝب اـٛادّ املسنص ١ٜيب ١٦ٝأٚزانٌ ًَٚشكاتٗا
075/000/000/0261/16/00/4

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ) :

50,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

10,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ) :

اضِ ايعكد

ْٛع٘

تٛزٜد ٚتسنٝب أدٗص٠

زقِ (ط ـ  13ـ  122ـ ع ٟ
ـ)0

(زٜاٍ)

غسن١

ٚزخـ أٚزانٌ ٭ْعُ١
املعًَٛات

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد

اْػاٞ٥

اؾسٜطٞ
ـدَات
ايهُبٛٝتس

ضعٛدٟ

25.899.995

تازٜذ ايذلض١ٝ

ٖ1434/3/25ـ
ّ2013/2/6

79

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

ٖ1434/5/20ـ

َد٠
ايعكد

ْطب١
املٛقع

(غٗس)

ٖ1434/5/20ـ

180

ّ2013/4/1

ّٜٛ

ايتٓؿٝر
()%

قطاع
تكٓ١ٝ
املعًَٛات

%100

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1434/11/20ـ
املٛاؾل
ّ 1434/11/20

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ

اضِ املػسٚع:

ؼدٜح أدٗصْٚ ٠عِ ٚبساَر اؿاضب اٯيٞ
075/000/000/0261/01/00/4

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ) :

92,648,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

20,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ) :

اضِ ايعكد

ْٛع٘

زبط اؿاضب املسنصٟ
ٚاـٛادّ بٛسد ٠اؿُا١ٜ
ٚايتدصًَٚ ٜٔشكاتٗا
زقِ (ط ـ  13ـ  132ـ ع  ٟـ)0

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

غسن ١بٓإٚ٩
إْػاٞ٥

ؿً ٍٛأدٗص٠
اؿاضٛب

ضعٛدٟ

9.999.365

تازٜذ ايذلض١ٝ

ٖ1434/4/7ـ
ّ2013/2/17

80

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

ٖ1434/6/6ـ

َد٠
ايعكد

ْطب١
املٛقع

(غٗس)

ٖ1434/4/9ـ

180

ّ2013/2/19

ّٜٛ

ايتٓؿٝر
()%

قطاع
تكٓ١ٝ
املعًَٛات

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

ٖ1434/10/9ـ
%100

املٛاؾل
ّ2013/8/16

عكٛد املػازٜع املٛقع١

منٛذز زقِ ()3
عكٛد املػازٜع املٛقعٚ ١ضرل ايعٌُ ؾٗٝا
يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ املػسٚع:

ْعاّ املطاعدات امل٬س١ٝ

زقِ املػسٚع يف املٝصاْ:١ٝ

075/000/000/0266/18/00/4

اضِ ايعكد

ْٛع٘

ْعاّ املطاعدات امل٬س١ٝ

إْػاٞ٥

اضِ املكاٍٚ

دٓطٝت٘

ق ١ُٝايعكد
(زٜاٍ)

تازٜذ ايذلض١ٝ

ايتهًؿ ١اٱمجاي ١ٝيًُػسٚع يف املٝصاْ(١ٝزٜاٍ):

40,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝايدٚي ١يًعاّ (زٜاٍ) :

10,000,000

املعتُد يًُػسٚع يف َٝصاْ ١ٝاؾٗ ١يًعاّ (زٜاٍ):

10,000,000

تازٜذ تٛقٝع

تازٜذ تطًِٝ

ايعكد

املٛقع

َد٠
ايعكد

ْطب١
املٛقع

(غٗس)

ايتٓؿٝر
()%

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا ٤املػسٚع

غسن١
تايٝظ
اْذلْاغْٛٝاٍ

ؾسْط١ٝ

39,964,880

ٖ1434/9/13ـ

ايعسب١ٝ
ايطعٛد١ٜ

83

ٖ1435/2/7ـ ٖ1434/11/10ـ

24
غٗس

كتًـ
َٓاطل
املًُه١

%7

ٖ1436/11/9ـ

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠

 5/2املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ١ٝ
منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

املتطًبات ا٭َٓ ١ٝيًُطاز

املتطًبات ا٭َٓ ١ٝيًُطاز (املسسً ١ايجاْ)١ٝ

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0204/01/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

6.620.000

39,501,000

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

1,500,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/03/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1435/6/01ـ

0

0

6.620.000

24.988.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ
َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعِ ,املتطًبات ا٭َٓ ١ٝيًُطاز (املسسً ١ا٭ٚىل)

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

َػازٜع َتعدد٠

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

81

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

أعُاٍ ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١مبطاز املًو

عبدايعصٜص ايدٚيٞ

عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١باملطاز

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١باملطاز

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0204/02/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

48.530.000

930,692,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

60,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/3/1ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1435/6/01ـ

0

6.978.000

48.530.000

788.698.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١باملطاز

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :

َػازٜع َتعدد٠

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

81

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

أعُاٍ ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ
إضتبداٍ غبه ١ناب٬ت ٚأْعُ ١تٛشٜع ايطاق١

تطٜٛس املطازات
إعاد ٠تأٖٚ ٌٝإضتبداٍ غبه ١ناب٬ت ٚأْعُ ١تٛشٜع
ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
(املسسً ١ا٭ٚىل)
إضتبداٍ نٛابٌ ايكػط املتٛضط ايكسٚز ١ٜدٗد

ايهٗسبا ١ٝ٥مبطاز املًو عبدايعصٜص

(13.8ى.ف) (4,16ى.ف)

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

075/000/000/0204/04/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

32.800.000

151,192,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهلٚٚ ١٦ٝشاز ٠املاي١ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

48,935,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1430/02/19ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1434/03/30ـ

0

25.835.000

32.800.000

94.258.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

84

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

أعُاٍ ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ

اضِ املػسٚع:

ْعاّ مجع املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝمبطاز املًو عبدايعصٜص
ايدٚيٚ ٞتؿسٜؿٗا إىل ايبشس
075/000/000/0204/05/00/4

ْعاّ مجع املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝباملطاز ٚتؿسٜؿٗا إىل ايبشس
-

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

22.400.000

33,400,000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

3,000,000
ٖ1430/3/1ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1435/6/01ـ

0

0

22.400.000

0

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫
%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

داز ٟايتٓطٝل يٝتِ إدزاز املػسٚع قُٔ َػسٚع تطٜٛس املطاز

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

85

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١مبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١مبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ
ػدٜد ٚؼطني َباَْٚ ٞساؾل عًُٝات ايطاس ١مبطاز
املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

اضِ املػسٚع:

ػدٜد ٚؼطني َباَْٚ ٞساؾل عًُٝات ايطاس ١باملطاز

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

075/000/000/0204/02/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

4.000.000

20,000,000

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ
قُٔ املعتُد يدلْاَر ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات
ايعادً ١باملطاز
ٖ1431/3/1ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1434/1433ـ

ٖ1435/6/01ـ

0

0
945,692

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

4.000.000

-

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ٖ1434/1433-ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ ,ػسٚع قُٔ َػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١باملطاز
%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

86

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

أعُاٍ ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ايذلَُٝات ٚايتعد٬ٜت مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ايذلَُٝات ٚايتعد٬ٜت مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

إضتبداٍ أعُد ٠إْاز ٠ايطسم بايؿاي ١ايػُاي ١ٝمبطاز
املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

075/000/000/0204/07/00/4
َػسٚع زٝ٥طَ ٞطتُس ٜػٌُ َػسٚع إضتبداٍ أعُد٠
إْاز ٠ايطسم بايؿاي ١ايػُاي ١ٝباملطاز

ؼت ايتٓؿٝر
8.040.000

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

123,016,000

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

8,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/09/04ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1434/03/30ـ

0

1.324.000

8.040.000

111.298.000
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%100
-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

أعُاٍ ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ

تطٜٛس املطازات
إعاد ٠تأٖٚ ٌٝإضتبداٍ غبه ١ناب٬ت ٚأْعُ ١تٛشٜع
ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
(املسسً ١ايجاْ)١ٝ
إعاد ٠تأٖٚ ٌٝإضتبداٍ غبه ١ناب٬ت ٚأْعُ ١تٛشٜع
ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥باملطاز (املسسً ١ايجاْ)١ٝ

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

إعاد ٠تأٖٚ ٌٝإضتبداٍ غبه ١ناب٬ت ٚأْعُ ١تٛشٜع
ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥باملطاز (املسسً ١ايجاْ)١ٝ
ؼت ايتٓؿٝر

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

075/000/000/0204/04/00/4

-

ؼت ايتٓؿٝر

60.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

151,192,000

-

َٔ إٜسادات اهلٚٚ ١٦ٝشاز ٠املاي١ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

48,935,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1434/1433ـ

ٖ1431/08/19ـ
ٖ1435/3/28ـ

0

25.835.000

60.000.000

94.258.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز
%93

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

أعُاٍ ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ
ؼدٜح ْعاّ غبه ١دٚا٥س املساقب ١ا٭َٓ ١ٝمبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ
-

075/000/000/0204/10/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

5.000.000

7,000,000

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ؼدٜح ْعاّ غبه ١دٚا٥س املساقب ١ا٭َٓ ١ٝمبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

3,000,000
ٖ1434/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1435/6/01ـ

0

0

5.000.000

0
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

َػازٜع املتطًبات ا٭َٓٚ ١ٝايتػػ١ًٝٝ
%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع

اـدَات املطاْد٠
-

تطٜٛس املطازات
-

تأَني املعدات ٚايتشطٓٝات ايتػػ ١ًٝٝمبطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيٞ
-

تأَني املعدات ٚايطٝازات ٚايتشطٓٝات ايتػػ ١ًٝٝمبطاز
املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
075/000/000/0204/11/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

49.000.000

49,000,000

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

24,000,000
ٖ1434/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1436/1435ـ

ٖ1435/6/01ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

10.000.000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

33.000.000

0
-

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز
%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يف َسسً ١إعاد ٠ايطسح

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

90

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع

اـدَات املطاْد٠
-

تطٜٛس املطازات
-

ؼطني ايطسم ايداخً ١ٝامل٪د ١ٜإىل َساؾل اـدَات
املطاْد ٠مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
-

ؼطني ايطسم ايداخًٚ ١ٝاؾطٛز امل٪د ١ٜإىل َساؾل
اـدَات املطاْد ٠مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
075/000/000/0204/12/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

10.000.000

15,000,000

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

4.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

5,000,000
ٖ1434/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1435/1434ـ

ٖ1435/6/01ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

4.000.000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

10.000.000

0
-

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1435/1434-ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
يف َسسً ١إعاد ٠ايطسح

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

93

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع

اـدَات املطاْد٠
-

اـدَات املطاْد٠
-

إْػا ٤ضٛز خسضاْ ٞأَين ددٜد عً ٢ط ٍٛإَتداد سدٚد
َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيَ ٞع ايبٛابات اي٬شَ١
-

إْػا ٤ضٛز خسضاْ ٞأَين بإَتداد سدٚد َطاز املًو
عبدايعصٜص ايدٚيَ ٞع ايبٛابات
075/000/000/0204/13/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

30.000.000

30,000,000

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

8.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

10,000,000
ٖ1434/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1436/1435ـ

ٖ1435/6/01ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

8.000.000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

24.000.000

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز
%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يف َسسً ١إعداد املٓاؾط١

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

91

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠
-

اـدَات املطاْد٠
-

إضتبداٍ خط ْكٌ َٝا ٙايؿسف ايؿشَ َٔ ٞعطهس
َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚي ٞإىل قط ١ايسؾع زقِ
( )25باملطاز
-

إضتبداٍ خط ْكٌ َٝا ٙايؿسف ايؿشَ َٔ ٞعطهس
َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚي ٞإىل قط ١ايسؾع زقِ
( )25باملطاز
075/000/000/0204/14/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

5.000.000

5,000,000

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

0
ٖ1434/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1435/6/01ـ

0

0

5.000.000

0
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1433/1432 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

إعاد ٠تأَٖ ٌٝبٓ ٢املطتٛدعات ٚاٱَدادات زقِ ()223
مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
-

075/000/000/0204/15/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

3.820.000

3.820.000

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

إعاد ٠تأَٖ ٌٝبٓ ٢املطتٛدعات ٚاٱَدادات زقِ ()223
مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

0
ٖ1434/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1435/6/01ـ

0

0

3.820.000

0

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1433/1432 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ ,ػازٜع ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
يف َسسً ١إعاد ٠ايطسح

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0204/23/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

20,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

5,000,000
ٖ1435/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/6/01ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

0
-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

اـدَات املطاْد٠
ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز يػسض ايتػػٌٝ
ايتذازٟ

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعِ ,ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز
%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

95

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ايدزاضات ٚاضتط٬ع ايسأ ٟيتطٜٛس مبطاز املًو

ايدزاضات  ٚاضتط٬ع ايسأٟ

عبدايعصٜص ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

075/000/000/0226/11/00/42

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

6.000.000

6.000.000

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

2.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1433/3/5ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1434/1433ـ

ٖ1434/2/15ـ

0

450,000

6.000.000

1,922,000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1434/1433-ـ

%100

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%80

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

-

ؼطني ْعاّ ايتهٝٝـ بؿا٫ت ايطؿس باملطاز

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0204/25/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

17,000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

1,700,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/3/1ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/8/1ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫
يف َسسً ١اعداد املٓاؾط١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0204/26/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

34.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

3.400.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/6/01ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

تطٜٛس ٚاضتبداٍ أْعُ ١ايكٛاطع ايهٗسبا ١ٝ٥اٯي١ٝ
يًكػط يًُسؾل زقِ ( )3باملطاز

٫
يف َسسً ١اعداد املٓاؾط١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0204/27/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

10.500.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

850,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/8/01ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

اضتبداٍ يٛسات ايتشهِ ايهٗسبا ١ٝ٥با٭دٗص٠
املٝهاْٝه ١ٝمبساؾل املطاز (املسسً ١ا٭ٚىل)

٫
يف َسسً ١اعداد املٓاؾط١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

-

اضتبداٍ ْعاّ َهاؾش ١اؿسٜل (غاش اهلً )ٕٛٝباملطاز

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0204/28/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

18.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

1,500,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/3/01ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/8/01ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫
يف َسسً ١ايذلض١ٝ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات
تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠

تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠
اٱدازٚ ٠اٱغساف يًُسسً ١ا٭ٚىل

اٱدازٚ ٠اٱغساف املسسً ١ا٭ٚىل

ملػسٚع تطٜٛس َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0224/01/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

166.640.000

740.047.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

150,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1428/2/13ـ

ٖ1429/2/13ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1434/1433ـ

ٖ1437/ 1436ـ

0

161.233.000

166.640.000

662.290.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚىل
ْعِ ,ناؾ ١املػسٚعات اـاؾ ١بتطٜٛس َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
 %21.84خ ٍ٬ايعاّ ( %90.48تسانُ)ٞ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات
تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠

تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠
اؾص ٤ا٭ َٔ ٍٚاملسسً ١ا٭ٚىل َٔ َػسٚع تطٜٛس َطاز

اؾص ٤ا٭ َٔ ٍٚاملسسً ١ا٭ٚىل َٔ َػسٚع ايتطٜٛس

املًو عبدايعصٜص ايدٚيَ( ٞساؾل داْب ايطرلإ)

(َساؾل داْب ايطرلإ)

-

075/000/000/0224/02/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

146.080.000

1.356.263.000

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهلٚٚ ١٦ٝشاز ٠املاي١ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

90.270.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1428/ 1427ـ

ٖ1428/ 1427ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1434/1433ـ

1436/1435

0

74.025.000

146.080.000

1.349.919.000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ اـاَظ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

 %24.49خ ٍ٬ايعاّ ( %88.05تسانُ)ٞ
َؿاعب ايدخ ٍٛإىل داْب ايطرلإ  ٚايتداخٌ َع املػسٚعات ا٭خس ٣باملطازٚ ,جيسٜ ٟتِ ايتٓطٝل باضتُساز َع
إداز ٠أَٔ املطاز ٚإعاد ٠ؼدٜد اؿدٚد ايؿاؾًَ ١ع املػازٜع ا٭خس.٣
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات
تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠

تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠
اؾص ٤ايجاْ َٔ ٞاملسسً ١ا٭ٚىل َٔ َػسٚع تطٜٛس َطاز
املًو عبدايعصٜص ايدٚي( ٞداْب ؾاي ١ايطؿس َ ٚساؾكٗا)
-

اؾص ٤ايجاْ َٔ ٞاملسسً ١ا٭ٚىل َٔ َػسٚع ايتطٜٛس
(داْب ؾاي ١ايطؿس َ ٚساؾكٗا)
075/000/000/0224/06/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

1.477.000.000

1.244.814.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

253.700.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1429ـ

ٖ1429ـ

1433/1432

1436/1435

0

133.020.000

1.477.000.000

916.535.000

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:
املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ اـاَظ

 %7.16خ ٍ٬ايعاّ ( %87.85تسانُ)ٞ
زؾض ا٭َاْ ١قٝاّ أَ ٟكا ٍٚغرل َعتُد يدٜٗا بايتدًـ َٔ ايٓؿاٜات  ٚبط ٤أداَ ٤كا ٍٚإْػا ٤ؾاي ١املسسًني بطبب
َػانً٘ املايٚ , ١ٝجيس ٟدزاض ١نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع َطأي ١ايتدًـ َٔ ايٓؿاٜات ٚاضتُساز اؾٗٛد ؿح َكا ٍٚإْػا ٤ؾاي١
املسسًني عً ٢إْٗا ٤ا٭عُاٍ.
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات
تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠

تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠
قطات ايهٗسبا ٤مبطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

قطات ايهٗسبا ٤مبطاز املًو عبد ايعصٜص
075/000/000/0224/23/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

200.000.000

852.005.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

40.000.000

300.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/ 2/ 7ـ

ٖ1434 / 01/ 17ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1436/1435ـ

ٖ1436/1435ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

40.000.000

277,033,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

160,000,000

277,033,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ اـاَظ

اضتهُاٍ َ %80ع ْٗا ١ٜاـط١

اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

( %31.17ضٓ ٚ ٟٛتسانُ)ٞ
تأخس إضٓاد إسد ٣احملطات بطبب إعاد ٠طسسٗا يًُٓاؾطٚ , ١مت قػط َد ٠ايتٓؿٝر يف َٓاؾط/١عكد احملط١
املرنٛز ٠عٔ َدَ ٠ج٬ٝتٗا َٔ احملطات
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

َعً ١ايتأَني مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

َعً ١ايتأَني مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
075/000/000/0224/26/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

120.000.000

120.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

30.000.000

40.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1432/2/6ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1436/1435

ٖ1435/3/7ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

30.000.000

1.770.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

77,000,000

80.500.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

 %33.33خ ٍ٬ايعاّ ( %89.1تسانُ)ٞ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد َعٛقات

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز املًو عبد ايعصٜص ظد٠

مت دَر فُٛع َٔ ١املػازٜع يف اـط ١يف َػسٚع فُع
ايؿا٫ت  ٚبسز املساقب ١اؾ ٚ ١ٜٛاـدَات املطاْد – ٠املسسً١
ا٭ٚىل

-

زقِ املػسٚع:

فُع ايؿا٫ت  ٚبسز املساقب ١اؾ ٚ ١ٜٛاـدَات املطاْد– ٠
املسسً ١ا٭ٚىل

075/000/000/0224/30/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

11.986.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

إؾداز ؾهٛى تطدد َٔ اٱٜسادات

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

4.500.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1432 /2/ 7ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1436/1435ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

1.832.067.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

6.124.520.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ اـاَظ
َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعِ (قطات ايهٗسبا ٤مبطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚي)ٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

 %19.31خ ٍ٬ايعاّ ( %41.31تسانُ)ٞ

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

تأخس أعُاٍ ايتؿُ , ِٝقعـ إداز ٠املكا ٍٚيًُػسٚع ْ ٚكـ ا٭ٜد ٟايعاًَ ١يد ٣املكاَ ٚ ٍٚكاٚي ٞايباطٔ  ,جيس ٟايذلنٝص
عً ٢إْٗا ٤أعُاٍ ايتؿُ ِٝسطب أٚي ١ٜٛايتٓؿٝر باملٛقع ٚاضتُساز ايكػط عً ٢املكا ٍٚبكسٚز ٠زؾع َطت ٣ٛاٱداز ٠يدٜ٘
نُا ٜعٌُ املكا ٍٚعً ٢اضتؿداز تأغرلات ددٜد ٠يتػط ١ٝايٓكـ اؿاؾٌ يف ا٭ٜد ٟايعاًَ.١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

