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خادم احلرمني ال�ضريفني يهنئ ال�ضعوب الإ�ضالمية والعربية ب�ضهر رم�ضان املبارك
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مع العدد ملحق خاص
    لإلعالنات الحكومية للمرة الثانية

عقـــــود الشـــــركات

جدة - واس
تلقى خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود 

�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سباح �لأحمد  حفظه �هلل، ر�سالة من 

�لر�سالة  بنقل  وقام  �ل�سقيقة.  �لكويت  دولة  �أمري  �ل�سباح  �جلابر 

�ل�سباح  �حلمد  مبارك  جابر  �ل�سيخ  �ل�سريفني،  �حلرمني  خلادم 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء بدولة �لكويت، خالل ��ستقبال �مللك �ملفدى 

له يف مكتبه بق�سر �ل�سالم يوم �خلمي�س 24 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 

11 يونيو 2015م. كما نقل رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لكويتي، خلادم 

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أخيه  وتقدير  حتيات  �ل�سريفني  �حلرمني 

�سباح �لأحمد �جلابر �ل�سباح �أمري دولة �لكويت �ل�سقيقة، فيما �أبدى 

�أيده �هلل، حتياته وتقديره ل�سموه. 

�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن  ح�سر �ل�ستقبال �ساحب 

عبد�لعزيز، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، 

بن  م�ساعد  �لدكتور  �لــوزر�ء  جمل�س  ع�سو  �لدولة  وزير  ومعايل 

بن  عادل  �لدكتور  و�لإعــالم  �لثقافة  وزير  ومعايل  �لعيبان،  حممد 

زيد �لطريفي. كما ح�سره من �جلانب �لكويتي معايل �ل�سيخ حممد 

خالد �حلمد �ل�سباح نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، 

رئي�س جمل�س  نائب  �ل�سباح  �لفريق خالد �جلر�ح  �ل�سيخ  ومعايل 

�لوزر�ء وزير �لدفاع، ومعايل �ل�سيخ حممد عبد�هلل �ملبارك �ل�سباح 

وزير �لدولة ل�سوؤون جمل�س �لوزر�ء، و�ل�سيخ ثامر جابر �لأحمد 

�ل�سباح �سفري دولة �لكويت لدى �ململكة.

جدة - واس
�لأمـــري  �ملــلــكــي  �ل�سمو  �ــســاحــب  ��ستقبل 

ــز، ويل  ــزي ــع ــد�ل ــب حمــمــد بـــن نــايــف بـــن ع

وزير  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد 

م�ساء  بجدة  �سموه  مكتب  يف  �لد�خلية، 

�ملو�فق ـــ  1436ه �سعبان   21 �لإثنني  يوم 

�ل�سوؤون  وزيــر  معايل  2015م،  يونيو   08

و�جلامعة  �لإفريقي  و�لحتـــاد  �ملغاربية 

ــة يف �جلــمــهــوريــة �جلــز�ئــريــة  ــي ــرب ــع �ل

م�ساهل  عبد�لقادر  �ل�سعبية  �لدميقر�طية 

�ل�ستقبال  خالل  وجرى  له.  �ملر�فق  و�لوفد 

�لهتمام  ذ�ت  �ملو�سوعات  من  عــدد  بحث 

�مل�سرتك. 

�ل�ستخبار�ت  رئي�س  معايل  �ل�ستقبال  ح�سر 

�لعامة �لأ�ستاذ خالد بن علي �حلميد�ن، ومدير 

للدر��سات  �لد�خلية  وزيــر  �سمو  مكتب  عــام 

ــد�ود،  �ل �سالح  بن  �سعود  �للو�ء  و�لبحوث 

ومدير عام �لبلد�ن �لعربية بوز�رة �خلارجية 

و�سفري  �لـــزهـــاين،  عبد�حلميد  ــة  ــري �جلــز�ئ

�جلز�ئر لدى �ململكة عبد�لوهاب دربال.