مت دَر فُٛع َٔ ١املػازٜع مبطاز املًو عبدايعصٜص
ايدٚي ٞيف اـط ١يف َػسٚع ضاسات  ٚممسات ايطرلإ ٚ
ا٭ْؿام  ٚاؾطٛز َ ٚسانص املٓاؾع  ٚايبٓ ١ٝايتشتَ ٚ ١ٝسنص
ْكٌ ايسناب  ٚاـدَات املطاْد – ٠املسسً ١ا٭ٚىل
-

075/000/000/0224/40/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

15.125.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

إؾداز ؾهٛى تطدد َٔ اٱٜسادات

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

5.500.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1432 / 2 / 7ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1436/1435ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

2.940.765.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

8.119.514.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ اـاَظ

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

ضاسات  ٚممسات ايطرلإ  ٚا٭ْؿام  ٚاؾطٛز َ ٚسانص
املٓاؾع  ٚايبٓ ١ٝايتشتَ ٚ ١ٝسنص ْكٌ ايسناب  ٚاـدَات
املطاْد – ٠املسسً ١ا٭ٚىل

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعِ (قطات ايهٗسبا ٤مبطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚي)ٞ
 %21.58خ ٍ٬ايعاّ ( %42.08تسانُ)ٞ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

تأخس أعُاٍ ايتؿُ ٚ ِٝقعـ إداز ٠املكا ٍٚيًُػسٚع ْٚكـ ا٭ٜد ٟايعاًَ ١يد ٣املكاَ ٚ ٍٚكاٚي ٞايباطٔ جيس ٟايذلنٝص
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

عً ٢إْٗا ٤أعُاٍ ايتؿُ ِٝسطب أٚي ١ٜٛايتٓؿٝر باملٛقع ٚاضتُساز ايكػط عً ٢املكا ٍٚبكسٚز ٠زؾع َطت ٣ٛاٱداز ٠يدٜ٘
نُا ٜعٌُ املكا ٍٚعً ٢اضتؿداز تأغرلات ددٜد ٠يتػط ١ٝايٓكـ اؿاؾٌ يف ا٭ٜد ٟايعاًَ.١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تأْٖ ٌٝعاّ  400 HZيف ايطاسات زقِ  2- 1مبطاز

تأْٖ ٌٝعاّ  400 HZيف ايطاسات زقِ  2- 1مبطاز

املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0224/17/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

20.000.000

40.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ّ2010/5/1

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

يف اْتعاز املطتدًـ ا٭خرل

0

1.333.000

20.000.000

16.754.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠طاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

% 100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تٛضع ١ضاسٚ ١قٛف ايطا٥سات زقِ ( )6مبطاز املًو

تٛضع ١ضاسٚ ١قٛف ايطا٥سات زقِ ( )6مبطاز املًو

عبدايعصٜص ظد٠

عبدايعصٜص ظد٠

زقِ املػسٚع:

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0204/21/004
ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

315.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

80.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/3/11ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1437/3/10ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

ذات ا٭ٚي ١ٜٛايجاْ١ٝ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َه ١املهسَ ١ـ ـ دد ٠ـ ـ َطاز املًو عبدايعصٜص

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%2
-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

غبه ١تٛشٜع ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥مبطاز املًو خايد

غبه ١تٛشٜع ايطاق ١ايهٗسبا ١ٝ٥مبطاز املًو خايد

ايدٚيٞ

ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

075/000/000/0209/03/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

8.760.000

118.056.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1427/10/18ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٖ1429/7/6ـ

0

0

8.760.000

1.500.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

330

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تٛضع ١أسٛاض ػُٝع َٝا ٙايؿسف مبطاز املًو خايد تٛضع ١أسٛاض ػُٝع َٝا ٙايؿسف مبطاز املًو خايد
ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

ايدٚيٞ
075/000/000/0209/04/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

3.500.000

8.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

2.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ1435/2/7ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ1436/1/12ـ

0

0

3.500.000

0

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%45

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

اضتبداٍ أْعُ ١ايساد ٜٛايٓكاٍ ٚايٓدا ٤اٯي ٞمبطاز

اضتبداٍ أْعُ ١ايساد ٜٛايٓكاٍ ٚايٓدا ٤اٯي ٞمبطاز

املًو خايد ايدٚيٞ

املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0209/05/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

31.000.000

35.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

11.000.000

10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1435/3/5ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1434/1433

ٖ1436/9/5ـ

0

0

31.000.000

0

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%7
-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تٛزٜد ٚتسنٝب ْعاّ تٛدٚ ٘ٝقٛف ايطا٥سات مبطاز

تٛزٜد ٚتسنٝب ْعاّ تٛدٚ ٘ٝقٛف ايطا٥سات مبطاز

املًو خايد ايدٚيٞ

املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

075/000/000/0209/07/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

7.000.000

14.846.000
َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1428/7/18ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1429/10/18ـ

0

0

7.000.000

12.796.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

331

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

أدٗص ٠أَٓ ١ٝيتؿتٝؼ ايطٝازات ٚايعؿؼ ٚا٭َتع١

أدٗص ٠أَٓ ١ٝيتؿتٝؼ ايطٝازات ٚايعؿؼ ٚا٭َتع١

مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0209/08/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

13.000.000

27.973.000
َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

725,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1431/12/23ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٖ1432/12/23ـ

0

0

13.000.000

27.248.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت إلاش املػسٚع ٚاضتٚ َ٘٬سايٝا يف َسسً ١ايكُإ
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

ؼدٜح ْعاّ ايتشهِ ٚاملساقب١

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/02/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

34.944.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

407.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1426/8/29ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1430/12/27ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

34.470.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

تطٜٛس املطازات
-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

إعاد ٠ضؿًت ١ممسات ايطا٥سات ٚغبه ١ايطسم مبطاز

إعاد ٠ضؿًت ١ممسات ايطا٥سات ٚغبه ١ايطسم ٚإْػا٤

املًو خايد ايدٚيٞ

دطس ٜٔمبشاذا ٠املُسات مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0209/13/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

45.000.000

108.500.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1434/1433

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

15.000.000

0

8.808.000

45.000.000

54.989.000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ
075/000/000/0209/15/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

13.070.000

62.300.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

2.500.000

0

3,356.000

13.070.000

28.384.000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ٜتِ تٓؿٝر عدَ ٠ػازٜع ؼت ٖرا ايبٓد

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

337

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تطٜٛس أْعُ ١ضٛٝز ايعؿؼ بايؿا٫ت ايتذاز١ٜ

تطٜٛس أْعُ ١ضٛٝز ايعؿؼ بايؿا٫ت ايتذاز١ٜ

ٚايؿاي ١املًه ١ٝمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٚايؿاي ١املًه ١ٝمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0209/16/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

70.000.000

120.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1434/1433

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

20.000.000

0

0

70.000.000

0

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

اضتبداٍ ْعاّ إطؿا ٤اؿسٜل باهلاي ٕٛبٓعاّ حياؾغ

اضتبداٍ ْعاّ إطؿا ٤اؿسٜل باهلاي ٕٛبٓعاّ حياؾغ

عً ٢طبك ١ا٭ٚش ٕٚمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

عً ٢طبك ١ا٭ٚش ٕٚمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0209/18/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

10.000.000

12.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ 1430/11/22ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٖ1431/8/22ـ

0

0

10.000.000

10.140.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تدعٚ ِٝؼدٜح قط ١ايهٗسبا ٤ايسٝ٥ط ١ٝزقِ ()8002

تدعٚ ِٝؼدٜح قط ١ايهٗسبا ٤ايسٝ٥ط ١ٝزقِ ()8002

مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

075/000/000/0209/21/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

8.000.000

13.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

5.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1431/9/7ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٖ1433/6/8ـ

0

0

8.000.000

3.858.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

310

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

إعاد ٠تٛضع ١ناْٚذلات تسس ٌٝايسناب املػادزٜٔ
مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

اضتبداٍ ٚتسسٚ ٌٝشٜادٚ ٠تٛضع ١ناْٚذلات املطاؾسٜٔ
ٚايبٛابات ٚا٫ضتعَ٬ات ٚبطاق ١ؾعٛد ايطا٥س ٠مبطاز
املًو خايد ايدٚيٞ
075/000/000/0209/23/00/4

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

10.000.000

80.000.000

اضِ املػسٚع:

-

-

زقِ املػسٚع:

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

25.000.000

0

0

10.000.000

0

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

َػسٚعني يف َسسً ١ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

313

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

أدٗص ٠ايتدلٜد املسنص ٟمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

أدٗص ٠ايتدلٜد املسنص ٟمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ
075/000/000/0209/24/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿبر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

20.000.000

20.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1432/11/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٖ1435/2/12ـ

0

11.215.000

20.000.000

16.215.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

311

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

إضتبداٍ غاش ايؿس ٕٜٛبػاش حياؾغ عً ٢ايبٚ ١٦ٝإعاد٠

إضتبداٍ غاش ايؿس ٕٜٛبػاش حياؾغ عً ٢ايبٚ ١٦ٝإعاد٠

تأَني ٚسدات ايتدلٜد مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

تأَني ٚسدات ايتدلٜد مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0209/27/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

15.000.000

15.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1435/1434

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

15.000.000

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

5.000.000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1435/1434-ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

تأد ٌٝسكس اضتدداّ غاش ايؿس ٕٜٛاىل َا بعد  ّ2020عًُاً إ املبًؼ املعتُد غرل ناف ٜٚتطًب تعصٜص ٙاىل 150
ًَٕٛٝ

311

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

دزاضٚ ١تؿُٚ ِٝإضتبداٍ ٚتطٜٛس ْعاّ ايٓداٚ ٤اٱعٕ٬

دزاضٚ ١تؿُٚ ِٝإضتبداٍ ٚتطٜٛس ْعاّ ايٓداٚ ٤اٱعٕ٬

َع اٱغساف مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

َع اٱغساف مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

075/000/000/0209/28/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

5.000.000

5.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1434/1433

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

2.000.000

0

0

5.000.000

0

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1434/1433-ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

314

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف املٝصاْ١ٝ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

تطٜٛس املطازات
-

-

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز يػسض ايتػػٌٝ

-

اضِ املػسٚع:

ايتذازٟ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/29/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

20.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

5.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

881.000.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

881.000.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

عدَ ٠ػازٜع يف َسسً ١ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/30/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

20.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

9.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1433/3/14ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/1/14ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

3.465.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

12.420.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

سؿس ب٦س ددٜد بعُل ( )ّ2,200بايكسب َٔ ايب٦س زقِ
(َ )137ع ناٌَ ايتذٗٝصات مبطاز املًو خايد
ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

دزاضات تؿاَٚ ِٝاغساف َطاز املًو خايد

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/31/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

115.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

5.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

عدَ ٠ػازٜع يف َسسً ١ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اؾ٬ح اـسضاْٚ ١ايعصٍ املاٚ ٞ٥ايتُدٜدات ٚتؿسٜـ

دزاضٚ ١تؿُٚ ِٝتٓؿٝر غبه ١إقاؾ ١ٝيتؿسٜـ ايطٍٛٝ

َٝا ٙايطٍٛٝ

جملُع ايؿا٫ت ايتذازٚ ١ٜايؿا٫ت املًه١ٝ

-

075/000/000/0209/41/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

3.000.000

20.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١اعداد ٚثا٥ل املٓاؾط١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

ملطاز املًو خايد

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/45/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

30.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إضتبداٍ ب٬ط ايطرلاَٝو بسخاّ بايؿا٫ت ايتذاز١ٜ

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١ايبت يف ايذلض١ٝ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

ؼدٜح ٚتطٜٛس قدز ٠كتدل املعاٜس ٠ملطاز املًو خايد

اضِ املػسٚع:

ؼدٜح  /تطٜٛس أدٚات َٚعدات ؾشـ ملعٌُ املعاٜس٠

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/47/00/4

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

20.000.000

3.500.000

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1436/1435

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

15.000.000

0

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

ايدٚيٞ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

خايد

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/48/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

7.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

تطٜٛس املطازات
اضتبداٍ دٗاش ايهػـ عٔ غاش ايٓٝذلٚدني ملطاز املًو

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

313

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/49/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

10.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

تطٜٛس املطازات
اضتبداٍ ْعاّ داْت )Dantel( ٌٝٱْاز ٠املدازز ملطاز

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١اعداد ٚثا٥ل املٓاؾط١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

311

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

تؿُٚ ِٝتٓؿٝر يٛسات اٱزغاد ١ٜمبطاز املًو خايد

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/51/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

26.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

2.600.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

تطٜٛس املطازات
-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١اعداد ٚثا٥ل املٓاؾط١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

( )MCIمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/33/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

50.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

8.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إضتبداٍ َعدات خدَات اٱطؿاٚ ٤اٱْكاذ َٚكطٛزات

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١اعداد ٚثا٥ل املٓاؾط٘

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-

314

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

ٚاملٛظؿني ٚايعؿؼ مبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/35/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

20.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

7.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إضتبداٍ َعدات ايتؿتٝؼ ا٭َين يًُطاؾسٜٔ

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١ايبت يف املٓاؾط١

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-

315

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/37/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

5.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

2.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إضتبداٍ ْعاّ اٱْكاذ ٚايط ١َ٬مبطاز املًو خايد

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

يف َسسً ١اعداد ٚثا٥ل املٓاؾط١

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

-

إضتبداٍ ايطذاد بايسخاّ ٚايبٛزض ٕ٬يف مجٝع املٓاطل

إضتبداٍ ايطذاد بأزقٝات زخاَٚ ١ٝب٬ط يف ايؿا٫ت

املتبك ١ٝباملػادزٚ ٠ايكد ّٚبايؿا٫ت مبطاز املًو خايد

ايتذاز ١ٜمبطاز املًو خايد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

ايدٚيٞ
075/000/000/0209/38/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

22.000.000

10.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

11.000.000

2.200.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1434/1433

ٖ1433/5/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1435/1434

ٖ1434/2/24ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

11.000.000

330.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

22.000.000

8.130.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ٖ1435/1434-ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

تسنٝب ْعاّ َساقب ١بايهاَرلات يٮغساض ا٭َٓ١ٝ

تسنٝب ْعاّ َساقب ١بايهاَرلات يٮغساض ا٭َٓ١ٝ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/1/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

320.000

20.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

3.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1428/4/12ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1430/12/27ـ

0

0

320.000

24.988.000

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/46/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

3.100.000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

إؾداز ؾهٛى تطدد َٔ اٱٜسادات

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1433/1/18ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1436/9/21ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

40.789.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

40.789.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

ايتؿُ ِٝاملسدع ٞيتطٜٛس ؾاييت ايطؿس ()3,4

تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيَ ٞع
ايتؿاَ (ِٝايتؿُ ِٝاملسدع ٞملػسٚع تطٜٛس ٚتٛضع١
َطاز املًو خايد ايدٚي) ٞ

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%95

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

( إشاي ١ا٫ضبطتٛع ٚا٭ْابٝب ايتايؿٚ ١املكدات)

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/46/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

5.693.800

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

إؾداز ؾهٛى تطدد َٔ اٱٜسادات

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/9/1ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/3/4ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

2.941.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

2.941.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيَ ٞع ايتؿاَِٝ

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%99

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/46/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

29.025.600

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

إؾداز ؾهٛى تطدد َٔ اٱٜسادات

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/2/19ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1436/3/10ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

2.941.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

2.941.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيَ ٞع ايتؿاَِٝ
( خدَات اٱغساف عًَ ٢ػازٜع َطاز املًو خايد
ايدٚي)ٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

اٱغساف عًَ ٢ػسٚع َٛاقـ ايطا٥سات اؾدٜدٚ ٠ايؿاي١
اؾدٜدَٚ )5( ٠ػسٚع إشاي ١ا٫ضبطتٛع َٔ ايؿاي ١زقِ ()4

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعِ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%56
-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0209/46/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

270.162.270

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

إؾداز ؾهٛى تطدد َٔ اٱٜسادات

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/4/20ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1439/6/13ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

41,986,227

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اٱغساف عً ٢تؿُٚ ِٝتٓؿٝر ؾاييت ايطؿس زقِ ()4ٚ3

تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو خايد ايدٚيَ ٞع ايتؿاَِٝ
(اٱغساف عً ٢تؿُٚ ِٝتٓؿٝر تطٜٛس ٚتٛضعَ ١طاز املًو
خايد ايدٚي)ٞ

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايد ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعِ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%19
-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

َبٓ ٢ايؿاي ١مبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

َبٓ ٢ايؿاي ١مبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

-

075/000/000/0149/09/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

18.970.000

724.266.000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1434/1433

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

15,256,000

0

0

18.970.000

709.010.000
-

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%100

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0149/52/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

34.682.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

20.000.000
مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

0
-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

تطٜٛس املطازات
تعد ٌٜؾاييت ايٛؾٚ ٍٛاملػادز ٠ايدٚي ١ٝمببٓ ٢ؾاي١
املطاؾس ٜٔمبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

-

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ
٫
جيس ٟسايٝاً إعداد ٚثٝك ١املٓاؾط ١متٗٝداً يطسح املػسٚع يًُٓاؾط ١ايعاَٚ ١ايذلض ٘ٝخ ٍ٬ايعاّ اهلذس ٟاؾازٟ
ٖ1435ـ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد َعٛقات يف املسسً ١اؿاي١ٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

344

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضتبداٍ ْعاّ ايتؿتٝؼ ا٭َين مبطاز املًو ؾٗد

اضتبداٍ ْعاّ ايتؿتٝؼ ا٭َين مبطاز املًو ؾٗد

ايدٚيٞ

ايدٚيٞ

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0149/71/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

15.000.000

59.619.000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1434/1433

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

0
15.000.000

0
-

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح
املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

٫
مت اْ٫تٗا َٔ ٤إعداد ٚثٝك ١املٓاؾط ١متٗٝداً يطسح املػسٚع يًُٓاؾط ١ايعاَٚ ١ايذلض ٘ٝخ ٍ٬ايعاّ اهلذس ٟاؾازٟ

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

30,000,000
مل ٜبدأ
0

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

ٖ1435ـ
 ٫تٛدد عٛا٥ل يف املسسً ١اؿايٚ ,١ٝيهٔ َٔ املتٛقع إٔ ته ٕٛايتهايٝـ املعتُد ٠ي٘ باملٝصاْ ١ٝغرل ناؾ١ٝ
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ؾٝاْ ١ا٭ضطح اٱضؿًت ١ٝملدزدات َطاز املًو ؾٗد

نػط ا٭ضطح اٱضؿًت ١ٝيًُدزدات َطاز املًو ؾٗد

ايدٚيٞ

ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

-

075/000/000/0149/74/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

3.060.000

11.357.000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

594,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٖ1432/2/18ـ
ٖ1432/10/29ـ

0

0

3.060.000

9.688.000
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ
٫
 %100٭عُاٍ ايؿٝاْ ١يًُدزز ايسٝ٥ظ ايػسبٚ ٞاملُسات املٛؾً ١يًُدزز
 %95٭عُاٍ ايؿٝاْ ١يًُُس املٛاش ٟيًُدزز ايسٝ٥ظ ايػسبٞ
مت تٓؿٝر ْ َٔ %95طام ايعٌُ َع ٚدٛد َ٬سعات عً ٢دٛد ٠ايعٌُ زؾض املكا ٍٚتؿشٝشٗا .بايتاي ٞضٝتِ
اٱضتػٓا ٤عٔ تٓؿٝر ايٓطب ١املتبكٚ ١ٝايبد ٤يف إدسا٤ات إقؿاٍ ايعكد ٚتطبٝل ايػساَ ١بٓطب َٔ %10 ١ق ١ُٝايعكد
346

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

اضتبداٍ أْعُ ١ايساد ٜٛايٓكاٍ ٚايٓدا ٤اٯي ٞمبطاز

اضتبداٍ أْعُ ١ايساد ٜٛايٓكاٍ ٚايٓدا ٤اٯي ٞمبطاز

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

-

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0149/76/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

10.930.000

17.928.000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

7.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٖ1431/10/9ـ
ٖ1434/11/01ـ

0

0

10.930.000

0
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%100
ؼت ايكُإ ملد ٠ضٓ ١تٓتٗ ٞبٓٗا ١ٜغٗس ذ ٚايكعدٖ1435 ٠ـ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

347

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تسنٝب ْعاّ أَين عً ٢ضٝاز ايطاس ١اؾٓٛب ١ٝمبطاز

تسنٝب ْعاّ أَين عً ٢ضٝاز ايطاس ١اؾ ١ٜٛمبطاز

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

-

075/000/000/0149/77/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

5.000.000

10.001.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

2.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

مل ٜبدأ
-

0

0

5.000.000

0
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
تػرل َٛاؾؿات ايطٝاز ٚؾل املتطًبات ا٭َٓ ١ٝاؾدٜد٠

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

اضتبداٍ ْعاّ ناَرلات املساقب ١ايتًؿص ١ْٜٝٛمبطاز

اضتبداٍ ْعاّ ناَرلات املساقب ١ايتًؿص ١ْٜٝٛمبطاز

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

-

075/000/000/0149/78/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

4.000.000

8.000.000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

1.000.000
ٖ1429/7/28ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1435/12/30ـ

0

0

4.000.000

3.500.000
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%58
مت ا٫تؿام َع املكا ( ٍٚغسن ١ايؿسٚض ١ٝيًتذٗٝص ) إٔ ٜك ّٛبإلاش تهًُ ١عٓاؾس املػسٚع عٔ طسٜل َكأَ ٍٚ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

ايباطٔ َتدؿـ يف طبٝع ١عٌُ املػسٚع َٔٚ .املتٛقع اْ٫تٗا َٔ ٤إلاش ناؾَ ١تطًبات املػسٚع بٓٗا ١ٜايطٓ١
اهلذسٖ1435 ١ٜـ
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

إعاد ٠تأَٖ ٌٝؿادز املٝا ٙمبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

ؼت ايتٓؿٝر
1.400.000

10.000.000

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):
تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

3.000.000
مل ٜبدأ
-

0
1.400.000

0
-

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ
املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

0

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
تكدّ ضرل ايعٌُ :

075/000/000/0149/79/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

إعاد ٠تأَٖ ٌٝؿادز املٝا ٙمبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

٫
%0
نإ املعٛم ايٛسٝد ٖ ٛعدّ نؿا ١ٜا٫عتُاد املاي ٞيتٓؿٝرٚ .ٙقد مت تعصٜص ايبٓد .نُا مت اْ٫تٗا َٔ ٤إعداد
ٚثٝك ١املٓاؾطٚ ١ضٝتِ طسح املػسٚع يًُٓاؾط ١ايعاَ ١خ ٍ٬غٗس زبٝع ايجاْ َٔ ٞايعاّ اهلذس ٟاؾازٖ1435 ٟـ
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

اضتبداٍ ضٛز سسّ املطاز ٚٚقع بٛاب ١عً ٢املدخٌ

اضتبداٍ ضٛز سسّ املطاز ٚٚقع بٛاب ١عً ٢املدخٌ

اؾٓٛب ٞايػسق ٞمبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

اؾٓٛب ٞايػسق ٞمبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0149/84/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

32.000.000

32.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

9.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1436/1435

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

9,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

22,000,000

0
-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435-ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

20.000.000
مل ٜبدأ

- 1

%0
عدّ َْ ١ُ٥٬طام ايعٌُ بطبٝعَٛٚ ١قع ايبٛاب.١

- 2

ناْت ٖٓاى َباْ ٞقٝد اٱْػا ٤يف املٛقع املدؿـ يًبٛاب.١

- 3

مت تعدْ ٌٜطام ايعٌُ ٚضٝتِ طسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ ١بٓٗا ١ٜغٗس مجاد ا٭ٖ1435 ٍٚـ.
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ؼدٜح ْعاّ إزغاد إٜكاف ايطا٥سات مبطاز املًو ؾٗد

ؼدٜح ْعاّ إزغاد إٜكاف ايطا٥سات مبطاز املًو ؾٗد

ايدٚيٞ

ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

-

075/000/000/0149/82/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

4.330.000

7.328.000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

2.500.000
مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٜٓ ٫طبل

0

0

4.330.000

0
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432 - 1432/1431ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫
%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

مت ا ْ٫تٗا َٔ ٤إعداد ٚثٝك ١املٓاؾط ١تٛط ١٦يطسح املػسٚع يًُٓاؾط ١ايعاَٚ ١ايذلض ٘ٝخ ٍ٬ايعاّ اهلذس ٟاؾازٟ
ٖ1435ـ
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

متدٜد دص َٔ ٤ضاسٚ ١قٛف ايطا٥سات زقِ (  )1مبطاز

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

متدٜد دص َٔ ٤ضاسٚ ١قٛف ايطا٥سات

املًو ؾٗد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

-

075/000/000/0149/75/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

5.400.000

7.400.000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

-

0

-

5.400.000

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

1.000.000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعِ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
مت دَر ٖر املػسٚع َع َػسٚعني آخس ٜٔيؿً ١ببعكِٗ ؼت َػسٚع ٚاسد ؼت ايدلْاَر

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

(ٚ )075/000/000/149/85/00/4بٛثٝك ١املٓاؾط ١زقِ (ؽ –  – 00 – 316 – 00ع ٚ )0 – ٟمت إعداد ْطام ايعٌُ
ٚداز ٟايعٌُ عً ٢تعد ٌٜبعض ايؿكسات تٛط ١٦يطسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

يف املٝصاْ١ٝ
تطٜٛس املطازات
-

-

اضِ املػسٚع:

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات باملطاز (املػازٜع ايطاز١٥
ٚايطسٜع ١يًتػػ ٌٝايتذاز)ٟ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0149/83/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

37.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

5.000.000
َطتُس

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

َطتُس

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

1,941,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

5,061,000
-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ
٫
ٜتِ تٓؿٝر فُٛع َٔ ١املػازٜع املتٓٛعٜٚ ١تِ إنُاٍ َععُٗا يف ايٛقت احملدد
 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
تطٜٛس املطازات
غبه ١تكاطع املُس اؾ ٟٛاؾٓٛب ٞمبطاز املًو ؾٗد
ايدٚي ٞبايدَاّ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0149/85/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

65,486.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

23.744.000
مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٜٓ ٫طبل

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

0
-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ
٫
ايتعد٬ٜت ايٓٗا ١ٝ٥يٓطام ايعٌُ قٝد اٱدسا ٤تٛط ١٦يطسح املػسٚع يًُٓاؾط ١ايعاَ١
عدّ نؿا ١ٜايتهايٝـ املعتُد ٠باملٝصاْ ١ٝيتٓؿٝر املػسٚع

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

355

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
تطٜٛس املطازات
اضتبداٍ أدٗص ٠ايتٓع ِٝاملطتُس يًتٝاز املػر ٟٱْاز٠
َدزد ٞايطرلإ ايػسقٚ ٞايػسب ٞملطاز املًو ؾٗد
ايدٚي ٞبايدَاّ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0149/86/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

12.500.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

3.000.000
مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

0
-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫
مت دف٘ َع املػسٚع زقِ 075/000/000/0149/85/00/4

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

عدّ نؿا ١ٜايتهايٝـ املعتُد ٠باملٝصاْ ١ٝيتٓؿٝر املػسٚع

تكدّ ضرل ايعٌُ :
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
تطٜٛس املطازات
اْػا ٤غسؾ ١عًُٝات أََٓ ١ٝػذلن ١ملطاز املًو ؾٗد
ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0149/87/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

7.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

5.000.000
مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

0
-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ
٫
ٚثٝك ١املٓاؾط ١يف َساسًٗا ا٭خرل ٠يًطسح يف َٓاؾط ١عاَ ١يف ايسبع ايجايح َٔ ايعاّ اهلذس ٟاؾازٖ1435 ٟـ
ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

357

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
تطٜٛس املطازات
اْػاٚ ٤بٓاٚ ٤ػٗٝص َسنص َعًَٛات مبطاز املًو ؾٗد
ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0149/88/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

10.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

2.000.000
مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

0
-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

املٓطك ١ايػسقَ , ١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ
٫
ٚثٝك ١املٓاؾط ١يف َساسًٗا ا٭خرل ٠يًطسح يف َٓاؾط ١عاَ ١يف ايسبع ايجايح َٔ ايعاّ اهلذس ٟاؾازٖ1435 ٟـ
ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ايٛىل

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز ٚاد ٟايدٚاضس
تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ايٛىل

تطٜٛس َطاز ٚاد ٟايدٚاضس

075/000/000/0246/31/00/4

زقِ املػسٚع:
ددٜد

ددٜد

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

120,000,000

250,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

12,000,000

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1437/1436ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

25,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

85,000,000

0

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1436/1435- 1434/1433ـ

تسض ١ٝاملػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطك١ايسٜاضٚ /اد ٟايدٚاضس

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ؼت إدسا٤ات ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت طسس٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1434ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

إْػاَ ٤طاز ايكٓؿر٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

إْػاَ ٤طاز ايكٓؿر٠

إْػاَ ٤طاز ايكٓؿر٠

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0273/00/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

60,000,000

85,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

10,000,000

10,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

-

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

10,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

36,000,000

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1436/1435- 1432/1431ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ /١ايكٓؿر٠

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعَِ( ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً)١ٝ

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-

0
مت تأد ٌٝاملػسٚع ٚؾل خطاب َعايْ ٞا٥ب ايسٝ٥ظ زقِ  774/1/2/256بتازٜذ ٖ1433/3/29ـ

َ٬سع :١مت تأد ٌٝاملػسٚع

360

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
إضتهُاٍ تطٜٛس َساؾل َطاز ا٭َرل عبداحملطٔ بٔ
عبدايعصٜص بٓٝبع
تؿاَ ِٝاضتهُاٍ تطٜٛس َساؾل َطاز ٜٓبع
تطٜٛس املساؾل املطاز

إضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ٜٓبع

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0197/02/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

90,000,000

257,552,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

20,000,000

15,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

20,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

65,000,000

0

ٖ1436/1435- 1433/1432ـ

َػسٚع ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛزٜٓ /٠بع

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
مت طسس ١يف َٓاؾط ١خاؾ ١يًتؿاَِٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت اْ٫تٗا َٔ ٤إعداد ٚثٝك ١تؿُٚ ِٝبٓاَ ٤بد١ٝ٥
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

ؼدٜد سسّ أزاق ٞاملطازات ايداخًَ ١ٝع ايسؾع

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
املطاسٞ
-

-

ؼدٜد سسّ أزاق ٞاملطازات ايداخًَ ١ٝع ايسؾع

ؼدٜد سسّ أزاق ٞاملطازات ببذل خسضاْٞ

املطاسٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/30/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

80,000,000

50,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

15,000,000

5,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

15,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

60,000,000

0

ٖ1436/1435- 1433/1432ـ

تسض ١ٝاملػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
ؼت إدسا٤ات ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت طسس٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1434/1433ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

إضتبداٍ َٛيدات ايطاق ١ايكدمي ١يًُطازات ايداخً١ٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

-

إضتبداٍ َٛيدات ايطاق ١ايكدمي ١يًُطازات ايداخً١ٝ

اضتبداٍ َٛيدات ايطاق ١ايكدمي١

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/17/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

43,620,000

104,959,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

10,000,000

15,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

10,000,000

5,464,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

31,620,000

5,464,000

ٖ1436/1435- 1433/1432ـ

تسض ١ٝاملسسً ١ايجاْ١ٝ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُهَ 7( ١طازات)

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%50

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت ؼً ٌٝايعطا٤ات ٚيف اْتعاز اٱع ٕ٬ايٓٗا ٞ٥يًذلغٝح
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز طسٜـ
تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

تطٜٛس َطاز طسٜـ

075/000/000/0246/31/00/4

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

215,000,000

250,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1437/1436ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

175,000,000

0

ٖ1436/1435- 1434/1433ـ

َػسٚع ددٜد

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

طسٜـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يف إْتعاز اْ٫تٗاَ َٔ ٤ػسٚع ايتؿاَِٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت طسس٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1434ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

تطٜٛس َطاز املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص

اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
دزاضات ٚتؿاََ ِٝػسٚع
َطاز املًو عبداهلل بٔ عبداايعصٜص ظاشإ
-

دزاضات ٚتؿاََ ِٝػسٚع

دزاضات ٚتؿاََ ِٝػسٚع

َطاز املًو عبداهلل بٔ عبداايعصٜص ظاشإ

َطاز املًو عبداهلل بٔ عبداايعصٜص ظاشإ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/010/000/0157/11/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

4,000,000

13,234,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1434/1433ـ

0

0

4,000,000

13,234,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َهتٌُ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

داشإ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

365

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

تطٜٛس َطاز ايكٝؿ١َٛ

اضِ املػسٚع:

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

تطٜٛس َطاز ايكٝؿ١َٛ

075/000/000/0246/31/00/4

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

215,000,000

250,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1437/1436ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

175,000,000

0

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

َػسٚع ددٜد

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

ايكٝؿ١َٛ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يف إْتعاز اْ٫تٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت طسس٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1434ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس َطاز أبٗا

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

تطٜٛس َطاز أبٗا

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز أبٗا

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/274/03/00/4

ددٜد

ددٜد

790,000,000

900,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

45,000,000

100,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1438/1437ـ

ٖ 1439/1438ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

45,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

725,000,000

0

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

تسض ١ٝاملػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطك ١عطرل /أبٗا

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعِ( ,تؿُ ِٝتطٜٛس َطاز أبٗا)

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

طسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

367

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تؿُٚ ِٝتطٜٛس َطاز اؾٛف

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

تؿاَ ِٝاملطاز

اضِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز اؾٛف

زقِ املػسٚع:

تؿُٚ ِٝتطٜٛس َطاز اؾٛف

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0222/02/4

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

215,000,000

200,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

20,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1434/1433ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

4,403,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

175,000,000

5,963,000

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَٚ ِٝايبد ٤يف ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

اؾٛف

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%50

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
إضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ا٭َرل عبدايعُذٝد بٔ
عبدايعصٜص بايع٬
املسسً ١ايجاْ١ٝ

إضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ا٭َرل عبداجملٝد بٔ عبدايعصٜص

إضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ا٭َرل عبداجملٝد بٔ عبدايعصٜص

بايع٬

بايع٬

زقِ املػسٚع:

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0199/00/00/4

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

79,500,000

203,328,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

15,000,000

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1435/1434ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1437/1436ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

15,000,000

4,269,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

77,500,000

163,955,000

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

ٖ1433/1432ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

تٓؿٝر املػسٚع

 ٖ1436/1435ـاملد ١ٜٓاملٓٛز٠
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%16

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

369

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

ؼدٜح اْطُ ١ضٛٝز ا٭َتعٚ ١إدخاٍ ْعاّ ايؿسش ا٭يٞ

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
باملطازات ايداخً١ٝ
املسسً ١ايٛىل

ؼدٜح اْطُ ١ضٛٝز ا٭َتعٚ ١إدخاٍ ْعاّ ايؿسش ا٭يٞ

ؼدٜح اْطُ ١ضٛٝز ا٭َتعٚ ١إدخاٍ ْعاّ ايؿسش ا٭يٞ

باملطازات ايداخً١ٝ

باملطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/010/0246/15/00/4

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

20,000,000

33,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

5,000,000

5,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1433/1432ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1437/1436ـ

ٖ 1435/1434ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

5,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

15,000,000

17,199,000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

إضت ّ٬املػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

370

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

ْعاّ عسض َعًَٛات ايسس٬ت يًُطازات ايداخً١ٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

-

ْعاّ عسض َعًَٛات ايسس٬ت يًُطازات ايداخً١ٝ

ػدٜد أْعَُ ١عًَٛات ايسس٬ت

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/010/000/0246/07/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

50,000,000

17,076,219

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

10,000,000

3,031,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1434/1433ـ

10,000,000

0

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

38,000,000
0422/0423هـ 0426/0425 -هـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

14,046,000
إضت ّ٬املػسٚع

كتًـ َٓاطل املًُه١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تٛسٝد ايذلدد ايهٗسبا ٞ٥مبطاز تبٛى

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تٛسٝد ايذلدد ايهٗسبا ٞ٥مبطاز تبٛى

زقِ املػسٚع:

تٛسٝد ايذلدد ايهٗسبا ٞ٥مبطاز تبٛى

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0155/07/00/4

ددٜد

ددٜد

10,000,000

6,412,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

1,667,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1434/1433ـ

0

4,744,000

10,000,000

4,744,000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1434/1433 -ـ

َهتٌُ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

تبٛى

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يًُباْٞ

-

-

دزاض ١اضتدداّ ازاقَ ٞكس اهلَ ١٦ٝع ايدزاضات

دزاض ١اضتدداّ ازاقَ ٞكس اهلَ ١٦ٝع ايتؿاَِٝ

ٚايتؿاَِٝ

يًُباْٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

دزاض ١اضتدداّ ازاقَ ٞكس اهلَ ١٦ٝع ايتؿاَِٝ

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ

075/000/000/0226/01/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

250,000

8,233,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

350,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1434/1433ـ

0

2,464,000

250,000

6,959,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َهتٌُ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

ددٙ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

ْصع ًَهٝات ايعكاز يتٛضعَ ١طاز ا٭َرل قُد بٔ

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
عبدايعصٜص باملد ١ٜٓاملٓٛز٠
-

ْصع ًَهٝات ايعكازات يتٛضعَ ١طاز ا٭َرل قُد بٔ

ْصع ًَهٝات ايعكاز يتٛضعَ ١طاز ا٭َرل قُد بٔ

عبدايعصٜص

عبدايعصٜص باملد ١ٜٓاملٓٛز٠
075/010/000/0206/04/00/4

زقِ املػسٚع:
ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

500,000,000

522,479,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

150,000,000

167,979,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1437/1436ـ

ٖ 1434/1433ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

150,000,000

7,398,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

500,000,000

272,518,000

اهلدف احملدد يًعاّ:

ْصع املًهٝات

َهتٌُ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املد ١ٜٓاملٓٛز٠

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس َطاز ايكسٜات َع ايدزاضات ٚايتؿاَِٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

-

تطٜٛس َطاز ايكسٜات َع ايدزاضات ٚايتؿاَِٝ

تطٜٛس َطاز ايكسٜات َع ايدزاضات ٚايتؿاَِٝ

075/000/000/0228/00/4

زقِ املػسٚع:
ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

42,300,000

237,092,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

75,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1437/1436ـ

0

0

42,300,000

2,266,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف عاَ٘ ايجايح

طسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطك ١اؾٛف /ايكسٜات

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

%50
داز ٟإعداد إعاد ٠تهٝٝـ ايتؿاَ ِٝيتطٜٛس املطاز ٚبأْتعاز ؽطٝط ا٭زض

َ٬سع :١مت اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَٚ ِٝداز ٟاٱْتٗا َٔ ٤ؽؿٝـ ا٭زض
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس َطاز عسعس َع ايتؿاَِٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تطٜٛس َطاز عسعس َع ايتؿاَِٝ

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز عسعس َع ايتؿاَِٝ
075/000/000/0218/00/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

103,600,000

247,070,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

70,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1438/1437ـ

0

50,000

103,600,000

3,854,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

مت إْٗا ٤أعُاٍ ايتؿاَٚ ِٝايبد ٤يف ايتٓؿٝر

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اؿدٚد ايػُاي /١ٝعسعس

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

 %100أعُاٍ ايتؿاََ ِٝهتًُ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ؼت إدسا٤ات ايذلض ١ٝيبد ٤تٓؿٝر َػسٚع ايتطٜٛس

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١ؼت إدسا٤ات ايذلض ١ٝيبد ٤تٓؿٝر َػسٚع ايتطٜٛس
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

أعُاٍ ؼطني ٚػدٜد َدازز بعض املطازات احملً١ٝ

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
ٚاٱقً١ُٝٝ
-

أعُاٍ ؼطني ٚػدٜد َدازز بعض املطازات احملً١ٝ

أعُاٍ ؼطني ٚػدٜد َدازز بعض املطازات احملً١ٝ

ٚاٱقً١ُٝٝ

ٚاٱقً١ُٝٝ

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0246/05/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

159,570,000

734,908,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

70,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1436/1435ـ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ٖ 1438/1437ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:
املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

0

0

159,570,000

325,234,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

ايبد ٤يف املساسٌ اؾدٜد٠

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
املسسً ١ا٭ٚىل %100

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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 -املسسً ١ايجاْ%0 ١ٝ

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

َباْ ٞاملتطًبات ا٭َٓ ١ٝيف املطازات ايداخً١ٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

أدٗصَٚ ٠عدات تؿتٝؼ باملطازات

اضِ املػسٚع:

َباْ ٞاملتطًبات ا٭َٓ ١ٝيف املطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

َباْ ٞاملتطًبات ا٭َٓ ١ٝيف املطازات ايداخً١ٝ
075/000/000/0246/08/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

20,000,000

82,451,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

15,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1435/1434ـ

0

9,503,000

20,000,000

31,095,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

إضت ّ٬املػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

إْػاٚ ٤تطٜٛس ٚػٗٝص ؾا٫ت نباز ايػدؿٝات يف

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
املطازات ايداخً١ٝ
املسسً ١ايجايج١

ؼطني ٚػدٜد ايؿا٫ت املًهٚ ١ٝؾا٫ت نباز

ؼطني ٚػدٜد ؾا٫ت نباز ايػدؿٝات يف بعض

ايػدؿٝات يف بعض املطازات

املطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/10/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