خادم احلرمني ال�ضريفني يتلقى ر�ضالة من اأمري الكويت

ويل العهد ي�ضتقبل وزير ال�ضوؤون املغاربية والحتاد الإفريقي 
واجلامعة العربية يف اجلمهورية اجلزائرية 

خادم احلرمني ال�ضريفني يتلقى ات�ضال هاتفيا
من ملك البحرين

جدة - واس

�سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خــادم  تلقى 

�ت�ساًل هاتفياً يوم �لثالثاء 29 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 16 يونيو 2015م، 

من �أخيه جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين، هناأه 

خالله بقرب حلول �سهر رم�سان �ملبارك. وقد بادله �مللك �ملفدى �لتهنئة 

بهذه �ملنا�سبة معرباً عن تقديره جلاللته على ما عرب عنه من تهنئة �سائاًل 

�ملوىل �سبحانه وتعاىل �أن يعني جميع �مل�سلمني على �سيامه وقيامه. 

ًً

جدة - واس
�سدر عن �لديو�ن �مللكي �لبيان �لتايل: 

)بيان من �لديو�ن �مللكي( 

�ملحكمة  عقدت  يلي:  ما  �لعليا  �ملحكمة  من  جاءنا 

جل�سة  �لطائف  مبحافظة  �ل�سيفي  مبقرها  �لعليا 

�سهر  مــن  و�لع�سرين  �لتا�سع  �لــثــالثــاء  يــوم  م�ساء 

�ــســعــبــان عـــام 1436هـــــــ، مــتــحــريــة مــا يــردهــا من 

�ملــبــارك  ــن روؤيــــة هـــالل �سهر رمــ�ــســان  �ملــحــاكــم ع

ــام 1436هـــــــ. و�أ�ــــســــدرت �لـــقـــر�ر �لـــتـــايل رقــم ــع ل

�حلمد  ـــ.  1436ه  /8  /30  -  29 وتاريخ  ـــ(  )72/ه  

و�آله  حممد  نبينا  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  وحــده  هلل 

وردها  ما  على  �ملحكمة  �طلعت  لقد  وبعد:  و�سحبه، 

�ملبارك  رم�سان  �سهر  هالل  تر�ئي  حول  �ملحاكم  من 

لهذ� �لعام 1436هـ، بعد در��سته وتاأمله، ونظرً� لعدم 

ثبوت روؤية هالل �سهر رم�سان �ملبارك م�ساء هذ� �ليوم 

�لثالثاء �ملو�فق �لتا�سع و�لع�سرين من �سهر �سعبان من 

عام 1436هـ، ولقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم )فاإن 

و�للفظ  عليه  متفق  ثالثني(  �لعدة  فاأكملو�  عليكم  غم 

ثالثني(،  �سعبان  عدة  )فاأكملو�  لفظ  ويف  للبخاري، 

�ملو�فق �لأربعاء  يوم  �أن  تقرر:  �لعليا  �ملحكمة  فاإن 

 30/ 8/ 1436هـ ح�سب تقومي �أم �لقرى هو �ملكمل للثالثني 

1436هـ، و�أن يوم �خلمي�س �ملو�فق من �سهر �سعبان 

 1/ 9/ 1436هـ ح�سب تقومي �أم �لقرى هو غرة �سهر 

�لعليا  1436هـ. و�ملحكمة  �لعام  لهذ�  �ملبارك  رم�سان 

ويل  و�سمو  �ل�سريفني،  �حلرمني  خادم  مقام  تهنئ  �إذ 

�لعهد، وحكومة و�سعب  �لأمني، و�سمو ويل ويل  عهده 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ملقيمني بها من �مل�سلمني، 

�لكرمي،  �ل�سهر  هذ�  بدخول  �لإ�سالمية  �لأمة  وجميع 

لت�ساأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يعني �مل�سلمني على �سيامه 

وقيامه، و�أن يتقبل منهم �لأعمال �ل�ساحلة، و�أن يجمع 

�سملهم ويوحد كلمتهم وي�سلح ذ�ت بينهم، و�أن ين�سر 

�إنه �سبحانه �سميع قريب جميب،  دينه ويعلي كلمته، 

و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحابته 

�أجمعني. 

رئي�س و�أع�ساء �ملحكمة �لعليا 

عبد�لعزيز بن �إبر�هيم �حل�سني.. ع�سو 

حممد بن �سرمي �ل�سعبي.. ع�سو

�سليمان بن �إبر�هيم �حلديثي.. ع�سو

�أحمد بن حمد �ملزروع.. ع�سو 

�سعد بن حممد �لغامدي.. ع�سو 

عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لقا�سم.. ع�سو 

�أحمد بن مقبول حكمي.. ع�سو 

عبد�لعزيز بن عبد�هلل �ملجلي �ل�سبيعي.. ع�سو 

غيهب بن حممد �لغيهب.. رئي�س �ملحكمة �لعليا 

بيان من الديوان امللكي

الأربعاء املكمل للثالثني من �ضهر �ضعبان 
واخلمي�س غرة �ضهر رم�ضان املبارك لهذا العام
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جدة - واس
بن عبد�لعزيز  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  ر�أ�س خادم �حلرمني 

�آل �سعود حفظه �هلل، �جلل�سة �لتي عقدها جمل�س �لوزر�ء، 

بعد ظهر يوم �لإثنني 28 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 15 يونيو 

هناأ  �جلل�سة،  بد�ية  ويف  بجدة.  �ل�سالم  ق�سر  يف  2015م، 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �ل�سريفني �سعب  خادم �حلرمني 

�لإ�سالمية و�لعربية، بقرب حلول �سهر رم�سان  و�ل�سعوب 

و�أن  وقيامه،  �سيامه  على  �لعون  تعاىل  �هلل  �سائاًل  �ملبارك، 

�لكرمي.  �ل�سهر  هذ�  يف  �أعمالهم  �سالح  �مل�سلمني  من  يتقبل 

�لتي  �لر�سالة  فحوى  على  �ملجل�س  �ملفدى،  �مللك  �أطلع  كما 

تلقاها من �أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سباح �لأحمد �جلابر 

فخامة  مع  مباحثاته  ونتائج  �لكويت،  دولة  �أمري  �ل�سباح 

�جلابون،  جمهورية  رئي�س  �أوندميبا  بونغو  علي  �لرئي�س 

�ل�سقيقني،  و�لبلدين  �ململكة  بني  �لعالقات  عمق  مــوؤكــدً� 

��ستقباله  وكذ�  وتنميتها،  تعزيزها  على  �جلميع  وحر�س 

�لعاملية  �لأغــذيــة  لربنامج  �لتنفيذية  �ملــديــرة  �هلل،  رعــاه 

خمتلف  دعم  على  �ململكة  حر�س  مبيناً  كازين،  �إرثــاريــن 

�جلهود، وتقدمي �مل�ساعدة لكل ما من �ساأنه �إعانة وم�ساعدة 

�ملحتاجني يف �أنحاء �لعامل. 

و�أو�سح معايل وزير �لثقافة و�لإعالم �لدكتور عادل بن زيد 

�جلل�سة،  عقب  �ل�سعودية  �لأنباء  لوكالة  بيانه  يف  �لطريفي 

�إىل جملة من �لتقارير  �إثر ذلك،  �أن جمل�س �لوزر�ء، ��ستمع 

وم�ستجد�ت  �ملحلي،  �ل�ساأن  يف  �ملو�سوعات  من  عدد  عن 

�إقليمياً وعربياً ودولياً، مرحباً بجهود  �لأحد�ث وتطور�تها 

�لإثنني  يوم  �ليمن  ب�ساأن  لعقد موؤمتر جنيف  �ملتحدة  �لأمم 

وجمددً�  2015م،  يونيو   15 �ملو�فق  1436هـ  �سعبان   28

باللتز�م  �ل�سرعية،  �ليمنية  �حلكومة  ملطالب  �ململكة  دعم 

باإعالن �لريا�س وقر�ر جمل�س �لأمن 2216 �ملتعلق بالأزمة 

وكذلك  �لتنفيذية،  و�آلياتها  �خلليجية  و�ملبادرة  �ليمنية، 

كما  ــة.  �لأزم حلل  �ل�سامل  �ليمني  �لوطني  �حلــو�ر  نتائج 

و�لثالثني  �لـخام�سة  �لدورة  �جتماع  بنتائج  �ملجل�س  رحب 

لدول �خلليج  �لتعاون  �لوز�ري ملجل�س  للمجل�س  �ملئة  بعد 

�لثالث  �لجتماع  وبنتائج  �لريا�س،  يف  عقد  �لذي  �لعربية 

لدول  �لتعاون  جمل�س  بــدول  ــالم  �لإع ــوزر�ء  ل و�لع�سرين 

�خلليج �لعربية �لذي عقد يف �لدوحة. 