21,600,000

64,940,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

7,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1435/1434ـ

0

2,149,000

21,600,000

47,924,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

إضت ّ٬املػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت اٱْتٗا َٔ ٤املسسً ١ا٭ٚىل ٚايجاْٚ ١ٝداز ٟإلاش املسسً ١ايجايج١
379

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

ا٫ستٝادات ا٭َٓ ١ٝايعادً َٔ ١ايطٝاز ٚأدٗص٠

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
املساقبٚ ١اؿٛادص اـسضاْ١ٝ
املسسً ١ايجايجٚ ١ايسابع١

ا٫ستٝادات ا٭َٓ ١ٝايعادً َٔ ١ايطٝاز ٚايػبٛن١

ا٫ستٝادات ا٭َٓ ١ٝايعادً َٔ ١ايطٝاز ٚأدٗص٠

ٚاؿٛادص اـسضاْ ١ٝيًُطازات ايداخً١ٝ

املساقبٚ ١اؿٛادص اـسضاْ١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/11/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

13,360,000

104,116,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

15,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1438/1437ـ

0

1,726,000

13,360,000

33,733,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

تسض ١ٝاملسسً ١ايجايجٚ ١ايسابع١

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

 %100يًُسسً ١ا٭ٚىل ٚايجاْ١ٝ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

متت شٜاد ٠املدؿؿات ٚتكط ِٝاملػسٚع إىل عدَ ٠ساسٌ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١متت شٜاد ٠املدؿؿات ٚتكط ِٝاملػسٚع إىل عدَ ٠ساسٌ
380

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضتبداٍ أدٗصَٛ ٠قع ا٫قذلاب ايدقٝل َٔ VASIS

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0246/13/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

8,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

1,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1431/1430ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1435/1434ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

5,054,000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

إضت ّ٬املػسٚع

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إىل PAPI
اضتبداٍ أدٗصَٛ ٠قع ا٫قذلاب ايدقٝل َٔ VASIS
إىل PAPI

كتًـ َٓاطل املًُه١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

383

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

ضؿًتٚ ١زؾـ ٚإْاز ٠ايطسم ٚايطاسات يًُطازات

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
ايداخً١ٝ
-

ضؿًتٚ ١زؾـ ٚإْاز ٠ايطسم ٚايداخً ١ٝيًُطازات

ضؿًتٚ ١زؾـ ٚإْاز ٠ايطسم ٚايطاسات يًُطازات

ايداخً١ٝ

ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/18/00/4

ددٜد

َػسٚع ددٜد

250,000,000

70,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

35,000,000

15,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

35,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

210,000,000

0

ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435 -ـ

إعاد ٠طسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
داز ٟاعاد ٠طسس٘ يًُٓاؾط ١ايعاَ١

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

381

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

اضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ايكؿِٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

املسسً ١ايجايج١

-

اضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ايكؿِٝ

اضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ايكؿِٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0250/01/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

5,430,000

21,712,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

8,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1430/1429ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1435/1434ـ

0

7,922,000

5,430,000

16,499,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إضت ّ٬املػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطك ١ايكؿِٝ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

مت اْ٫تٗا َٔ ٤املػسٚع

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١متت شٜاد ٠املدؿؿات ٚتكط ِٝاملػسٚع إىل عدَ ٠ساسٌ

381

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0280/00/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

110,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

10,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إْػاَ ٤طاز اقتؿاد ٟبايػسق١ٝ
إْػاَ ٤طاز اقتؿاد ٟبايػسق ١ٝمبٛدب ا٭َس ايطاَٞ
ايدلق ٞزقِ ( ّ/3388ب ) ٚتازٜذ ٖ1431/04/20ـ

املٓطك ١ايػسق١ٝ
ْعِ( ,ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُػسٚع)

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يف اْتعاز ؽؿٝـ ا٭زض

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

تػٝرل غبهات تٛشبع ايطاق ١ايهٗسباْٚ ١ٝ٥عِ إْراز

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0246/23/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

120,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

15,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1434/1433ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

تسض ١ٝاملػسٚع

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

اؿسٜل
املسسً ١ا٭ٚىل
تػٝرل غبهات تٛشبع ايطاق ١ايهٗسباْٚ ١ٝ٥عِ إْراز
اؿسٜل

كتًـ َٓاطل املًُه١

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
ؼت إدسا٤ات ايطسح

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات ايداخً١ٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

تطٜٛس َطاز ا٭َرل ضًُإ بٔ
عبدايعصٜص بايدٚادَٞ

إضتهُاٍ تطٜٛس َطاز ا٭َرل ضًُإ بٔ عبدايعصٜص
بايدٚادَٞ
-

075/000/000/0246/31/00/4

ددٜد

ددٜد

15,000,000

250,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

5,000,000

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1435/1434ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1435/1434ـ

-

0

0

15,000,000

0

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

تطٜٛس املطازات ايداخً١ٝ

تٓؿٝر املػسٚع

-

ٖ1433/1432ـ ٖ1435/1434 -ـ
َٓطك ١ايسٜاض /ايدٚادَٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
يف اْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت طسس٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1434ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

إْػاٚ ٤تطٜٛس ٚػٗٝص َباْ ٞاٱطؿاٚ ٤اٱْكاذ

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
باملطازات ايداخً١ٝ
-

ػٗٝصات ٚؼطٓٝات

ػٗٝصات ٚؼطٓٝات

مبباْ ٞاٱطؿاٚ ٤اٱْكاذ املسسً ١ا٭ٚىل

مبباْ ٞاٱطؿاٚ ٤اٱْكاذ

زقِ املػسٚع:

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/16/00/4

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

30,000,000

90,701,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

8,000,000

15,439,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1433/1432ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1435/1434ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

8,000,000

20,644,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

21,000,000

31,463,000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

ايبد ٤يف املسسً ١ايجاْ١ٝ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُهَ 23( ١طاز)

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

 %100املسسً ١ا٭ٚىل  %10 ,املسسً ١ايجاْ١ٝ

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

إشاي ١املباْ ٞا٭ ١ًٜيًطكٛط

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

إشاي ١املباْ ٞاٯ ١ًٜيًطكٛط

إشاي ١املباْ ٞاٯ ١ًٜيًطكٛط

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/29/00/4

ددٜد

ددٜد

20,200,000

2,430,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

6,000,000

951,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1434/1433ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1435/1434ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

6,000,000

951,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

14,000,000

951,000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435 -ـ

إضت ّ٬املػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُهَ 23( ١طاز)

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

إضت ّ٬املػسٚع

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز زؾشا٤

تطٜٛس َطاز زؾشا٤

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/31/00/4

ددٜد

ددٜد

215,000,000

250,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1435/1434ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

-

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

175,000,000

-

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َػسٚع ددٜد
اؿدٚد ايػُاي /١ٝزؾشا٤

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يف إْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت طسس٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1434ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

تطٜٛس َطاز ا٭سطا٤

اضِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز ا٭سطا٤

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/31/00/4

ددٜد

ددٜد

215,000,000

250,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1435/1434ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

30,000,000

-

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

175,000,000

-

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َػسٚع ددٜد
ا٭سطا٤

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يف إْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت طسس٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1434ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

تطٜٛس َطاز ايٛد٘

اضِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز ايٛد٘

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس املطازات ايداخً ١ٝاملسسً ١ا٭ٚىل

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/31/00/4

ددٜد

ددٜد

139,000,000

250,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

20,000,000

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1435/1434ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

20,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

109,000,000

0

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

َػسٚع ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

ايٛد٘

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يف إْتعاز اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع::١طسح املػسٚع قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1434ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس َطاز ايباس١

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز ايباس١

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز ايباس١

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0281/31/00/4

ددٜد

ددٜد

283,000,000

55,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

35,000,000

5,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

-

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

35,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

234,000,000

0

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

تسض ١ٝاملػسٚع

اهلدف احملدد يًعاّ:

ايباس١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

طسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس َطاز ساٌ٥

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

تطٜٛس َطاز ساٌ٥

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس َطاز ساٌ٥

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0196/03/00/00/4

ددٜد

ددٜد

390,000,000

240,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

35,000,000

24,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

-

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

35,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

345,000,000

0

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

تسض ١ٝاملػسٚع

اهلدف احملدد يًعاّ:

اؿدٚد ايػُاي١ٝ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعَِ ,ػسٚع ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

مت إدزاد٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1436ـ)

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١مت طسس٘ قُٔ َٝصاْ ١ٝعاّ (ٖ1435/1434ـ)
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

إْػاَ ٤سنص ايكٝاد ٠ايجابت يف املطازات ايداخً١ٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

إْػاَ ٤سانص عًُٝات املطاز ٚػٗٝصٖا

زقِ املػسٚع:

إْػاَ ٤سنص ايكٝاد ٠ايجابت يف املطازات ايداخً١ٝ

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/010/000/0246/12/00/4

ددٜد

ؼت ايتؿٝر

50,000,000

65,762,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

10,000,000

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1435/1434ـ

ٖ 1435/1434ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

10,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

38,000,000

0

ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435 -ـ

تٓؿٝر املػسٚع يًعاّ ايجاْٞ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
مت إيػا ٤املػسٚع ٚداز ٟإعاد ٠طسس٘

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تؿُ ِٝتطٜٛس َطاز أبٗا

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تؿُ ِٝتطٜٛس َطاز أبٗا

زقِ املػسٚع:

تؿُ ِٝتطٜٛس َطاز أبٗا

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0274/02/4

ددٜد

ددٜد

7,000,000

15,930,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

1,563,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1434/1433ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1435/1434ـ

0

767,000

7,000,000

15,133,000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1433/1432 -ـ

إضت ّ٬املػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطك ١عطرل /أبٗا

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ٜٛ ٫دد

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

املتطًبات ايكسٚز ١ٜيتشَ ٌٜٛطاز ا٭َرل قُد بٔ

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
عبدايعصٜص باملد ١ٜٓاملٓٛز ٠إىل دٚيٞ
-

-

املتطًبات ايكسٚز ١ٜيتشَ ٌٜٛطاز ا٭َرل قُد بٔ

املتطًبات ايكسٚز ١ٜيتش ٌٜٛاملطاز إىل َطاز دٚيٞ

عبدايعصٜص باملد ١ٜٓاملٓٛز ٠إىل دٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/010/000/0206/03/004
ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

68,330,000

209,334,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1434/1433ـ

0

25,185,000

68,330,000

199,560,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َهتٌُ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

املد ١ٜٓاملٓٛز٠

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

إْػاَ ٤بٓ ٢اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

إْػاَ ٤بٓ ٢اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

إْػاَ ٤بٓ ٢اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ
075/010/000/0226/02/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

50,000,000

381,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

10,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

0

0

50,000,000

0

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف عاَ٘ ايجايح

تسض ١ٝاملػسٚع
ددٙ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعِ (,دزاض ١إضتدداّ أزاقَ ٞكس اهلَ ١٦ٝع تؿاَ ِٝاملباْ)ٞ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

دزاضـٚ ١تطٜٛـس َطـاز لـسإ َع ايتؿاَِٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

دزاضـٚ ١تطٜٛـس َطـاز لـسإ َع ايتؿاَِٝ

زقِ املػسٚع:

دزاضـٚ ١تطٜٛـس َطـاز لـسإ َع ايتؿاَِٝ
075/000/0186/00/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

178,100,000

364,831,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

1,539,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1431/1430ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1434/1433ـ

0

1,539,000

178,100,000

364,830,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

املػسٚع َهتٌُ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

لسإ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

٫

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس َطاز تبٛى

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

أعُاٍ املباْٚ ٞاٱغساف

أعُاٍ املباْٚ ٞاٱغساف ـ املسسً ١ايجاْ١ٝ

تطٜٛس َطاز تبٛى

تطٜٛس َطاز تبٛى

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0155/06/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

87,650,000

301,658,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

25,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

-

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

0

0

87,650,000

251,555,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

تسض ١ٝاملػسٚع
تبٛى

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعِ ,إعداد ايتؿاَِٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ؼت إدسا٤ات ايطسح يف َٓاؾط ١خاؾ ١يًتؿاَِٝ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات يًُطازات اٱقًٚ ١ُٝٝاحملً١ٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

املسسً ١ايجايج١

-

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات يًُطازات اٱقًٚ ١ُٝٝاحملً١ٝ

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات يًُطازات اٱقًٚ ١ُٝٝاحملً١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/03/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

25,080,000

127,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

15,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1434/1433ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ 1436/1435ـ

0

35,066,000

25,080,000

87,147,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف عاَ٘ ايسابع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%88

تكدّ ضرل ايعٌُ :

متت شٜاد ٠املدؿؿات ٚإقاؾَ ١ساسٌ ددٜد٠

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

ايداخً١ٝ

-

املسسً ١ايجاْ١

تطٜٛس ٚإْػاَ ٤ساؾل ا٭زؾاد يف بعض املطازات

تطٜٛس ٚإْػاَ ٤باْ ٞا٭زؾاد يف بعض املطازات

ايداخً١ٝ

ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

تطٜٛس ٚإْػاَ ٤باْ ٞا٭زؾاد يف بعض املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ

075/000/000/0246/02/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

25,880,000

39,472,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

1,231,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1435/1434ـ

0

0

25,880,000

32,278,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َهتٌُ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

103

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

أعُاٍ ايط ١َ٬ايٛقا ١ٝ٥يًُدازز

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

-

أعُاٍ ايط ١َ٬ايٛقا ١ٝ٥يًُدازز

أعُاٍ ايط ١َ٬يًُدازز يف املطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/09/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

4,620,000

28,319,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

1,555,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1434/1433ـ

0

499,000

4,620,000

24,096,000

أعُاٍ ايط ١َ٬يًُدازز يف املطازات ايداخً١ٝ

َهتٌُ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

إْػاَ ٤طاز املًو عبد اهلل بٔ عبدايعصٜص عاشإ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

-

إْػاَ ٤طاز املًو عبد اهلل بٔ عبدايعصٜص عاشإ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0157/12/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

850,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

150,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1439/1438ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

ايبد ٤يف املػسٚع

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

داشإ
ْعِ ,دزاضٚ ١تؿاََ ِٝػسٚع َطاز املًو عبد اهلل بٔ عبد ايعصٜص ظاشإ
%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

داز ٟطًب شٜاد ٠ايعتُادات يذلض ١ٝاملػسٚع

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

101

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

إعداد املدططات ايعاَ ١يًُطازات ايداخً١ٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

إعداد املدططات ايعاَ ١يًُطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

إعداد املدططات ايعاَ ١يًُطازات ايداخً١ٝ
075/000/000/0246/01/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

14,900,000

25,190,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

1,770,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1431/1430ـ

ٖ 1430/1429ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ 1434/1433ـ

0

1,770,000

14,900,000

25,019,000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

إنُاٍ املػسٚع يف عاَ ١ايسابع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0246/19/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

15,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

5,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1437/1436ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

1,966,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

2,474,000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضتهُاٍ املػسٚع يف عاَ٘ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ايتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيًُطازات ايداخً١ٝ
-

املٓطك ١ايػسقَٓٚ ,١ٝطكَ ١ه ١املهسَ /١ايكٓؿرَٓٚ ,٠طك ١ايباس /١ايباس١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%55

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سعٖ :١رَ ٙػازٜع ددٜد ٠ايبعض َٓٗا داز ٟؽؿٝـ ا٭زض ٚا٭خس تأدٌ تٓؿٝر ٙيٛقت آخس ٜتِ ؼدٜد٫ ٙسكاً
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

اـدَات ا٫ضتػازٚ ١ٜايدعِ ايؿين يتطٜٛس ٚإْػا٤

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
املطازات ايداخً١ٝ
-

-

اـدَات ا٫ضتػازٚ ١ٜايدعِ ايؿين يتطٜٛس ٚإْػا٤

دزاضات إضتػازَٚ ١ٜطاْد ٠ؾٓ ١ٝيٲداز ٠اهلٓدض١ٝ

زقِ املػسٚع:

املطازات ايداخً١ٝ

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/18/00/4

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

50,000,000

129,407,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

9,000,000

3,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1433/1432ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1436/1435ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

9,000,000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

41,000,000

0

ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435 -ـ

ايبد ٤يف تٓؿٝر املػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
مت تأدٖ ٌٝرا املػسٚع ٚتعٝني إضتػازٟ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١داز ٟطسح دص َٔ ٤املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تؿُٚ ِٝتطٜٛس َطاز ايكؿِٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تطٜٛس َطاز ايكؿِٝ

زقِ املػسٚع:

تؿُٚ ِٝتطٜٛس َطاز ايكؿِٝ

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0250/02/00/4

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

285,000,000

530,001,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

45,000,000

120,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1435/1434ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1437/1436ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

45,000,000

7,776,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

230,000,000

7,776,000

ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

اٱْتٗاَ َٔ ٤سسً ١ايتؿاَِٝ

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطك ١ايكؿِٝ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

داز ٟايعٌُ يًتؿاَ ِٝايتؿؿ ١ًٝٝيتطٜٛس املطاز

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

اٜؿاٍ املٝاٚ ٙاضتبداٍ ايػبهات ٚقطات َعاؾ ١املٝاٙ

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

يف املٝصاْ١ٝ
ٚايؿسف ايؿشٞ
املسسً ١ا٭ٚىل

-

اٜؿاٍ املٝاٚ ٙاضتبداٍ ايػبهات ٚقطات َعاؾ ١املٝاٙ

إٜؿاٍ املٝا ٙيًُطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:

ٚايؿسف ايؿشٞ

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

075/000/000/0246/22/00/4

ددٜد

ددٜد

20,000,000

70,000,000

ايدٚي١

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

6,000,000

10,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ 1438/1437ـ

6,000,000

0

14,000,000

0

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435 -ـ

تسض ١ٝاملػسٚع

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

كتًـ َٓاطل املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
ؼت إدسا٤ات ايطسح

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

دز ٤أخطاز ايطٍٛٝ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

دز ٤أخطاز ايطٍٛٝ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0246/28/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

22,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

ايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

5,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1436/1435ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1438/1437ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

بد ٤ايتٓؿٝر يف املػسٚع

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

كتًـ َٓاطل املًُه١

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%5

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

٫
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ؼدٜح ْعِ َسنص اٱقذلاب اٯيٞ

ؼدٜح ْعِ َسنص اٱقذلاب اٯيٞ

مبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

مبطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

075/000/000/0149/80/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

6.500.000

 16.500.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

 1.600.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1430/1/18ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/9/17ـ

0

 67.000زٜاٍ

6.500.000

 8.603.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

اٱضتُساز يف إلاش املػسٚع

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

مت إلاش املػسٚع بٓطب٪85 ١
تأخس املػسٚع بطبب إزتباط٘ مبػسٚع آخس ٜٚتِ ايتٓطٝل سايٝاً َع املكا ٍٚٱضتهُاٍ ايعٌُ ٚإقؿاٍ ايعكد
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

َطاز أبٗا

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

َسنص اٱقذلاب اٯي ٞمبطاز أبٗا

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

َسنص اٱقذلاب اٯي ٞمبطاز أبٗا
075/000/000/0274/01/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

7.000.000

 35.000.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

 15.000.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

مل حيدد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

0

-

7.000.000

-

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1435/1434- 1432/1431ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

املٓطك ١اؾٓٛب – ١ٝأبٗا

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

طسح املػسٚع يف املٓاؾط ١ايعاَٚ ١تسضٝت٘

جيس ٣ايعٌُ يف تك ِٝٝايعسٚض
ضبل إٔ طسح يف َٓاؾط ١عاَٚ ١مت تكد ِٜعسقني بتهايٝـ أعً ٢بهجرل َٔ ايتهايٝـ املعتُد ٠يريو أعٝد طسس٘
ٚؾتح املعازٜـ يف ٖ1435/4/16ـ

َ٬سع :١جيس ٣ايعٌُ يف تك ِٝٝايعسٚض
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

خدَات امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

ؼدٜح ػٗٝصات ٚزؽ ايؿٝاْ ١يف ايكطاعات

زقِ املػسٚع:

ؼدٜح ٚزؽ ايؿٝاْ ١يف ايكطاعات
075/000/000/0226/02/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

15.000.000

 26.964.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

 10.000.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1433/10/28ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1434/1433ـ

ٖ1435/10/27ـ

0

 3.740.000زٜاٍ

15.000.000

 3.740.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

ايبد ٤يف إلاش أعُاٍ املػسٚع

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

دد , ٠أبٗا

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت إلاش ايعٌُ بٓطب٪20 ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

تـِ إٜكاف ايعٌُ مبٛقع ددْ ٠عساً ٭عُاٍ ايتطٜٛس باملطاز

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تطٜٛس أْعُ ١ايطاق ١ايػُطٚ ١ٝا٭ْعُ ١املطاْد٠