وبني معايل وزير �لثقافة و�لإعالم �أن �ملجل�س �أثنى على ما 

ت�سمنته كلمة خادم �حلرمني �ل�سريفني لدى ��ستقباله �سمو 

وروؤ�ساء  �لرئا�سة  وم�سوؤويل  �ل�سباب  لرعاية  �لعام  �لرئي�س 

بالريا�سة  و�ملهتمني  �مل�سوؤولني  وكبار  �لريا�سية،  �لأندية 

من  باململكة؛  و�خلــا�ــس  �لــعــام  �لقطاعني  يف  و�ل�سباب، 

توجيهات �أبوية �سديدة ل�سباب �لوطن، و�لتاأكيد على دعم 

�لدولة لل�سباب و�لريا�سة، ومزيد �لرتقاء بهذ� �لقطاع �ملهم 

وتطويره. 

�لوطنى  �لقت�ساد  لقوة  �رتياحه  �لــوزر�ء  جمل�س  و�أبــدى 

�خلم�سون  �ل�سنويان،  �لتقرير�ن  بينه  كما  �ل�سعودى 

�ل�سعودي،  �لعربي  �لنقد  ملوؤ�س�سة  و�خلم�سون  و�حلــادي 

�ملحلية  �لقت�سادية  �لتطور�ت  ــرز  �أب ��ستعر�سا  �للذ�ن 

حقق  �لوطني  �لقت�ساد  �أن  �ملجل�س  لحظ  وقد  و�لعاملية، 

�ملحلي  �لناجت  منا  حيث  �ملا�سي،  �لعام  يف  جيدة  نتائج 

�لإجمايل �حلقيقي بن�سبة 3.5 يف �ملئة، كما يتوقع �أن ت�ستمر 

�لقادمة  و�لأعــو�م  �لعام  هذ�  يف  لالقت�ساد  �ل�ساملة  �لتنمية 

�لقيادة �حلكيمة، حيث �سهد  �إن �ساء �هلل، يف ظل توجيهات 

�لقر�ر�ت  من  و��سعة  جمموعة  �تخاذ  �لوطني  �لقت�ساد 

و�لإجر�ء�ت لإعادة هيكلة وتنظيم �لقطاعات �لقت�سادية، 

�لت�سغيل  ودعــم  وتناف�سيته  كفاءته  م�ستوى  رفــع  بهدف 

�لأمثل للمو�رد �لقت�سادية، وركزت �ل�سيا�سات �لقت�سادية 

�لقوى  وتطوير  تنمية  منها  حيوية،  جمالت  على  للمملكة 

�لبنية  م�ساريع  و�سيانة  وحتديث  �لوطنية،  �لب�سرية 

وبناء  �لإنتاجية،  �لقاعدة  لتنويع  و�ل�سعي  �لتحتية، 

�لحتياطيات �ملالية للدولة، بهدف مو�جهة �لتطور�ت غري 

�ملتوقعة يف �أ�سعار �لنفط �لعاملية. 

جمل�س  �أن  �لطريفي،  زيد  بن  عــادل  �لدكتور  معايل  ــاد  و�أف

�لوزر�ء �طلع على �ملو�سوعات �ملدرجة على جدول �أعمال 

�ل�سورى يف  جل�سته، ومن بينها مو�سوعات ��سرتك جمل�س 

در��ستها، كما �طلع على ما �نتهت �إليه كل من �للجنة �لعامة 

ملجل�س �لوزر�ء وهيئة �خلرب�ء مبجل�س �لوزر�ء يف �ساأنها، 

وقد �نتهى �ملجل�س �إىل ما يلي:

تباحث مع روسيا
�ل�سمو  �ساحب  تفوي�س  على  �لــوزر�ء  جمل�س  و�فق  �أوًل: 

رئي�س مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية �أو من ينيبه، 

بالتباحث مع �جلانب �لرو�سي يف �ساأن م�سروع مذكرة نو�يا 

م�سرتكة بني مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية ووكالة 

�لف�ساء �لرو�سية يف جمهورية رو�سيا �لحتادية للتعاون يف 

لالأغر��س  و��ستخد�مه  �خلارجي  �لف�ساء  ��ستك�ساف  جمال 

�لنهائية  �لن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  و�لتوقيع  �ل�سلمية، 

�ملوقعة ل�ستكمال �لإجر�ء�ت �لنظامية.

اتفاقية مع قيرغيزيا
ثانياً: بعد �لطالع على ما رفعه معايل وزير �ملالية، وبعد 

وتاريخ  )28  /48( رقم  �ل�سورى  جمل�س  قــر�ر  يف  �لنظر 

على  �ملو�فقة  ـــوزر�ء  �ل جمل�س  قــرر  1436هــــ،   /6  /18  

وحكومة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  حكومة  بني  �تفاقية 

وملنع  �ل�سريبي  �لزدو�ج  لتجنب  �لقريغيزية  �جلمهورية 

�ملوقع  �لدخل،  على  �ل�سر�ئب  �ساأن  يف  �ل�سريبي  �لتهرب 

عليها يف مدينة �لريا�س بتاريخ 10/ 2/ 1436هـ. 

وقد �أعد مر�سوم ملكي بذلك.

تحديد نطاق التجارة
وز�رة  من  �ملرفوعة  �ملعاملة  على  ــالع  �لط بعد  ثالثاً: 

نطاق  حتديد  ــوزر�ء  �ل جمل�س  قرر  و�ل�سناعة،  �لتجارة 

�ل�سعودية  �لهيئة  �لتجارة و�ل�سناعة على  �إ�سر�ف وز�رة 

�لهيئة،  نظام  من  )�لأوىل(  �ملــادة  يف  ــو�رد  �ل للمهند�سني 

�لهيئة  بنظام  �ملتعلقة  �للو�ئح  جميع  مر�جعة  لي�سمل 

مطابقتها  من  و�لتاأكد  �لعمومية  �جلمعية  من  �إقر�رها  بعد 

�حل�سابات  من  بن�سخ  �لــوز�رة  �لهيئة  وتزويد  لأحكامه، 

�ملالية  �لقر�ر�ت  للهيئة بعد �عتمادها ون�سخ من  �خلتامية 

�لإجــر�ء�ت  من  يلزم  ما  �تخاذ  كذلك  ولي�سمل  ــة،  و�لإد�ري

�لوزر�ء  جمل�س  من  �لطلب  ذلك  يف  مبا  و�لتد�بري  و�لآليات 

حل جمل�س �إد�رة �لهيئة وتعيني جمل�س �إد�رة موؤقت ملدة 

�إذ� �نتهت مدة جمل�س �لإد�رة ومل تتو�سل �جلمعية  �سنة 

خلل  حدث  �أو  جديد  �إد�رة  جمل�س  �نتخاب  �إىل  �لعمومية 

يعوق عمل �لهيئة. 

تعديل نموذج
�لنموذج  تعديل  على  �ملو�فقة  �لوزر�ء  جمل�س  قرر  ر�بعاً: 

�ل�سرت�سادي مل�ساريع �تفاقيات �لتعاون �لعامة بني �ململكة 

 )139( رقم  �لوزر�ء  جمل�س  بقر�ر  عليه  �ملو�فق  و�لدول، 

وتاريخ 26/ 5/ 1423هـ.

مقابل مادي
وز�رة  من  �ملرفوع  �لتقرير  على  ــالع  �لط بعد  خام�ساً: 

�لـــوزر�ء  جمل�س  قــر�ر  تطبيق  نتائج  �ــســاأن  يف  �ل�سحة 

بتحديد  �ملتعلق  1426هـــ،   /8  /1 وتاريخ   )204( رقم 

و��ستح�سال مقابل مادي من �لعمالة �لو�فدة على �خلدمات 

ــالت  �حل ــك  ذل يف  مبــا  ــــوز�رة،  �ل تقدمها  �لــتــي  �ل�سحية 

على  �ملو�فقة  �لــوزر�ء  جمل�س  قرر  و�لنف�سية،  �لإ�سعافية 

 )204( رقم  �لــوزر�ء  جمل�س  قر�ر  من   )5( �لفقرة  تعديل 

تلك  يف  عليه  �ملن�سو�س  �لتقرير  رفع  ليكون  �إليه  �مل�سار 

�لفقرة �إىل جمل�س �لوزر�ء كل ثالث �سنو�ت، مع مر�عاة �أن 

ي�ستمل �لتقرير على عدد من �لبيانات من بينها قيا�س تاأثري 

تطبيق �لقر�ر على جودة �خلدمة �لطبية �ملقدمة للمو�طن 

وتو�فرها له بي�سر �سهولة.