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

تطٜٛس أْعُ ١ايطاق ١ايػُطٚ ١ٝا٭ْعُ ١املطاْد٠
075/000/000/0226/07/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

5.000.000

 5.000.000زٜاٍ
َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

 5.000.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

مل حيدد

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

0

-

5.000.000

-

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٛاقع ْا ١ٝ٥مبدتًـ أما ٤املًُه١

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

طسح املػسٚع يف املٓاؾط ١ايعاَ١

ٜتِ سايٝاً إعداد ايػسٚط ٚاملٛاؾؿات بعد دف٘ َع َػسٚع آخس
مت طسس٘ يف َٓاؾط ١عاَٚ ١مل ٜتكدّ أَ ٟكاٚ ٍٚضٝعاد طسس٘ بعد ايدَر
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

املسسً ١ايجاْ ١ٝيٓعِ اهلبٛط اٯيٞ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

ْعاّ اهلبٛط اٯي( ٞاملسسً ١ايجاْ)١ٝ
075/000/000/0266/10/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

4.390.000

 46.875.301زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

6.564.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1426/2/25ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1429/6/26ـ

0

3.949.000

4.390.000

 45.915.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

إقؿاٍ ايعكد

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

إقؿاٍ ايعكد

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٛاقع كتًؿ ١باملًُه١

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

مت إلاش ايعٌُ بٓطب٪100 ١

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ْعِ امل٬س ١عدل َٓع ١َٛا٭قُاز

ْعِ امل٬س ١عدل َٓع ١َٛا٭قُاز

ايؿٓاعٝـ ( ١املسسً ١ا٭ٚيـ) ٢

ايؿٓاعٝـ ( ١املسسً ١ا٭ٚيـ) ٢

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

075/000/000/0266/12/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

5.290.000

 25.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

 3.000.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1428/7/10ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

سطب اؾدٖ1430/7/10 ٍٚـ املٛاؾل ّ2009/7/3
ٚمت متدٜد ٙإىل ّ2013/7/3
-

0
5.290.000

 17.777.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إنُاٍ املػسٚع

َسنص املساقب ١اٱقً ُٞٝظدَٓٚ ٠اطل أخس٣

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت إلاش املػسٚع بٓطب٪80 ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

يًذص ٤املتبك َٔ ٞاملػسٚع قاَت اهل ١٦ٝبطشب ايعٌُ َٔ املكاٚ ٍٚإضٓاد ا٭عُاٍ املتبك ١ٝإىل ايػسن ١املؿٓع١
) ,(ISIبعد َٛاؾك ١املكاّ ايطاَ ٞعًٖ ٢را اٱدسا, ٤

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

ٚتك ّٛايػسن ١املؿٓع ١سايٝاً بايتٓؿٝر
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

ْعاّ دعِ امل٬س ١اؾ ١ٜٛبا٭قُاز ايؿٓاع١ٝ
)(EGNOS
-

ْعاّ دعِ امل٬س ١اؾ ١ٜٛبا٭قُاز ايؿٓاع١ٝ
)(EGNOS
075/000/000/0226/09/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد  /مل ٜطسح يف َٓاؾط١

7.000.000

 14.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

مل حيدد

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:
َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

0

-

7.000.000
إنُاٍ خط ١اٱعداد يًُػسٚع عً ٢املطت ٣ٛاٱقًُٞٝ
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ
ٚنريو بايتٓطٝل َع د ٍٚأٚزبا
َٓاطل كتًؿ ١يف أما ٤املًُه١

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-

عدّ إنتُاٍ خط ١اٱعداد يًُػسٚع ايت ٢تتطًب ػُٝع َعًَٛات َٔ بعض د ٍٚاٱقًٚ ِٝد ٍٚأٚزبا
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

غبه ١اٱتؿا٫ت امل٬س ١ٝيتٛؾرل

غبه ١اٱتؿا٫ت امل٬س ١ٝيتٛؾرل

اـدََ ١باغـس َٔ ٠اهل٦ٝـ١

اـدََ ١باغـس َٔ ٠اهل٦ٝـ١

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

075/000/000/0266/01/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

6.000.000

 13.599.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

 1.830.602زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/1/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1435/5/14ـ

0

1.306.000

6.000.000

10.575.491

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

إلاش املػسٚع بٓطب٪90 ١

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َسنص املساقب ١اٱقً ١ُٝٝبايسٜاض ٚدد٠

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت ألاش املػسٚع بٓطب٪95 ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

َٓع ١َٛايسادازات امل٬س ١ٝاملدْ١ٝ

زقِ املػسٚع:

َٓع ١َٛايسادازات امل٬س ١ٝاملدْ١ٝ
075/000/000/0266/05/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

200.000.000

 250.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

50.000.000

73.576.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1430/6/14ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1435/1434ـ

ٖ1435/3/11ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

50.000.000

 39.773.000زٜاٍ

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

200.000.000

 171.611.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايسابع

إلاش املػسٚع بٓطب٪90 ١

اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓاطل كتًؿ ١باملًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ألص املػسٚع بٓطب٪92 ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

تأخس تطً ِٝا٭زض ٭سد َٛاقع املػسٚع َٚا شاٍ ؼت اٱدسا٤

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تطٜٛس أْعُ ١إداز ٠اؿسن ١اؾ١ٜٛ

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس أْعُ ١إداز ٠اؿسن ١اؾ١ٜٛ
075/00/000/0226/07/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

20.000.000

 24.590.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

 7.326.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/5/26ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1436/5/29ـ

0

 1.328.000زٜاٍ

20.000.000

 3.922.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

تٓؿٝر  َٔ ٪40أعُاٍ املػسٚع

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َسنص املساقب ١اٱقً ُٞٝظد٠

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعِ َٓ /ع ١َٛايسادازات َٚػسٚع MSTS

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

مت إلاش ايعٌُ بٓطب٪45 ١
إزتباط املػسٚع مبػسٚعني آخسٚ ٜٔاؿً ٍٛايعٌُ عً ٢إٔ ٜتصأَ اؾد ٍٚايصَين يًج٬ثَ ١ػازٜع
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

أْعُ ١اٱضتط٬ع ا٭تَٛاتٝه ٞايراتٞ

زقِ املػسٚع:

أْعُ ١اٱضتط٬ع ا٭تَٛاتٝه ٞايراتٞ
075/000/000/0226/15/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

20.000.000

 20.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

 10.000.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1436/1435ـ

مل حيدد

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

-

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

15.000.000

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1435/1434 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إعداد ايٛثا٥ل ٚطسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١

َٛ 21قع مبدتًـ املٓاطل باملًُه١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت طسس٘ يف َٓاؾط ١عاَٚ ١مت إيػا ٤املٓاؾط ١ٱعاد ٠طسس٘

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

ػدٜد أدٗصَٚ ٠عدات إداز ٠اؿسن ١اؾ١ٜٛ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0226/16/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

 10.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

-

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

خدَات امل٬س ١اؾ١ٜٛ
-

مل ٜبدأ

إعداد ايٛثا٥ل ٚطسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١
َٓاطل كتًؿ ١باملًُه١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت إعداد ايٛثا٥ل يًطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

-

ْعاّ َعاؾ ١خطط ايطرلإ باملطازات احملً١ٝ

ْعِ َعاؾ ١خطط ايطرلإ باملطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:

ٚاٱقً١ُٝٝ
075/000/000/0266/017/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

10.000.000

 22.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1430/5/22ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1433/4/21ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
10.000.000

 22.000.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

إقؿاٍ ايعكد

أبٗا  ,داشإ  ,ايطا٥ـ  ,ايكؿِٝ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

بساَر ٚتطبٝكات امل٬س ١عدل اٱْذلْت

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس أْعُ ١اٱتؿا٫ت ايؿٛت(VOIP) ١ٝ
075/000/000/0266/23/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

30.000.000

 30.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

9.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1436/1435ـ

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

9.000.000

-

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

21.000.000

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

مل ٜبدأ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435 -ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إٔ ٜتِ طسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ١

كتًـ املٓاطل باملًُه١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ؼت إدسا٤ات ايطسح يف َٓاؾط ١عاَ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ؼدٜح ْعاّ ايسضا ٌ٥امل٬س ١ٝا٭تَٛاتٝه١ٝ

ؼدٜح ْعاّ ايسضا ٌ٥امل٬س ١ٝا٭تَٛاتٝه١ٝ

مبطاز املًو عبدايعصٜص ظد٠

مبطاز املًو عبدايعصٜص ظد٠

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

057/000/000/0204/06/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

2.000.000

 5.000.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1429/4/14ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/7/21ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

0
2.000.000
اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إنُاٍ املػسٚع

َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚي – ٞظد٠
ٜستبط املػسٚع مبػسٚع ؼدٜح ا٭دٗصْٚ ٠عِ َٚهْٛات َسنص ٣املساقب ١اؾ ١ٜٛظدٚ ٠ايسٜاض

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

 4.496.000زٜاٍ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

-

مت إلاش املػسٚع بٓطب٪100 ١
مل ٜكدّ املكا ٍٚغٗادَ ٠ؿًش ١ايصنا ٠بػسض ؾسف ايدؾع ١ايٓٗا١ٝ٥

114

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

إضتبداٍ ػٗٝصات َسنص اؿاضب

إضتبداٍ ػٗٝصات َسنص اؿاضب

اٯيٚ ٞايٛزغ ١املسنص١ٜ

اٯيٚ ٞايٛزغ ١املسنص١ٜ

-

057/000/000/0266/14/00/4

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

960.000

 18.942.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1429/5/27ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1430/11/26ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

960.000

 18.942.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إْٗا ٤أعُاٍ املػسٚع بايهاٌَ

ددَٓ – ٠طك ١قطاع خدَات امل٬س ١اؾ١ٜٛ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت إلاش املػسٚع بٓطب٪100 ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

َسنص َساقب ١اٱقذلاب مبطاز ا٭َرل قُد بٔ

َسنص َساقب ١اٱقذلاب مبطاز

عبدايعصٜص

ا٭َرل قُد بٔ عبدايعصٜص

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0206/02/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

15.440.000

 49.500.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1428/9/28ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1430/10/16ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
15.440.000

 49.500.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إقؿاٍ ايعكد
املد ١ٜٓاملٓٛز٠

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت ألاش املػسٚع بٓطبٚ ٪100 ١مت إقؿاٍ ايعكد

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ْعِ املطاعدات امل٬س ١ٝملطاز

ْعِ املطاعدات امل٬س١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ا٭َرل عبداجملٝد بٔ عبدايعصٜص بايع٬
075/000/000/0266/08/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

8.000.000

8.000.000

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/1/2ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1431/7/1ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
8.000.000

 4.617.000زٜاٍ ناٌَ ق ١ُٝايعكد

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إقؿاٍ املػسٚع

َطاز ا٭َرل عبداجملٝد بٔ عبدايعصٜص بايع٬

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ألص ايعٌُ يف املػسٚع بٓطبٚ ٪100 ١مت إقؿاٍ ايعكد

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ْعاّ املعًَٛات امل٬س١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ْعاّ املعًَٛات امل٬س١ٝ
075/00/000/0204/06/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

1,000,000

 10.000.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1425/7/22ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1427/7/3ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
1,000,000

 10.000.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إقؿاٍ املػسٚع

ددَ – ٠بٓ ٢اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت ألاش املػسٚع بٓطبٚ ٪100 ١مت إقؿاٍ ايعكد

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

تطٜٛس ا٭دٗص ٠امل٬س ١ٝاؾ١ٜٛ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

دٗاش إزغاد َ٬س ( ٞؾٛزتاى )
17/10/000/0266/11/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

6.780.000

 42.800.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1427/11/30ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1430/12/13ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
6.780.000

 42.700.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إقؿاٍ املػسٚع

كتًـ املٓاطل باملًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت إلاش املػسٚع بٓطبٚ ٪100 ١مت إقؿاٍ ايعكد

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

أْعُ ١اٱتؿا٫ت امل٬س ١ٝملسنص ٟاملساقب ١اؾ١ٜٛ

أْعُ ١اٱتؿا٫ت امل٬س ١ٝملسنصٟ

بايسٜاض ٚدد٠

املساقب ١اؾ ١ٜٛبايسٜاض ٚدد٠

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

17/10/000/0225/01/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

4.810.000

 41.950.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1426/12/16ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1429/12/2ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

0

-

4.810.000

41.578.282

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إقؿاٍ املػسٚع

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

-

ايسٜاض ٚدد٠
ْعِ ٜستبط املػسٚع مبػسٚع ؼدٜح ا٭دٗصْٚ ٠عِ َٚهْٛات َسنص املساقب ١اؾ ١ٜٛبايسٜاض ٚدد٠
مت ألاش املػسٚع بٓطبٚ ٪100 ١مت إقؿاٍ ايعكد

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

املسسً ١ا٭ٚىل َٔ َػسٚع ؼطني

املسسً ١ا٭ٚىل َٔ َػسٚع ؼطني

ْعاّ اٱتؿا٫ت امل٬س١ٝ

ْعاّ اٱتؿا٫ت امل٬س١ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

075/000/000/0231/01/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

8.350.000

 31.228.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1428/1/1ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/7/11ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
8.350.000

 31.228.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إقؿاٍ ايعكد

أبٗا  ,سؿس ايباطٔ َٓٚ ,اطل كتًؿ ١باملًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت ألاش املػسٚع بٓطبٚ ٪100 ١مت إقؿاٍ ايعكد

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

املسسً ١ايجاَْ َٔ ١ٝػسٚع ؼطني

املسسً ١ايجاَْ َٔ ١ٝػسٚع ؼطني

ْعاّ اٱتؿا٫ت امل٬س١ٝ

ْعاّ اٱتؿــا٫ت امل٬سٝـ١

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0231/02/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

16.090.000

 54.942.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1428/6/1ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/5/30ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
16.090.000

 54.288.0000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إنُاٍ املػسٚع ٚإقؿاٍ ايعكد

َٓاطل كتًؿ ١ظُٝع أما ٤املًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ْعاّ ؾٛتس ٠أدٛز خدَات امل٬س ١اؾ١ٜٛ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ْعاّ ؾٛتس ٠أدٛز خدَات امل٬س ١اؾ١ٜٛ
075/000/000/0266/03/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

5.000.000

 11.000.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/1/2ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/3/1ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
5.000.000

 10.993.000زٜاٍ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إدخاٍ ايٓعاّ يف اـدَٚ ١إقؿاٍ ايعكد

َطاز املًو عبدايعصٜص – َسنص املساقب ١اٱقًُٞٝ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٪100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

ْعاّ َساقب ١ػٗٝصات خدَات امل٬س ١اؾ ١ٜٛعٔ بٴعد

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ْعاّ َساقب ١ػٗٝصات خدَات امل٬س ١اؾ ١ٜٛعٔ بٴعد
075/000/000/0226/04/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

3.000.000

 6.975.000زٜاٍ

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/4/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/11/14ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

0
3.000.000

6.975.000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

إنُاٍ املػسٚع ٚإقؿاٍ ايعكد

دد – ٠قطاع خدَات امل٬س ١اؾَ- ١ٜٛسنص َساقب ١ايؿٝاْ١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

ٜٛ ٫دد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

-

ْعاّ املطاعدات امل٬س١ٝ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0226/18/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

 40.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

 10.000.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/11/10ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1436/11/9ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

-

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

تٓؿٝر  َٔ ٪10أعُاٍ املػسٚع
َٓاطل كتًؿ ١باملًُه١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

مت إلاش ايعٌُ بٓطب٪7 ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

-

اضِ املػسٚع:

ا٭ْعُ ١ايساداز ١ٜيتذٓٝب ايطا٥سات
اٱؾطداّ بايطٛٝز

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0266/24/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

 8.000.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

 3.000.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/4/10ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1437/4/9ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

-

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

-

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

طسح املػسٚع يف َٓاؾط ١عاَ – ١تسض ١ٝايعكد
داشإ – َطاز املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

متت تسض ١ٝايعكد ٚمت إضت ّ٬املٛقع ٚبدأ ايعٌُ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

-

ؾٝاْٚ ١تػػ ٌٝطا٥سات َٚعدات ايؿشـ اؾٟٛ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0134/08/00/3

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

 102.300.000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

 20.460.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1431/2/16ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1436/4/10ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

 19.945.000زٜاٍ

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

 73.713.000زٜاٍ

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

إضـتُساز ؾٝـاْٚ ١تػـػٌٝ
طا٥سات َٚعدات ايؿشـ اؾٟٛ
مجٝع أما ٤املًُه١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ألص ايعٌُ بٓطب٪78 ١

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف املٝصاْ١ٝ

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

-

ؾٝاْ ١املعدات ٚا٭دٗص ٠امل٬س ١ٝاؾ١ٜٛ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0203/00/00/3

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

 892.739.000زٜاٍ ( بعد ايتُدٜد )

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٝصاْ ١ٝايدٚي١

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

 150.000.000زٜاٍ

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1429/8/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/10/8ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

 150.148.000زٜاٍ

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

 726.485.000زٜاٍ

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ا٫ضتُساز يف ؾٝاْٚ ١تػػٌٝ
ا٭دٗـص ٠امل٬س ١ٝاؾٜٛـ١
مجٝع أما ٤املًُه١
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ألص ايعٌُ بٓطبٚ ٪100 ١مت متدٜد ايعكد ملد ٠عاّ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١باملطاز (تسنٝب

اضِ املػسٚع:

اضتبداٍ غاغات عسض َعًَٛات ايسس٬ت بػاغات

غاغات عسض ايسس٬ت ملطاز ٟاملًو خايد ٚاملًو

َططش)LCD( ١

زقِ املػسٚع:

ؾٗد ايدٚيٝني )

-

075/000/000/0204/02/00/4

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

12.000.000

19.957.700

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

3.000.000

10,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1432/2/21ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1436/1435ـ

ٖ1434/6/30ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

3.000.000

8,894,825

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

9.000.000

13,177,490

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1433/1432ـ ٖ1436/1435 -ـ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:
َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز املًو خايدايدٚي / ٞاملٓطك ١ايػسقَ ,١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ
ْعِ( ,تطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيػبه ١ا٫تؿا٫ت َٚسنص املعًَٛات ملطاز ٟاملًو خايد ٚاملًو ؾٗد ايدٚيٝني )

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

%94
تأخس املكا ٍٚيف الاش بعض ا٭عُاٍ َجٌ تسنٝب غاغات يف َٓطك ١ايعؿؼ ٚإنُاٍ ايتدزٜب ايؿين
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

تطٜٛس املطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

ايتذدٜدات ٚايتشطٓٝات ايعادً ١باملطاز( تطٜٛس

اضِ املػسٚع:

-

ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيػبه ١ا٫تؿا٫ت َٚسنص املعًَٛات

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0204/02/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

22.704.054

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

10,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1431/5/11ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1433/12/30ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

2,171,854

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

2,171,854

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

ملطاز ٟاملًو خايد ٚاملًو ؾٗد ايدٚيٝني )

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

َٓطك ١ايسٜاض َ ,طاز ٟاملًو خايدايدٚي / ٞاملٓطك ١ايػسقَ ,١ٝطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ
ْعِ( ,تطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيػبه ١ا٫تؿا٫ت َٚسنص املعًَٛات ملطاز املًو خايد ايدٚي ٚ ٞملطاز املًو ؾٗد ايدٚي)ٞ

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

%97
مت إلاش َػسٚع َطاز املًو ؾٗد ايدٚي %97 ٚ %100 ٞملطاز املًو خايد ايدٚيٞ
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

ؼدٜح ادٗص ٠اؿاضب اٯيٞ

ؼدٜح أدٗصْٚ ٠عِ ٚبساَر اؿاضب اٯيٞ

ؼت ايتٓؿٝر

075/000/000/0261/01/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

9.250.000

92.648.000

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ
20.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1433/7/27ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1434/6/30ـ

0

18.018.000

9.250.000

77.393.000

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

ا٫ضتُساز يف تًب ١ٝاستٝادات قطاع تكٓ ١ٝاملعًَٛات

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ٚايكطاعات ا٭خس َٔ ٣ا٭دٗص ٠يف ْٗا ١ٜايعاّ اٍٚ٫

مجٝع َهاتب اهلٚ ١٦ٝاملطازات
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

تٛؾرل ايهٗسبا ٤يبعض املٛاقع يف املػسٚع
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

ؼدٜح َٝٚهٓ ١املساض٬ت آيٝا

ؼدٜح َٝٚهٓ ١املساض٬ت آيٝا

ؼت ايتٓؿٝر

075/000/000/0261/02/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

1.030.000

8.500.000

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ
0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1429/5/12ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1431/11/11ـ