حسابان ختاميان
�حل�سابني  �عتماد  على  �لـــوزر�ء  جمل�س  و�فــق  �ساد�ساً: 

�ل�سعودي،  �ل�سناعية  �لتنمية  ل�سندوق  �خلتاميني 

وبرنامج كفالة متويل �ملن�ساآت �ل�سغرية و�ملتو�سطة للعام 

�ملايل )1434/ 1435هـ(. 

تعيينات ونقل
�سابعاً: و�فق جمل�س �لوزر�ء على تعيينات ونقل باملرتبتني 

�خلام�سة ع�سرة و�لر�بعة ع�سرة، وذلك على �لنحو �لتايل: 

1 ـ تعيني �سالح بن عبد�هلل بن يحيى �لدبا�سي، على وظيفة 

باملرتبة  و�لتنظيم(  �مليز�نية  ل�سوؤون  �لـــوز�رة  )وكيل 

�خلام�سة ع�سرة بوز�رة �ملالية. 

�سلمة،  بن  �سعد  بن  بن �سالح  �لدكتور عبد�لعزيز  نقل  ـ   2

باملرتبة  �خلارجي(  لالإعالم  ــوز�رة  �ل )وكيل  وظيفة  من 

لل�سوؤون  �لـــوز�رة  )وكيل  وظيفة  �إىل  ع�سرة،  �خلام�سة 

�لإعالمية( بذ�ت �ملرتبة بوز�رة �لثقافة و�لإعالم.

بن عبد�ملح�سن  فاروق  بن  �لدكتور عبد�ملح�سن  ـ تعيني   3

�خلارجي(  لالإعالم  ــوز�رة  �ل )وكيل  وظيفة  على  �إليا�س، 

باملرتبة �خلام�سة ع�سرة بوز�رة �لثقافة و�لإعالم. 

على  �ملــطــرودي،  �إبر�هيم  بن  حممد  بن  يحيى  تعيني  ـ   4

بهيئة  باملرتبة �خلام�سة ع�سرة  �أ(  وظيفة )خبري نظامي/ 

�خلرب�ء مبجل�س �لوزر�ء. 

على  �لقنا�س،  عبد�لعزيز  بن  �سالح  بن  عبد�هلل  تعيني  ـ   5

بهيئة  باملرتبة �خلام�سة ع�سرة  �أ(  وظيفة )خبري نظامي/ 

�خلرب�ء مبجل�س �لوزر�ء. 

ـ تعيني م�سوح بن عبد�لرحمن بن علي �حلو�سان، على   6

�لجتماعية(  للتنمية  �مل�ساعد  �لـــوز�رة  )وكيل  وظيفة 

باملرتبة �لر�بعة ع�سرة بوز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية.

وظيفة  على  �ل�سريف،  �أحمد  بن  علي  بن  حممد  تعيني  ـ   7

)خبري نظامي/ ب( باملرتبة �لر�بعة ع�سرة بهيئة �خلرب�ء 

مبجل�س �لوزر�ء.

على  �لعثمان،  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  بن  خالد  تعيني  ـ   8

بهيئة  �لر�بعة ع�سرة  باملرتبة  نظامي/ ب(  وظيفة )خبري 

�خلرب�ء مبجل�س �لوزر�ء. 

تقرير سنوي
و�طلع جمل�س �لوزر�ء على تقرير �سنوي ملوؤ�س�سة �لربيد 

�أحاط  �ملايل )1434/ 1435هـ(، وقد  �لعام  �ل�سعودي عن 

�ملجل�س علماً مبا جاء فيه ووجه حياله مبا ر�آه.

مجلس الــوزراء2

برئا�ضة خادم احلرمني ال�ضريفني

جمل�س الوزراء يرحب بجهود الأمم املتحدة لعقد موؤمتر جنيف ب�ضاأن اليمن

خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشعوب اإلسالمية والعربية بقرب 
حلول شهر رمضان المبارك

المجلس يبدي ارتياحه لقوة االقتصاد الوطنى السعودى كما 
بينه التقريران السنويان لمؤسسة النقد العربي السعودي

الجمعة 2 رمضان 1436 هـ      19 يونيـة 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4571             
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أسسها جاللة الملك
عبد العزيز بن عبد الرحمن  آل سعود

يرحمه اهلل
١٣٤٣هـ -١٩2٤م

المشرف العام
د. عادل بن زيد الطريفي

وزير الثقافة واإلعالم

المدير العام ورئيس التحرير
عبد اهلل بن سفر األحمدي

تصدر عن وزارة الثقافة واإلعالم

الجمعة 2  رمضــان 1436 هـ      19 يونيـة 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4571          

خادم احلرمني ال�ضريفني يت�ضلم التقريرين ال�ضنويني ملوؤ�ض�ضة النقد

ويل العهد يت�ضلم ن�ضخة من التقريرين ال�ضنويني ملوؤ�ض�ضة النقد

جدة - واس
عبد�لعزيز بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خــادم  ت�سلم 

و�حلادي  �خلم�سني  �ل�سنويني  �لتقريرين  �هلل،  حفظه  �سعود  �آل   

و�خلم�سني ملوؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، �للذين ي�ستعر�سان 

�ملاليني  للعامني  و�لعاملية  �ملحلية  �لقت�سادية  �لتطور�ت  �أبرز 

مكتبه  يف  �هلل،  �أيده  ��ستقباله  خالل  ذلك  جاء  و2014م.  2013م 

�ملو�فق 1436هـــ  �سعبان   22 �لثالثاء  يوم  بجدة  �ل�سالم  بق�سر 

9 يونيو 2015م، معايل وزير �ملالية �لدكتور �إبر�هيم بن عبد�لعزيز 

�ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  حمافظ  ومعايل  �لع�ساف، 

�لأ�ستاذ  �ملحافظ  نائب  ومعايل  �ملبارك،  عبد�هلل  بن  فهد  �لدكتور 

عبد�لعزيز بن �سالح �لفريح، ووكالء �ملحافظ. و��ستمل �لتقرير�ن 

و�آخر  �ملدفوعات  وميز�ن  و�مل�سرفية  �لنقدية  �لتطور�ت  على 

�لنفطية  و�لقطاعات  �لعامة  و�ملالية  �خلارجي  �لقطاع  تطور�ت 

و�لتمويل  �لتاأمني  �أن�سطة  تطور�ت  ذلك  يف  مبا  �لنفطية،  وغري 

�ملالية  �إح�ساء�ت  ل�سل�سلة زمنية من  بالإ�سافة  �ملالية،  و�ل�سوق 

و�إح�ساء�ت  و�لبنكية  �لنقدية  و�لإح�ساء�ت  و�لنفط  �لعامة 

�لتقريرين خلادم �حلرمني  �لقطاع �حلقيقي. وقد ت�سرف بت�سليم 

�لذي  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  حمافظ  معايل  �ل�سريفني 

�ل�سريفني �حلرمني  خادم  �أ�ساد  وقد  �ملنا�سبة.  بهذه  كلمة  �ألقى 

 �أيده �هلل، بالو�سع �ملايل يف �ململكة نتيجة ما تتمتع به وهلل �حلمد 

من �أمن و��ستقر�ر، موؤكدً� �أهمية دور �ملوؤ�س�سة و��ستمر�رية �لعمل 

ومو��سلة �لنجاح. 

ح�سر �ل�ستقبال �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن 

عبد�لعزيز، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، 

بن  م�ساعد  �لدكتور  �لــوزر�ء  جمل�س  ع�سو  �لدولة  وزير  ومعايل 

بن  عادل  �لدكتور  و�لإعالم  �لثقافة  وزير  ومعايل  �لعيبان،  حممد 

�أحمد  بن  عادل  �لأ�ستاذ  �خلارجية  وزير  ومعايل  �لطريفي،  زيد 

�جلبري.

جدة - واس
بن  حممد  �لأمــري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  ت�سلم 

رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز،  بن  نايف 

جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية حفظه �هلل، ن�سخة 

و�حلــادي  �خلم�سني  �ل�سنويني  �لتقريرين  من 

�ل�سعودي،  �لعربي  �لنقد  ملوؤ�س�سة  و�خلم�سني 

�لقت�سادية  �لتطور�ت  �أبرز  ي�ستعر�سان  �للذين 

2013م  �ملاليني  للعامني  و�لعاملية  �ملحلية 

�سموه  ��ستقبال  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج و2014م. 