0

0

1.030.000

8.147.000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

-

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

مجٝع قطاعات اهل ١٦ٝباملًُه١

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

141

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

تٛزٜد ٚتسنٝب ٚتٓؿٝر بساَر ؽطٝط

تٛزٜد ٚتسنٝب ٚتٓؿٝر بساَر ؽطٝط ٚإداز ٠املٛازد

ٚإداز ٠املٛازد

يًٗ)ERP( ١٦ٝ

-

075/000/000/0261/03/00/4

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

3.000.000

30.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

12.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ1433/5/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ1435/1/12ـ

0

0

3.000.000

0

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠كس اهل ١٦ٝايسٝ٥ظ ظد٠

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%95

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

مت إٜكاف بعض ايبٓٛد إىل سني تٛؾس ايطاق ١ايهٗسباٚ ١ٝ٥اـٛادّ
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

تطٜٛس املطازات

تطٜٛس املطازات

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

ؼدٜح ٚتطٜٛس غبه ١املعًَٛات ْٚعاّ إداز ٠ايػبه١

ؼدٜح ٚتطٜٛس غبه ١املعًَٛات ْٚعاّ إداز ٠ايػبه١

يًٗ١٦ٝ

يًٗ١٦ٝ

-

075/000/000/0261/04/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

20.000.000

20.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

5.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/7/10ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1433/1432ـ

ٖ1433/4/1ـ

0

0

20.000.000

10.827.000

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

اضتهُاٍ تٓؿٝر املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:
َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓاطل كتًؿ ١يف املًُه( ١أبٗا ,ايطا٥ـٜٓ ,بع ,داشإ ,ايكؿ ,ِٝايباس ,١اٱسطا)٤
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%84

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

تأخس املكاٚ ٍٚتعجس املكا ٍٚيف ايتٓؿٝر
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

إْػاَ ٤سنص ساضب آي ٞددٜد

إْػاَ ٤سنص ساضب آي ٞددٜد

ددٜد

075/000/000/0261/05/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

20.000.000

20.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ
3.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

ٖ1435/12/1ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ1436/12/1ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

15.000.000

0

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

-

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١دد , ٠إداز ٠تكٓ ١ٝاملعًَٛات

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0
-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

املسسً ١ايجاْ َٔ ١ٝػٗٝص ايبٓ ١ٝايتشت١ٝ
يًُطازات ايدٚيٚ ١ٝايٓعِ اي٬ضًه١ٝ
ددٜد

ػٗٝص ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُطازات ايدٚيٚ ١ٝايٓعِ
اي٬ضًه( ١ٝاملسسً ١ايجاْ)١ٝ
075/000/000/0261/06/00/4
ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

60.000.000

90.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

10.000.000

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ
30.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1433/8/17ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ1434/8/23ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

10.000.000

42.408.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

36.000.000

51.391.000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1435/1434 -ـ

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

اهلدف احملدد يًعاّ:
َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

َٓاطل كتًؿ ١يف املًُهَ( ١كس اهل ١٦ٝايسٝ٥ظ ظدٚ ٠املطازات ايدٚي)١ٝ
ْعِ (تطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيػبه ١ا٫تؿا٫ت َٚسنص املعًَٛات ملطاز ٟاملًو خايد ٚاملًو ؾٗد ايدٚيٝني َ ٚطاز
املًو عبدايعصٜص َ ٚبٓ ٢اهل ١٦ٝايسٝ٥ط)ٞ

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

%70
ٚقاّ املُجٌ املاي ٞبتٛقٝـ َطايبَ ( ١طتدًـ زقِ  )2يٮدٗص ٠املٛزد ٠مبشاقس ززل َٔ ١ٝإدازَ ٠طتٛدعات اهل١٦ٝ
نُا ٚإ ايػسن ١أبدت ترَسٖا َٔ ذيو يطبب تٛقـ تدؾل ايطٛٝيَٛ َٔ ١ازد املػسٚع .

146

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

ػٗٝص َطازات املًُه ١ايدٚي ١ٝبػسؾ١

-

اضِ املػسٚع:

ػٗٝص املطازات ايدٚي ١ٝبػسف ؼهِ يًػبهات ٚايٓعِ

ؼهِ يًػبهات ٚايٓعِ ٚأدٗص ٠اؿاضب

ٚأدٗص ٠اؿاضب اٯي ٞاملطاْد ٠يًُطازات

اٯي ٞاملطاْد ٠يًُطازات
-

075/000/000/0261/07/00/4

زقِ املػسٚع:

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

30.000.000

30.000.000

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

8.000.000

7.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/11/5ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1436/1435ـ

ٖ1434/5/14ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

8.000.000

6.852.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

21.000.000

12.040.000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):
َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

اهلدف احملدد يًعاّ:
َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓاطل كتًؿ ١يف املًُه( ١أبٗا ,ايطا٥ـٜٓ ,بع ,داشإ ,ايكؿ ,ِٝايباس ,١اٱسطا)٤
ؼدٜح ٚتطٜٛس غبه ١املعًَٛات ْٚعاّ إداز ٠ايػبه ١يًٗ١٦ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%100

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

ْعِ أَٔ املطازات ٚأَٔ قٛاعد

ْعِ أَٔ َعًَٛات املطازات ٚأَٔ قٛاعد املعًَٛات

املعًَٛات
-

075/000/000/0261/08/00/4

زقِ املػسٚع:

ددٜد

ؼت ايتٓؿٝر

5.000.000

22.500.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

3.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/7/24ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1434/1433ـ

ٖ1433/7/30ـ

0

0

5.000.000

1.490.000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1434/1433 -ـ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1434/1433 -ـ

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

َسنص املعًَٛات املسنصٟ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

%55
عدّ داٖصَ ١ٜسانص َعًَٛات َطاز املًو ؾٗد َٚطاز املًو خايد ايدٚي ٚ ٞتٛزٜد بعض ا٭دٗصَ ٠ؿٓٛع ١يف اضساٌٝ٥

ٜٓ ٚتعس اضتبداهلا ٚمت إٜكاف املػسٚع بتازٜذ ٖ1433/5/16ـ ست ٢إغعاز اخس
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

أْعُ ١ايطرلإ املدْٞ

زقِ املػسٚع:

أْعُ ١ايطرلإ املدْٞ
075/000/000/0261/09/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

15.000.000

17.900.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ
10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ 1433/5/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1435/1434ـ

ٖ 1435/1/12ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

5.000.000

15.801.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

15.000.000

15.801.000

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435 -ـ

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1435/1434 -ـ

اهلدف احملدد يًعاّ:

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠سنص املعًَٛات مببٓ230 ٢

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%95

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

مت إٜكاف بعض ايبٓٛد إىل سني تٛؾس ايطاق ١ايهٗسباٚ ١ٝ٥اـٛادّ

َ٬سع : ١تٛدد ث٬ثَ ١طتدًؿات قٝد ايتٓؿٝر
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

اضِ املػسٚع:

-

إْػا ٚ ٤ػٗٝص َسانص َعًَٛات يف املطازات ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0261/11/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

40.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/2/4ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/8/12ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

8.908.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

8.908.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ
َٓاطل كتًؿ ١يف املًُه( ١املطازات ايداخً)١ٝ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :

% 57

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

املػسٚع يف ساد ١اىل نٗسبا ٤اقاؾ ١ٝيف َسنص املعًَٛات
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

ػٗٝص ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايٓعِ اي٬ضًه ١ٝيًُطازت

-

اضِ املػسٚع:

ايداخً١ٝ

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0261/12/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

50.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/3/4ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1436/3/3ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1436/1435ـ ٖ1438/1437 -ـ
َٓاطل كتًؿ ١يف املًُه( ١املطازات ايداخً)١ٝ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):
ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%2

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

املػسٚع ؼت دزاض ١ايعسٚض ٜٚ ,ػٌُ املػسٚع تطٜٛس ايبٛاب ١اٱيهذل ١ْٝٚيًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْٞ

َ٬سع : ١املػسٚع يف َسسً ١املٓاؾط١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0261/13/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

26.245.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

8.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1433/5/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/1/15ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

6,855,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

6,855,000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعاّ مجع َعًَٛات املطازات

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠سنص املعًَٛات
ٜٛ ٫دد

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟
تكدّ ضرل ايعٌُ :

% 90

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

َتٛقـ بطبب عدّ تٛادد ايػبهٚ ١اـٛادّ املطًٛب١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ املػسٚع:

-

زقِ املػسٚع:

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

35.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

8.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/5/28ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1436/9/11ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1434/1433ـ ٖ1436/1435 -ـ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

ْعاّ إداز ٠املُتًهات ٚاملعًَٛات اؾػساؾ ١ٝيًُطازات
ايدٚي١ٝ
075/000/000/0261/14/00/4

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ , ٠سنص املعًَٛات

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ْعِ

تكدّ ضرل ايعٌُ :

% 20

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

َطايب ١ايػسن ١بتؿع ٌٝايسخـ  ٚايدعِ ايؿين َٔ ا ٕ٫ضٝتطًب غسا ٤زخـ  ٚدعِ ؾين ددٜد ٜٔسني اضتّ٬
املػسٚع ٚسايٝا ٖٓاى َؿاُٖات َع ايػسن ١يتطٖ ١ٜٛرا ا٫خت٬ف
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ املػسٚع:

-

ايتعاَ٬ت ا٫يهذل ١ْٝٚاؿه – ١َٝٛايدزاض ١ا٫ضتػاز١ٜ

زقِ املػسٚع:

-

75/000/000/8001/01/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

2,500,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

2,500,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1433/9/3ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ 1434/5/7ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

قطاع تكٓ ١ٝاملعًَٛات

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

% 64
مت اٜكاف املػسٚع يعدّ داٖص ١ٜاملعًَٛات املتعًك ١بإدسا٤ات ايعٌُ يبعض ا٫دازات ٚتصأَ املػسٚع َع عدد َٔ ا٭سداخ

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

ٚاملٗاّ امل٪ثس ٠يف ضرل ايعٌُ عًُا بإٔ ا٭دصا ٤ا٭خس َٔ ٣املػسٚع ٚاييت َٔ املُهٔ ايعٌُ عًٗٝا جيس ٟتٓؿٝرٖا سايٝا.
مت اضتٓ٦اف ايعٌُ بتازٜذ ٖ 1434- 12- 16ـ

َ٬سع٬َ :١سع :١متت املٓاقً َٔ ١املػسٚع ايٛطين يًتعاَ٬ت اٱيهذل ١ْٝٚاؿه ١َٝٛزقِ 45/00/8000/00/00/4
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

-

اـدَات املطاْد٠

تٛزٜد ٚتسنٝب اـٛادّ املسنص ١ٜيب ١٦ٝأٚزانٌ

-

اضِ املػسٚع:

ًَٚشكاتٗا

زقِ املػسٚع:

-

75/000/000/0261/16/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

50,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

10,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/05/20ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/11/20ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

25,900,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

25,900,000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َه ١املهسَ – ١دد٠

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%100

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

ٜٛ ٫دد
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ املػسٚع:

-

تٛزٜد ٚتسنٝب ْعاّ ٚغاغات عسض املعًَٛات باملطازات

زقِ املػسٚع:

-

75/000/000/0261/17/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

25,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

5,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

-

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ
اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

-

اـدَات املطاْد٠

تكد ِٜخدَات اضتػاز ١ٜيٛقع املٛاؾؿات ايؿَٓ ١ٝع

-

اضِ املػسٚع:

َتابع ١تٓؿٝر َػازٜع ايكطاع

زقِ املػسٚع:

-

75/000/000/0261/21/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

10,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

3,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1433/2/6ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1434/2/5ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

333,000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

1,053,000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َه ١املهسَ – ١دد٠

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%100

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ املػسٚع:

-

تطبٝل ْعاّ اداز ٠ع٬قات ايعُ٤٬

زقِ املػسٚع:

-

75/000/000/0261/22/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

5,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

1,000,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

-

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

يف َسسً ١اعداد نساض ١املٛاؾؿات
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اـدَات املطاْد٠

اضِ املػسٚع:

-

تطٜٛس ا٫تؿا٫ت ٚبسٚتٛن٫ٛت ايػبه ١مبطازات املًُه١

زقِ املػسٚع:

-

75/000/000/0261/24/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ددٜد

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

25,000,000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

2,500,000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

مل ٜبدأ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

-

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

يف َسسً ١اعداد نساض ١املٛاؾؿات
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

َعٌُ ٚأدٗصَٚ ٠عدات ض ١َ٬ايطرلإ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

َعٌُ ٚأدٗصَٚ ٠عدات ض ١َ٬ايطرلإ

-

075/000/000/0226/09/00/4

ؼت ايتٓؿٝر
3.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ؼت ايتٓؿٝر
7.500.000

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

570.000
ٖ1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

ٖ1435/1434ـ

0

0

3.000.000

5.169.000
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ا٭ٍٚ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١دد , ٠قطاع ايطٚ ١َ٬ايذلاخٝـ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%100

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

إعداد ٚتٓؿٝر أْعُ ١ايط ١َ٬يًٗ١٦ٝ

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

إعداد ٚتٓؿٝر أْعُ ١ايط ١َ٬يًٗ١٦ٝ

-

075/000/000/0226/05/00/4

ؼت ايتٓؿٝر
50.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ؼت ايتٓؿٝر
70.000.000

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

20.000.000
ٖ1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1434/1433

ٖ1435ـ

0

12.552.000

50.000.000

55.384.000
-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجايح

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١دد , ٠قطاع ايطٚ ١َ٬ايذلاخٝـ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫
%75

تكدّ ضرل ايعٌُ :
َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

-
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

ؼطني ْعاّ امل٬س ١اؾ١ٜٛ

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

َطح دٚ ٟٛإعداد خسا٥ط يًعٛا٥ل

زقِ املػسٚع:
ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):
إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

َطح دٚ ٟٛإعداد خسا٥ط يًعٛا٥ل

-

075/000/000/0246/14/00/4

ؼت ايتٓؿٝر
5.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

ؼت ايتٓؿٝر
24.000.000

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1432/1431

5.000.000
ٖ1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

1433/1432

ٖ 1436/1435ـ

0

0

5.000.000

5.444.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

َٓاطل كتًؿ ١يف املًُه١

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%100

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
َ٬سع :١املػسٚع عباز ٠عٔ َسسًتني َٓؿؿًتني ,مت إلاش املسسً ١اٚ٫ىل ٚباق ٢املبًؼ املسؾٛد ؾ ٢املٝصاْٚ ١ٝقدز 18.556.000 ٙزٜاٍ ؿني تسض ١ٝاملسسً ١ايجاْ ١ٝيتػط ١ٝناؾَ ١طازات
املًُه١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

ا٫دٗص ٠ا٭َٓ ١ٝيًُطازات

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

-

املػسٚع ايٛطين املتهاٌَ ٭َٔ ٚاما ١ٜاملطازات

املػسٚع ايٛطين املتهاٌَ ٭َٔ ٚاما ١ٜاملطازات

زقِ املػسٚع:

(( )NIPASPاملسسً ١ا٭ٚىل )
075/000/000/0172/08/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

10.000.000

 1,500,000,000زٜاٍ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

( املدؿـ ملسسًيت املػسٚع ا٫ضتػازٚ ١ٜايتٓؿٝر) ١ٜ
َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

100.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1432/1431ـ

داز ٟايعٌُ عً ٢تسض ١ٝاملػسٚع

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ 1433/1432ـ

أزبع ١ضٓٛات َٔ تازٜذ ايذلض١ٝ

0

0

10.000.000

0

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:

تعصٜص ايكدزات ا ١َٝٓ٫مبطازات املًُه َٔ ١خٍ٬

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجاْٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

تأَني أسدخ ا٫دٗصٚ ٠اْ٫عُ ١ا١َٝٓ٫

َٓاطل كتًؿ ١يف املًُه( ١ناؾَ ١طازات املًُه)١
مت تٓؿٝر َػسٚع ضابل ٱعداد ٚتؿُ ِٝاملػسٚع ايٛطين ٚيهٔ ايتأخس باعتُاد املٝصاْ ١ٝأد ٣إىل إدسا ٤تعد٬ٜت
طؿٝؿ ١عً ٢ايدزاض ١ايطابك١

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%0

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
161

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

تأَني أدٗص ٠أَٓ١ٝ

زقِ املػسٚع:

تأَني أدٗص ٠أَٓ١ٝ
17/000/000/0172/05/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

113.000.000

167.775.000

-

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

0

30.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ1432/1431ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1434/1433ـ

ٖ1436/1435ـ

0

0

113.000.000

46.643.000

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):
إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):
اهلدف احملدد يًعاّ:
َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايجايح
تأَني أدٗص ٠تؿتٝؼ ٜد ٟٚيًُطازات
َٓاطل كتًؿ ١يف املًُه( ١ناؾَ ١طازات املًُه)١
ٜ ٫عتُد عًَ ٢ػازٜع ضابك١

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

ايبٓد كؿـ يتأَني ا٫ستٝادات ايعادً َٔ ١ا٫دٗص ٠ا ١َٝٓ٫يًُطازات َٔ خَ ٍ٬ػازٜع َطتكًٚ ١قد مت
إلاش عدَ ٠ػازٜع ٚجيس ٟسايٝاً ا٫عداد يطسح َػسٚع ددٜد

تكدّ ضرل ايعٌُ :

 ٫تٛدد َعٛقات سايٝا

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع

يف اـط١

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

-

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

يف املٝصاْ١ٝ
اـدَات املطاْد٠
دزاض ١تطبٝل بسْاَر تك ِٝٝا٭دا ٤ايٛظٝؿٚٚ ٞقع
َٓٗذَ ١ٝتهاًَ ١يدلْاَر املطاز ايٛظٝؿٚ ٞإداز ٠املٖٛب١

-

ٚتكْ ِٝٝتا٥ر ايتدزٜب يف املٛازد ايبػس١ٜ

اضِ املػسٚع:
زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0279/00/00/4

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

-

5.000.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

-

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

-

2.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1433/5/3ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

-

ٖ1435/5/3ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

-

1,216.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

-

1,992.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

إعداد دزاضات ٚإغساف ٚاضتػازات إدازْٚ ١ٜكٌ َعسؾ١
َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١ددَ ,٠كس اهل ١٦ٝايسٝ٥ظ ظد٠

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%37

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

165

املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

املسسً ١ايجاْ١ٝ

تطٜٛس ايتدزٜب ايؿين باهل١٦ٝ

زقِ املػسٚع:

تطٜٛس ايتدزٜب ايؿين باهل١٦ٝ
075/000/000/0245/00/00/4

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

48.760.000

217.922.000

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

-

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

8.760.000

10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

ٖ 1430/11/18ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1435/1434ـ

ٖ 1435/4/12ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

8.760.000

18.554.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

48.760.000

188.933.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

-

اضتهُاٍ املػسٚع يف ايعاّ ايسابع

َٓطكَ ١ه ١املهسَ , ١دد ,٠ا٭نادمي ١ٝايطعٛد ١ٜيًطرلإ املدَْ + ٞسنص تدزٜب اٱطؿاٚ ٤اٱْكاذَ/طاز املًو
عبد ايعصٜص ايدٚيٞ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

% 84

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
بٝاْات املػسٚع
اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ
اضِ املػسٚع:

-

َٓاٚيَٚ ١ساقب ١املٛاد اـطسَ) ٠سسً ١أٚىل) يًُطازات

َٓاٚيَٚ ١ساقب ١املٛاد اـطسٚ ٠ايتدًـ َٓٗا (َسسً١

ايدٚي١ٝ

أٚىل)

زقِ املػسٚع:

075/000/000/0244/04/004

-

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

ؼت ايتٓؿٝر

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

50.000.000

200.000.000
َٔ إٜسادات اهل١٦ٝ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ

50.000.000

املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

10.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432/1431ـ

-

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1436/1435ـ

-

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

0

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

0

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432/1431ـ ٖ1436/1435-ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

َٓاطل كتًؿ ١يف املًُه( ١املطازات ايدٚي)١ٝ

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

٫

تكدّ ضرل ايعٌُ :

%0

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١

ادسا٤ات طسح املػسٚع يًُٓاؾط١
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املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد٠
تابع منٛذز زقِ ()4
املػسٚعات ٚايدلاَر املعتُد ٠يف خط ١ايتُٓ ١ٝيًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
يف اـط١

يف املٝصاْ١ٝ

بٝاْات املػسٚع

اضِ ايدلْاَر ايسٝ٥ط:ٞ

اـدَات املطاْد٠

اـدَات املطاْد٠

اضِ ايدلْاَر ايؿسع:ٞ

-

-

اضِ املػسٚع:

اضتبداٍ ضٝازات َٚعدات ا٫طؿاٚ ٤اْ٫كاذ زقِ ( ) 1

اضتبداٍ ضٝازات َٚعدات ا٫طؿاٚ ٤اْ٫كاذ زقِ ( ) 1

زقِ املػسٚع:

-

075/000/000/0244/01/004

ْٛع املػسٚع (ددٜد  /ؼت ايتٓؿٝر):

-

ؼت ايتٓؿٝر

إمجاي ٞتهايٝـ املػسٚع (زٜاٍ):

541.221.000

449.340.000

َٔ اٜسادات اهل١٦ٝ

َؿادز ايتُ:ٌٜٛ
املعتُد هلرا ايعاّ (زٜاٍ):

90.000.000

45.000.000

تازٜذ بد ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1432 /1431ـ

ٖ1430/3/15ـ

تازٜذ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝر املػسٚع:

ٖ1436 /1435ـ

ٖ1435/5/10ـ

املٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع خ ٍ٬ايعاّ (زٜاٍ):

90.000.000

57.452.000

إمجاي ٞاملٓؿسف ايؿعً ٞعً ٢املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايعاّ(زٜاٍ):

350.340.000

484.317.000

اهلدف احملدد يًعاّ:

تٓؿٝر املػسٚع ٖ1432 /1431ـ

َٛقع املػسٚع (املٓطك / ١احملاؾع / ١املد / ١ٜٓاملسنص):

-

 ٖ1436 /1435ـَٓاطل كتًؿ ١يف املًُه( ١املطازات ايدٚي)١ٝ
٫

ٌٖ ٜعتُد املػسٚع عًَ ٢ػازٜع أخس٣؟

%95

تكدّ ضرل ايعٌُ :

-

َعٛقات تٓؿٝر املػسٚع ٚاؿً ٍٛاملكذلس: ١
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ايػسانَ ١ع ايكطاع اـاف

َ 6/2ػازٜع ايػسانَ ١ع ايكطاع اـاف
منٛذز زقِ ()6
َػازٜع ايػسانَ ١ع ايكطاع اـاف يًعاّ املايٖ1435/1434 ٞـ
اضِ ايػسٜو
ّ

املػسٚع

ْٛع ايعكد

1

َػسٚع عكد تطٜٛس
ٚإدازَ ٠طاز ا٭َرل
قُد بٔ عبدايعصٜص
ايدٚي ٞباملد ١ٜٓاملٓٛز٠

ا٫ضذلاتٝذٞ
َٔ ايكطاع

ْطب١
دٓطٝت٘

ؾؿ١

دخٌ اهلَٔ ١٦ٝ

تازٜذ بد٤

َد٠

ايتٓؿٝر

ايتٌُٜٛ

املػسٚع

املػسٚع

ايتعاقد

٭عُاٍ
ايتطٜٛس ()%

اـاف
بٓاْٚ ٤كٌ
ًَه١ٝ
ٚتػػٌٝ
BTO

غسن ١طٝب١
يتطٜٛس املطازات

ضعٛدٟ

2

َػسٚع عكد تطٜٛس
ٚتػػ ٌٝؾا٫ت نباز
ايػدؿٝات

عكد
تػػٌٝ
ٚتطٜٛس
ايؿا٫ت

غــسنــ َ ١ـٝــص٠
يً ـط ـٝــاســ١
ٚاي ـدــدَــات
اي ـُ ـشــدٚد٠

ضعٛد١ٜ

3

َػسٚع عكد إْػا٤
َطاز ددٜد مبد١ٜٓ
ا٭َرل عبد ايعصٜص بٔ
َطاعد ا٫قتؿاد١ٜ
عاٌ٥

بٓاْٚ ٤كٌ
ًَه١ٝ
ٚتػػٌٝ
BTO

غسن" ١املاٍ
ي٬ضتجُاز"
ايهٜٛت ١ٝؼت
إغساف اهل١٦ٝ
ايعاَ ١ي٬ضتجُاز.

نٜٛيت

ٜٛ ٫دد
متَٔ ٌٜٛ
قبٌ اهل١٦ٝ
ٜٛ ٫دد
متَٔ ٌٜٛ
قبٌ اهل١٦ٝ

ٜٛ ٫دد
متَٔ ٌٜٛ
قبٌ اهل١٦ٝ

 َٔ % 54.50إمجايٞ
اٱٜسادات

مت ايبد ٤بايعٌُ
َٔ تازٜذ
ٖ1433/8/1ـ

 967,530,436زٜاٍ
ضعٛد ٟق ١ُٝايدخٌ
املكُ ٕٛيًٗ ١٦ٝخٍ٬
َد ٠ايعكد
سؿ ١اهل َٔ ١٦ٝإمجايٞ
إٜسادات املطاز ايطٓ:١ٜٛ
 %1.5ست ٢ايطٓ١َساسٌ َسادع١
اـاَط.١
َطٛد ٠ايعكد
 َٔ %3ايطٓ )5( ١إىلايٓٗاَ ١ٝ٥ع
ايطٓ.)15( ١
املطتجُس ٚاهل١٦ٝ
 َٔ %8ايطٓ)15( ١ايعاَ ١ي٬ضتجُاز.
إىل ايطٓ.)20( ١
 %8.5إقاؾ ١إىل %0.5تصٜد ضٜٓٛاً َٔ ايطٓ١
(ٚ )20ستْٗ ٢ا ١ٜايعكد.
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مت بد ٤املسسً١
اْ٫تكائَ ١ٝ
تازٜذ ّ2013/1/1

 25ضٓ١

 15ضٓ١

-

%60

%10

-

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا٤
ايتعاقد

ٖ1458/8/1ـ

ّ2028/12/31

-

ايػسانَ ١ع ايكطاع اـاف
اضِ ايػسٜو
ا٫ضذلاتٝذٞ

ّ

املػسٚع

ْٛع ايعكد

4

َػسٚع طسح زخؿ١
ثاْ ١ٝـدَات املٓاٚي١
ا٭زق ١ٝمبطازات
املًُه١

تسخٝـ

ؼت ايدزاض١

5

َػسٚع عكد تػػٌٝ
ٚتطٜٛس ْػاط ضٝازات
ا٭دس ٠مبطازات املًُه١

ؼت
ايدزاض١

ؼت ايدزاض١

َٔ ايكطاع

ْطب١
دٓطٝت٘

ؾؿ١

دخٌ اهلَٔ ١٦ٝ

تازٜذ بد٤

َد٠

ايتٓؿٝر

ايتٌُٜٛ

املػسٚع

املػسٚع

ايتعاقد

٭عُاٍ
ايتطٜٛس ()%

اـاف

-

-

ٜٛ ٫دد
متَٔ ٌٜٛ
قبٌ اهل١٦ٝ

-

ق ١ُٝايذلخٝـ املُٓٛح
ضٜٓٛاً

-
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مت دع٠ٛ
ايػسنات ايعامل١ٝ
يف ٖرا اجملاٍ
ٱبدا ٤ايسغب١
يًدخ ٍٛيف
املٓاؾطٚ ١ذيو
يف ايؿشـ
احملًٚ ١ٝايعامل.١ٝ
ٚداز ٟاضتكباٍ
عسٚض إبدا٤
ايسغبَٔ ١
ايػسنات قبٌ
ايطسح يف َٓاؾط١
عاَ ١يًػسنات
امل.١ًٖ٪

-

مت دع٠ٛ
ايػسنات
املتدؿؿ ١يف
ٖرا اجملاٍٚ ,إ٫
يف َسسً ١مجع
ايبٝاْات َٔ
املطازات ايدٚي١ٝ
ٚايداخً.١ٝ

-

-

-

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا٤
ايتعاقد

-

-

ايػسانَ ١ع ايكطاع اـاف
اضِ ايػسٜو
ّ

املػسٚع

ْٛع ايعكد

َػسٚع عكد إْػاٚ ٤

عكد

تػػ ٌٝا٭ضٛام اؿس٠

تطٜٛس

مبطازات املًُه١

ٚتػػٌٝ

ا٫ضذلاتٝذٞ
َٔ ايكطاع

ْطب١
دٓطٝت٘

ؾؿ١

دخٌ اهلَٔ ١٦ٝ

تازٜذ بد٤

َد٠

ايتٓؿٝر

ايتٌُٜٛ

املػسٚع

املػسٚع

ايتعاقد

٭عُاٍ

اـاف
6

فُٛع ١املؿباح
ايتذاز١ٜ

ايتطٜٛس ()%
ٜٛ ٫دد
ضعٛد١ٜ

متَٔ ٌٜٛ
قبٌ اهل١٦ٝ

مت ايبد٤
 َٔ %15.24امجايٞ

بايعٌُ َٔ

اٜ٫سادات ايطٓ١ٜٛ

تازٜذ
ّ2014/1/1

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا٤
ايتعاقد

 10ضٓٛات
َٔ تازٜذ

-

 10ضٓٛات

ايتػػٌٝ

ؼؿٌ اهل ١٦ٝايعاَ١
يًطرلإ املدْ ٞعً٢
اؿد ا٫دْ ٢املكُ ٕٛيف

عكد
تػػٌٝ
7

َػسٚع عكد ايدعا١ٜ

ٚتطٜٛس

ٚا٫ع ٕ٬مبطازات املًُه١

ٚتأدرل
َٛاقع

نٌ زبع ضٓٚ ١يف ْٗا١ٜ
غسن ١دٝطٞ
دٜه ٛيًدعا١ٜ
ٚا٫عٕ٬

ؾسْط١ٝ
ضعٛد١ٜ

ٜٛ ٫دد

ايطٓ ١املايٜ ١ٝتِ

متَٔ ٌٜٛ

استطاب ْطب ١املػازن١

قبٌ اهل١٦ٝ

يف ايدخٌ ؾاذا ناْت

قاَ ٚ ِ٥طتُس

 10ضٓٛات

-

 10ضٓٛات

ايٓطب ١اعً َٔ ٢ايدخٌ

ايدعا١ٜ

املكُٜ ٕٛتِ اقاؾ١
ايؿسم بٗٓٝا يف سطاب
اهل١٦ٝ

َػسٚع عكد تػػٌٝ
8

خدَ ١ايطرلإ اـاف
مبطازات املًُه١

عكد
تػػٌٝ
خدَ١
ايطرلإ
اـاف

غسن ١عسباضهٛ
غسنْ ١اع
غسن ١دٝت
اؾٝػٔ

ٜٛ ٫دد

-

متَٔ ٌٜٛ
قبٌ اهل١٦ٝ
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ؼؿٌ اهل ١٦ٝايعاَ١
يًطرلإ املدْ ٞعً٢
زض ّٛتػػ ٌٝخدَ١
ايطرلإ اـاف بعد
اْ٫تٗا َٔ ٤تطٜٛس
ايؿا٫ت اؾدٜد٠
ٚنريو عًْ ٢طبَٔ ١
ايدخٌ

ضٝتِ ايبد٤
باملػسٚع بعد
اْ٫تٗأَ ٤
تطٜٛس ايؿا٫ت
اؾدٜد٠

 25ضٓ١

-

 25ضٓ١

ايػسانَ ١ع ايكطاع اـاف
اضِ ايػسٜو
ّ

املػسٚع

ْٛع ايعكد

ا٫ضذلاتٝذٞ
َٔ ايكطاع

ْطب١
دٓطٝت٘

ؾؿ١

دخٌ اهلَٔ ١٦ٝ

تازٜذ بد٤

َد٠

ايتٓؿٝر

ايتٌُٜٛ

املػسٚع

املػسٚع

ايتعاقد

٭عُاٍ

اـاف
9

َػسٚع عكد َسنص
ا٭َرل ضًطإ اؿكازٟ
َػسٚع إضهإ َٓطٛبٞ

10

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ
املدْٞ

11

14
15

 50عاَاً

اؿكازٟ

ؼت
ايدزاض١

َػسٚع َدَ ١ٜٓطاز
املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ايدزاض١

ايػُط ١ٝمبطازات
املًُه١

13

أزض ملد٠

ا٭َرل ضًطإ

ؼت

َػسٚع اضتدداّ ايطاق١
12

عكد تأدرل

غسنَ ١سنص

ؼت
ايدزاض١

َػسٚع تدٜٚس ايٓؿاٜات

ؼت

مبطازات املًُه١

ايدزاض١

َػسٚع تػػَ ٌٝطاز

ؼت

املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

ايدزاض١

َػسٚع تطٜٛس ٚتػػٌٝ

ؼت

َطاز ايطا٥ـ ا٫قًُٞٝ

ايدزاض١

ؼت ايدزاض١

ؼت ايدزاض١

ؼت ايدزاض١

ايتطٜٛس ()%
ٜٛ ٫دد
ضعٛدٟ

متَٔ ٌٜٛ
قبٌ اهل١٦ٝ

-

-

ايتازٜذ املتٛقع
ٱْتٗا٤
ايتعاقد

إجياز ضٜٓ ٟٛبدأ ب
 ًَٕٛٝ 36زٜاٍ َع
ايصٜاد ٠نٌ  10ضٓٛات

ٖ1435/12/20ـ

 50ضٓ١

-

 50ضٓ١

بٓطب%10 ١

-

-

-

-

-

ؼت ايدزاض١

-

-

-

-

-

-

-

ؼت ايدزاض١

-

-

-

-

-

-

-

ؼت ايدزاض١

-

-

-

-

-

-

-
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إسؿا٤ات اؿسن ١اؾ١ٜٛ

 .3إسؿا٤ات اؿسن ١اؾ١ٜٛ
ايسضِ ايبٝاْ ٞايتايٜٛ ٞقح سذـِ ايصٜـاد ٠يف اؿسنـ ١اؾٜٛـ ١املطـتددَ ١٭دـٛاَٚ ٤طـازات املًُهـ ١يًؿـذلَ ٠ـٔ عـاّ  ّ2010ستـ ٢عـاّ ,ّ2013
َتكُٓاً اؿسن ١اؾ ١ٜٛاملدْٚ ١ٝايعطهس ١ٜباٱقاؾ ١إىل اؿسن ١اؾ ١ٜٛاـاؾ ١بأغساض أخس ٣نايتدزٜب ٚغرلٖا:
دد :ٍٚسذِ اؿسن ١اؾ ١ٜٛيف أدٛاَٚ ٤طازات املًُه١
ايعاّ

سذِ اؿسن ١اؾ١ٜٛ

ّ2010

878,166

ّ2011

932,859

ّ2012

1,025,954

ّ2013

1,164,557

323642557

1031

320152954

9112859

1033

1031

حجم الحركة الجوية في أجواء ومطارات المملكة
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8782366

1030

إسؿا٤ات اؿسن ١اؾ١ٜٛ

نُا غٗدت سسن ١ايسناب يف َطازات املًُه ١منٛاً َتٛاؾ ً٬سٝح بًػت ْطب ١ايُٓ ٛعاّ  ّ2013يف عدد ايسناب إىل (ٚ , )%13يف ايػشٔ
ٚايدلٜد ( , )%25بُٓٝا ٚؾًت ْطب ١ايُٓ ٛيف عدد ايسس٬ت ( )%8نُا َٖٛ ٛقح يف اؾدٚ ٍٚايسض ّٛايبٝاْ ١ٝايتاي: ١ٝ
دد :ٍٚإسؿاَ ١ٝ٥كازْ ١يًشسن ١اؾ ١ٜٛيف ناؾَ ١طازات املًُه١
ايعاّ

ايسناب ( آ٫ف)

ايػشٔ ٚايدلٜد (طٔ)

ايسس٬ت

ّ2010

47953

567566

449016

ّ2011

54460

641896

477002

ّ2012

64773

846699

559026

ّ2013

68120

1059068

565631

ْطب ١ايُٓٛ

%13

%25

%8

320592068
8462699
5652613

5592016

6432896
4772001

5672566

4492036

682310
الشحن والبريد (طن)

الرحالت
1031

1031

1033
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642771

542460

الركاب (آالف)
1030

472951

إسؿا٤ات اؿسن ١اؾ١ٜٛ
دد : ٍٚإسؿاٝ٥ات َكازْ ١يًشسن ١اؾ ١ٜٛيف ناؾَ ١طازات املًُه١
ّ2012
املطازات

املطاؾسٕٚ

ايػشٔ

(آ٫ف)

ٚايدلٜد (طٔ)

ّ2013
ايسس٬ت

ْطب ١ايتػٝرل امل)%( ١ٜٛ٦

املطاؾسٕٚ

ايػشٔ

(آ٫ف)

ٚايدلٜد (طٔ)

ايسس٬ت

املطاؾسٕٚ

ايػشٔ

ايسس٬ت

ٚايدلٜد

ايدٚي١ٝ

555221

051125563

4665414

555565

051455481

4635552

4.1

4.3

1.8-

اٱقً١ُٝٝ

55218

035681

655330

85431

005542

525551

02.8

1.1-

02.0

احملً١ٝ

35126

35155

355156

35026

35126

315111

4.1

3.1-

5.5

اجمل ـُــ ٛع

645552

051085238

5585510

685031

051515168

5655620

5.3

4.1

0.3

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

المحلية
اإلقليمية
الدولية

1031م

1031م

عدد المسافرٌن (باآلالف)

1,060,000

600,000

1,040,000
400,000

1,020,000
1,000,000

200,000

980,000
960,000
1031م

1031م

الشحن (طن)
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0
1031م

1031م
الرحالت

إسؿا٤ات اؿسن ١اؾ١ٜٛ
دد : ٍٚإسؿاٝ٥ات َكازْ ١يًشسن ١اؾ ١ٜٛيف املطازات ايدٚي١ٝ
2612م
املطاؾسٕٚ

املطازات ايدٚي١ٝ

2613م
املطاؾسٕٚ

ًسبت التغييز الوئىيت ()%

الشحي
والبزيذ (طي)

الزحالث

َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ

355003

4155185

3185311

365580

َطاز املًو خايد ايدٚيٞ

055161

4865816

0525568

085585

4485823

َطاز املًو ؾٗد ايدٚيٞ

65433

0125430

655211

55200

0305655

535815

َطاز ا٭َرل قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ

45528

65350

255263

55188

55833

405006

5.4

اجمل ـُــ ٛع

555240

051125563

4665531

555565

051455481

4635550

4.1

(آ٫ف)

عدد المسافرٌن (باآلالف)

(آ٫ف)

الشحي
والبزيذ (طي)

الزحالث

الوسبفزوى

الشحي
والبزيذ

الزحالث

4655080

0855446

3.1-

04.8

01.1-

0605204

1.1

5.8-

4.1

02.1

05.6

8.3

35.0

01.1

4.3

1.8-

الرحالت

الشحن والبرٌد (طن)
30,000

600,000

250,000

25,000

500,000

200,000

20,000

400,000

1031م

15,000

300,000

1031م

10,000

200,000

5,000

100,000

0
المدينة

الدمام

الرياض

جدة

150,000
100,000
50,000

0
المدينة

الدمام

الرياض

176

جدة

0
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 .4املعٛقات ٚايتٛؾٝات املكذلس١
تػٗد ؾٓاع ١ايطـرلإ املـدْ ٞؼـ٫ٛت عًـ ٢املطـتٜٛني احملًـٚ ٞايـدٚي ٞبػـهٌ عـاّ ٚيف َٓطكـ ١ايػـسم ا٭ٚضـط ٚاـًـٝر ايعسبـ ٞبػـهٌ
خـافٚ ,بــايسغِ َـٔ ا٭شَــات املايٝـ ١ايــيت ٜػــٗدٖا ايعـامل يف أنجــس َـٔ َهــإ إ ٫إٔ ؾــٓاع ١ايطـرلإ املــدْ ٞاضـتُست نُشؿــص زٝ٥طـٞ
يدعِ ا٫قتؿادٜات ٚتٛؾرل ؾـسف عُـٌٚ ,دؾـع عذًـ ١ايُٓـ ٛا٫قتؿـاد ٟيف ايعـامل ,ؾؿـٓاع ١ايطـرلإ املـدْ ٞيف َٓطكـ ١ايػـسم ا٭ٚضـط
َسغ ــش ١ملٛاؾ ــً ١ؼك ٝــل َع ــد٫ت من ــ ٛض ــسٜع ١تع ــصش اؿاد ــ ١إىل تط ــسٜع خط ــط تط ــٜٛس َٓع َٛــ ١ايط ــرلإ امل ــدْٚ ٞايبٓ ــ ٢ايتشت ٝــ١
يًُطازات َٚساؾكٗا ,نُا ٚا دٗت اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املـدْ ٞعـدد َـٔ ايككـاٜا ٚاملعٛقـات ,زغـِ إٔ ْطـب ١نـبرلَ ٠ـٔ تًـو املعٛقـات
متجٌ قدزاً َػذلن ًا بني اؾٗات اؿه ١َٝٛاملدتًؿ ١يف املًُه.١
ٖٚرا َا دؾع سه ١َٛخادّ اؿسَني ايػسٜؿني (سؿع٘ اهلل) إىل إعادٖٝ ٠هًـ ١قطـاع ايطـرلإ املـدْٚ ,ٞإقـساز فًـظ ايـٛشزا ٤اضـذلاتٝذ١ٝ
ايٓٗٛض بكطاع ايطرلإ املدْٚ ,ٞاْط٬ق ًا َٔ تًو ايكسازات ضتٓشطس تًو املعٛقات تدزجيٝاً يف ايطٓٛات ايكادَ ١بإذٕ اهلل.
ٚميهٔ اضتعساض املعٛقات اييت ٚادٗتٗا اهل ١٦ٝخ ٍ٬ايعاّ املايٖ1435/1434 ٞـٚ ,ايتٛؾٝات اييت تكذلسٗـا اهل٦ٝـ ١ملعاؾتٗـا َـٔ خـٍ٬
احملاٚز ايتاي:١ٝ

177

املعٛقات ٚايتٛؾٝات

اؾاْب ايتٓع:ُٞٝ
ٜ ٫صاٍ ؾؿٌ اؾاْب ايتػسٜع ٞعٔ اؾاْب ايتػػ ًٞٝمل ٜطاعد يف ؼكٝل ايهجرل َٔ املبادزات ,ؾك ٬عٔ تعاٌَ ايكطاعات
اؿهٚ ١َٝٛغب٘ اؿهَ ١َٝٛع اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞنكطاع سه َٞٛبايسغِ مما ٚزد يف تٓع ِٝاهلْٚ ١٦ٝعاّ ايطرلإ املدْٞ
َٔ ْؿٛف ٚاقش ١عً ٢ذيوٚ ,أ ٜك ًا عدّ دؾع َطتشكاتٗا عٓد اضتدداّ بٓٝتٗا ايتشتَٚ ١ٝطازاتٗا مما َجٳٌ عا٥كاً أَاّ ؼكٝل
ايهجرل َٔ املبادزات ٚاٱلاشات.
اؾاْب ا٫ضتجُاز:ٟ
 ٫ تصاٍ اهل ١٦ٝمتس مبساسٌ ادسا ١ٝ٥ط ١ًٜٛتٓعهظ عًَ ٢د ٠تٓؿٝر املػازٜع ا٫ضتجُاز ١ٜيًٗ.١٦ٝ
 نُا تٛاد٘ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدَْ ٞعكً ١يف تػط ١ٝتهايٝؿٗا ا٫ضتجُازٚ ١ٜايتػػٚ ,١ًٝٝخاؾ ١ؾُٝا ٜتعًل مبػازٜع
ؼطٓٝات ٚتٛضعات ؾا٫ت املطازات ٚقسٚز ٠اضتبداٍ ايهجرل َٔ ا٭ْعُ ١ايكدميَ ١جٌ أْعُ ١ايهٗسباٚ ٤املٝاٚ ٙغرلٖا ٚاييت مل تعد
تعٌُ بهؿا ,٠٤إَا يكدَٗا ٚاْتٗا ٤عُسٖا ا٫ؾذلاقٚ ,ٞإَا يعدّ َٛانبتٗا يًتطٛزات اؿدٜجٚ ,١قد أؾبح اضتبداهلا بأخس ٣ددٜد٠
قسٚزٜا يتشطني َطت ٣ٛاملطازات ٚا٭َٔ ٚايطٚ ١َ٬اْطٝاب ١ٝاؿسن ١اؾ.١ٜٛ
 إْػاٚ ٤تطٜٛس بعض املطازات ايكاٜ ١ُ٥أت ٞـدَ ١أٖداف ايتُٓ ١ٝاملدتًؿٚ ,١تعصٜص َٓع ١َٛايٓكٌ يف املًُهٖٚ ,١را ايتٛد٘ (ٚإٕ نإ
قُٛداً) قد ٜكـ سا ً٬٥أَاّ ؼكٝل أٖداف اهل َٔ ١٦ٝايعٌُ عً ٢أضظ ػازٚ ,١ٜؼكٝل ا٫نتؿا ٤ايرات ٞايهاٌَ يٓؿكاتٗا
ايسأزلايٚ ١ٝاؾاز.١ٜ
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اؾاْب ايتػػ:ًٞٝ
 إٕ لاح املطازات يف ايكٝاّ بأدٚازٖا عً ٢ايٓش ٛاملٓػٛد ٜعتُد عًَٓ ٢ع ١َٛعٌُ تػذلى ؾٗٝا دٗات عد ٠إىل داْب اهلَ ١٦ٝجٌ
(ا٭َٔ ,اؾٛاشات ,اؾُازى ,غسنات ايطرلإ ,غسنات اـدَات ا٭زق... ١ٝاخل)  َٔٚاملعسٚف إٔ تًو اؾٗات ٖ ٞأنجس اؾٗات
اييت تتعاٌَ بػهٌ َباغس َع املطاؾسٚ ,ٜٔقد ظًت ايػه َٔ ٣ٛبط ٤اٱدسا٤ات اييت تطبل عً ٢املطاؾس ٜٔيف املطازات ٚقعـ
ا٭ْعُ ١املعُ ٍٛبٗا قاٜٚ ,١ُ٥عٛد ذيو يًٓكـ يف عدد َٛظؿ ٞتًو اؾٗات خاؾ ١يف أٚقات ايرز ,٠ٚا٭َس ايرٜ ٟٴعسقٌ دٗٛد
اهل ١٦ٝيف تػػ ٌٝاملطازات عً ٢أضظ ػازٚٚ ,١ٜؾل أضايٝب تعصش َٔ قدزاتٗا ايتٓاؾط.١ٝ
 تٛاد٘ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞؾعٛبات يف اضتدداّ اجملاٍ اؾ ٟٛايطعٛد ٟعً ٢ايٓش ٛا٭َجٌ بطبب نجسٚ ٠اتطاع سذِ
ا٭دٛا ٤احملذٛش َٔ ٠قبٌ اؾٗات ايعطهس ١ٜمما تطبب يف قدٚد ١ٜايطسم اؾٚ ١ٜٛا٫زتؿاعات اييت تطًهٗا ايطا٥سات املدْ ,١ٝا٭َس
ايرٜ ٟعين شٜاد ٠يف املطاؾات اييت تكطعٗا زس٬ت ايطرلإ املدْٚ ٞبايتاي ٞاشدٜاد تهايٝـ ايطرلإ عً ٢ايػسنات املطتددَ ١٭دٛا٤
َٚطازات املًُهٖٚ ,١را ٪ٜد ٟإىل عصٚف غسنات ايطرلإ عٔ اضتدداّ أدٛاَٚ ٤طازات املًُهٚ ١اضتدداّ طسم د ١ٜٛأخس ٣ؼكل
ٚؾٛزات اقتؿاد ١ٜنبرل.٠
٫ تـصاٍ اهل٦ٝـ ١تٛادـ٘ ؾــعٛبات يف إداز ٠ايعكـٛد ايتػـػ ١ًٝٝايهــبرل ٠ايـيت ؼتـاز إىل َسْٚــ ١ملٛادٗـ ١ا٭َـٛز ايطاز٥ــ ١ايـيت تـ٪ثس يف عًُٝــ١
ايتػــػَ ٌٝــٔ دٗــٚ , ١يف تــٛؾرل خــدلات َتدؿؿــٚ ١عُايــًٖ٪َ ١ــٚ ١عــدّ تــٛؾس املٝصاْٝــات ايهاؾٝــ ١يتطــٜٛس عًُٝــات ايتػــػ ٌٝمبساؾــل
املطــازٚ ,ايتــأخس يف إدــسا٤ات اعتُــاد بعــض َطــتشكات املكــاٚيني َــٔ دٗــ ١أخــس , ٣ممــا ٜطــتٛدب إضــٓاد ٖــر ٙايعكــٛد إىل غــسنات
َتدؿؿٚ ١تكُني بٓٛد ملعاؾٖ ١ر ٙا٭َٛز ايطاز.١٥
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 دص َٔ ٤اؿسن ١اؾٚ َٔ ١ٜٛإىل املًُهَ ١ؿدز ٙبعض ايبًدإ ذات اٯدا ٤ايكـعٝـ َـٔ سٝـح ايطـَ ١َ٬جـٌ بعـض ايـد ٍٚيف أؾسٜكٝـا
ٚايػسم ا٭ٚضط ٚآضٝا ,نُا إٔ بعض زس٬ت اؿر ايعازقَ ١ؿدزٖا بًدإ  ٫تتٛؾس ؾٗٝـا َعًَٛـات َٛثٛقـ ١عـٔ ايطـ ١َ٬ؾكـ ٬عـٔ
ايُٓــ ٛاملتصاٜــد يف سسنــ ١ايطــرلإ ٚاشدٜــاد عــدد ايٓــاق٬تٚ ,ايبــد ٤بايتػــػ ٌٝيٓــاق٬ت ددٜــدٜ ٠كــٝـ ؼـدٜاً يًٗ٦ٝــ ١يف احملاؾعــ ١عًــ٢
ؼكٝل أعً ٢دزدات ا٭َٔ.
داْب املٛازد ايبػس:١ٜ
َ اشايـت اهل٦ٝـ ١تٛادـ٘ ؾـعٛب ١يف اضـتكطاب ايهــٛادز املتدؿؿـ ١ايـيت تتُتـع بكـدزات ٚخــدلات ٚنؿـا٤ات تتُػـَ ٢ـع تٛؾـٝات َٓعُــ١
ايطرلإ املدْ ٞايدٚيٚ ٞغرلٖا َٔ املٓعُات ذات ايع٬ق ١خاؾ ١بايٓطب ١يًتدؿؿات اييت ؼتادٗا اهل ١٦ٝبػدٖٚ ,٠را ٜتطًـب تـٛؾرل
زٚاتب َٝٚصات َاي ١ٝأندل مم ا َٖ ٛكسز َٚعُ ٍٛب٘ يف اهل ,١٦ٝيهٔ يد ٣اهل ١٦ٝقٓاع ١بإعتُـاد ايًـٛا٥ح ايٛظٝؿٝـ ١ملٓطـٛبٗٝا ٥٫ٚشتٗـا
املايٚ ١ٝاييت ضٛف ٜه ٕٛهلا نبرل ا٭ثس عً ٢ت٬يف ٖرا املعٛم.
 إٕ ؼـ ٍٛاملطــازات ايدٚيٝـ ١إىل ٚســدات عُــٌ إضـذلاتٝذَ ١ٝطــتكًٚ ١تـبين َبــدأ اٱداز ٠ايسعٝــ ١نذـصَ ٤ــٔ ايتػـػ ٌٝايتذــاز ٟيتًــو
املطازاتٜ ,تطًب تكدَ ِٜصاٜا ٚظٝؿ ١ٝداذب٫ ١ضتكطاب ايهٛادز ٚايهؿا٤ات املتدؿؿ ١يًُػازن ١يف إدازٚ ٠تػػ ٌٝاملطاز.
 تٛد٘ اهل ١٦ٝإٔ ته ٕٛا٭نادمي ١ٝايطعٛد ١ٜيًطرلإ املدَْ ٞسنص تدزٜب َتدؿـ َسَـٛم يف املٓطكـٚ ١بايتـايٜ ٞطـتكطب َتـدزبني
َٔ د ٍٚأخس ٣مبكابٌ َاي ,ٞيهٔ َـٔ ايٛاقـع ايتذسبـ ١ا٭ٚيٝـ ١ؾـإٕ َػـهً ١ايؿٝـص يًُتـدزب قـد تـ٪ثس عًـٖ ٢ـر ٙايؿسؾـٚ ١ضـٛف تطـع٢
اهل ١٦ٝداٖدَ ٠ع ٚشاز ٠ايداخً ١ٝيتطٖ ١ٜٛرا املٛقٛع.
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ؼؿَ ٌٝطتشكات اهل:١٦ٝ
بــريت اهل٦ٝــ ١دٗــٛد نــبرل ٠عًــَ ٢ــد ٣عــد ٠ضــٓٛات يتطــَ ١ٜٛــدْٜٛاتٗا َــع اؾٗــات اؿهَٝٛــٚ ١اـطــٛط اؾٜٛــ ١ايعسبٝــ ١ايطــعٛد,١ٜ
ٚغهًت ؾإ ٚعًُت قاقس ٚاْتٗت بإعتُاد آي ١ٝيتطٖ ١ٜٛر ٙاملطتشكات مبٛدب قساز فًـظ ايـٛشزا ٤زقـِ  43بتـازٜذ ٖ1434/2/4ــ,
ٚادتُعت ؾَٓ ١ػذلن َٔ ١اهل٦ٝـٚٚ ١شاز ٠املايٝـٚ ١اـطـٛط اؾٜٛـ ١ايعسبٝـ ١ايطـعٛد ١ٜيٛقـع أطـس ٯيٝـات تٓؿٝـر َـا ٚزد يف احملكـس ,
ٚاهل٦ٝـ ١تٗــدف َــٔ ٚقــع َــا ٚزد يف احملكــس َٛقــع ايتٓؿٝــر يتطــتؿٝد َــٔ َطــتشكاتٗا يتٓؿٝــر َػــسٚعاتٗا خاؾــٚ ١إٔ َػــازٜع اهل٦ٝــ١
بايباب ايسابع مت َٔ ٍٛإٜسادات اهل.١٦ٝ
املكذلسات:
ؼتٌ املًُهَ ١هاْ ١ضاض ٚ ١ٝدٚ ,١ٜٝٓسذِ اقتؿادًٖٗ٪ٜ ٟا يته ٕٛيف َكدَ ١د ٍٚاملٓطك ١يف فاٍ ؾٓاع ١ايطرلإ ,ؾك ً٬عٔ
َٛقعٗا اؾػسايفٚ ,ايرٜ ٟسبط ايػسم بايػسبٚ ,اضتكطاب اؿسن ١ايعابس( ٠ايذلاْصٜت) .يرا تتطًع اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطرلإ املدْ ٞيدعُٗا يف
تٛدٗٗا يسؾع نؿا ٠٤آداٖ٤ا عٔ طسٜل:
 تكً ٝـ سذِ ا٭دٛا ٤احملذٛش َٔ ٠قبٌ اؾٗات ايعطهسٚ ,١ٜؼكٝل ا٫ضتدداّ ا٭َجٌ يٮدٛا ٤ايطعٛدٚ ١ٜايتٛاشٕ بني َتطًبات
اؾٗات ايعطهسَٚ ١ٜتطًبات عًُٝات ايطرلإ املدْ ٞد ٕٚاٱخ ٍ٬باملتطًبات ايعطهس.١ٜ
 ايتصاّ اؾٗات اؿه ١َٝٛايعاًَ ١يف املطاز ناؾٛاشات ٚاؾُازى بتٛؾرل ايهٛادز ايٛظٝؿ ١ٝاملٚ ١ًٖ٪املدزبٚ ١بأعداد ناؾ ١ٝيف
املطازات ,ؾك ٬عٔ قسٚز ٠تعصٜص َٗاَٗا با٭ْعُٚ ١ا٭دٗص ٠اؿدٜج ,١ع ٠ٚ٬عً ٢قسٚزَ ٠سادع ١اٱدسا٤ات ٚتبطٝطٗا.
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٫ بد َٔ اعتُاد َبايؼ يتطٜٛس ٚؼطني املطازات يف املٝصاْ ,١ٝنُا جيب اعتُاد َبايؼ يف عكٛد ايؿٝاْ ٚ ١ايتػػ ٌٝملعاؾ ١ا٭َٛز
ايطازَ ١٥جٌ سا٫ت ايطٚ ٍٛٝايعٛاؾـ ٚغرلٖا ٖٞٚ ,سا٫ت  ٫تػطٗٝا عاد ٠عكٛد ايؿٝاْٚ ١ايتػػ ٌٝيهٓٗا عٓدَا ؼدخ  ٫قدز اهلل
٫بد ٚإٔ تكع اهل ١٦ٝهلا سً ٫ٛعادًٚ ١آْ ١ٝؾاملطاز أَ ٚدزز املطاز  ٫ميهٔ أغ٬ق٘ يعد ٠أٜاّ ست ٢تسد املٛاؾك ١عً ٢تهايٝـ ٚإعتُاد
ايؿسف.
 قسٚز ٠ؼؿ ٌٝإٜسادات اهل َٔ ١٦ٝاـطٛط اؾ ١ٜٛايعسب ١ٝايطعٛدٚ ١ٜاؾٗات اؿه ١َٝٛا٭خس ٣ست ٢تطتطٝع اهل ١٦ٝتػط١ٝ
تهايٝؿٗا ا٫ضتجُازٚ ١ٜايتػػ.١ًٝٝ
ْ عاّ ايطرلإ املدْْٚ ٞعاّ تعسٜؿ ١ايطرلإ املدْٚ ٞايًٛا٥ح املاي ١ٝاملعتُدْ ٠عُت دصا٤ات ٜتبعٗا غساَات َايَٚ ٘ٝامل تؿعٌ تًو
ايكسازات َكابٌ تكؿرل املكاٚيني ؾطٝعٌ ٖٓاى خًٌ ٖٓٚاى تعُد َٔ املكا ٍٚطاملا عسف املكا ٍٚبعدّ ؾسض ايػساَ ١٭ٕ ايكُإ
ايبٓهٚ ٞسدٜ ٫ ٠هؿ ٞؾاهل ١٦ٝأَاّ ٖرا تسغب َٔ َسادع ١ا٭َس ٚتكعٝدٚ ٠خاؾٚ ١إٔ اهل ١٦ٝتتذ٘ إىل غسانَ ١ع ايكطاع اـاف يف
إدازٚ ٠تػػ ٌٝبعض َساؾكٗا ٚاملطتجُس ضٛف ٜطايب مبطتشكات٘ املتأخس ٠عً ٢املطتأدس.ٜٔ
 ملا ناْت اهل َٔ ١٦ٝاؾٗات اييت تٛزد ـصاْ ١ايدٚيَ ١بايؼٚ ,تٛدٗٗا إداز ٠أعُاهلا ٚؾل َعاٜرل ػازٚ ,١ٜبايتاي ٞؾإٕ ؼؿٝص ايعاًَني
عً ٢ايبشح عٔ َؿادز كتًؿ ١يٲٜسادات ٚضسع ١ؼؿًٗٝا ٚاؿسف عً ٢ذيو أَس َِٗ دداً أض ٙٛمبا َٖ ٛعُ ٍٛب٘ يف ايكطاع
اـاف مما ٜتطًب إعطا ٤اهلَ ١٦ٝس ١ْٚملٓح َجٌ ٖ ٤٫٪املٛظؿني َكابٌ َاي ٞنٓطب َٔ ١ٜ٪َ ١املبايؼ اييت ٜتِ ؼؿًٗٝا أٚ
املكذلسات ايعًُ ١ٝاييت تصٜد َٔ ا٭دا.٤
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 املطازات َساؾل عاَٚ ١تٛعَ ١ٝطتددَٗٝا باحملاؾع ١عًٗٝا نذلغٝد اضتدداّ املٝاٚ ٠ايتدخني يف ايؿا٫ت ٚم ٛذيو ٜتطًب
تٛعٜ ١ٝػذلى ؾٗٝا إىل داْب اهل ١٦ٝعدد َٔ اؾٗات ذات ايع٬ق ١نٛشاز ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝاؾاَعات ٚٚشاز ٠ايجكاؾٚ ١اٱعَٔ ّ٬
خَ ٍ٬طاُٖتٗا بدلاَر تٛع ١ٜٛتطاعد اهل ١٦ٝيف دٗٛدٖا.
 اهل ١٦ٝتس ٣إٔ اعتُ ادات ايباب ايجاْ ( ٞايٓؿكات ايتػػ ) ١ًٝٝق ًٌٝٝدداً َكازْ ١بكداَ ١عٌُ اهلٚ ١٦ٝتعدد َطازاتٗا ٚقطاعاتٗا مما
ٜتطًب َسادع٫ ١عتُاد ٖرا ايباب عٝح تهَ ٕٛتٛاشَْ ١ع اٱستٝادات ايؿعً ١ٝبد َٔ ً٫ايًذ ٤ٛيًُٓاق٬ت َٔ َػازٜع ٚبساَر
أخس ٣يتػطٖ ١ٝر ٙاملؿسٚؾات ايؿعً.١ٝ
ٚع ً ٘ٝؾإٕ اهل ١٦ٝتتطًع يدعِ َٔ فًظ ايػٛز ٣املٛقس يتبين َكذلسات عًُ ١ٝتطاعد اهل ١٦ٝعً ٢ػٓب ٖر ٙاملعٛقات متٗٝدا يتتٛجيٗا
باملٛاؾك ١ايطاَ.١ٝ
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