�لثالثاء يــوم  جــدة  يف  �ل�سالم  بق�سر  مكتبه  يف 

2015م،  9 يونيو  1436هـ �ملو�فق   22 �سعبان 

ــم بن  ــي ــر�ه ــور �إب ــدكــت مــعــايل وزيـــر �ملــالــيــة �ل

موؤ�س�سة  حمافظ  ومعايل  �لع�ساف،  عبد�لعزيز 

�لــنــقــد �لــعــربــي �لــ�ــســعــودي �لــدكــتــور فــهــد بن 

�لأ�ستاذ  �ملحافظ  نائب  ومعايل  �ملبارك،  عبد�هلل 

�ملحافظ.  �لفريح، ووكالء  بن �سالح  عبد�لعزيز 

�لعهد  ويل  ل�سمو  �لتقريرين  بت�سليم  ت�سرف  وقد 

معايل حمافظ موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي. 

�لنقدية  �لــتــطــور�ت  على  �لتقرير�ن  و��ستمل 

تطور�ت  و�آخر  �ملدفوعات  وميز�ن  و�مل�سرفية 

و�لقطاعات  �لعامة  و�ملالية  �خلارجي  �لقطاع 

تطور�ت  ــك  ذل يف  مبــا  �لنفطية  وغــري  �لنفطية 

�ملالية،  و�ل�سوق  و�لتمويل  �لتاأمني  �أن�سطة 

�ملالية  �إح�ساء�ت  من  زمنية  ل�سل�سلة  بالإ�سافة 

و�لبنكية  �لنقدية  و�لإح�ساء�ت  و�لنفط  �لعامة 

ويل  �سمو  ونوه  �حلقيقي.  �لقطاع  و�إح�ساء�ت 

ملوؤ�س�سة  �لرقابي  بالدور  �ل�ستقبال  خالل  �لعهد 

�لنقد �لعربي �ل�سعودي من خالل تنفيذ �ل�سيا�سة 

�لنقدية و�لإ�سر�ف على �لقطاع �مل�سريف، موؤكدً� 

�أهمية دور �لقطاع �ملايل يف دعم �لقت�ساد ومنوه. 

�لتذكارية  �ل�سور  �لتقطت  �ل�ستقبال  نهاية  ويف 

مع �سمو ويل �لعهد بهذه �ملنا�سبة.

 جدة - واس
بن عبد�لعزيز �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  ��ستقبل خادم �حلرمني 

يوم  بجدة  �ل�سالم  بق�سر  مكتبه  يف  �هلل،  حفظه  �سعود  �آل   

2015م،  يونيو   11 �ملو�فق  1436هـــ  �سعبان   24 �خلمي�س 

كازين،  �إرثارين  �لعاملية  �لأغذية  لربنامج  �لتنفيذية  �ملديرة 

�ل�سريفني �حلرمني  خــادم  رحــب  وقــد  لها.  �ملــر�فــق  و�لــوفــد 

 �أيده �هلل، باملديرة �لتنفيذية لربنامج �لأغذية �لعاملية، و�لوفد 

على  �ململكة  حر�س  �هلل،  �أيده  موؤكدً�  �ململكة،  يف  لها  �ملر�فق 

�إعانة  دعم خمتلف �جلهود وتقدمي �مل�ساعدة لكل ما من �ساأنه 

وم�ساعدة �ملحتاجني يف خمتلف �لدول، متمنياً لهم �لتوفيق يف 

لربنامج  �لتنفيذية  �ملديرة  �أعربت  بدورها  �لإغاثية.  جهودهم 

�سكرها وتقديرها خلادم  �ل�ستقبال عن  �لعاملي خالل  �لأغذية 

�مل�ستمر  �لدعم  على  �ململكة  وحكومة  �ل�سريفني  �حلرمني 

و�ملنظمات  �لربنامج  م�ساندة  يف  �ملتو��سلة  و�مل�ساهمات 

متويل  ــر�ء  �إث يف  �لأثــر  له  كان  �لــذي  �لأمــر  �ملماثلة،  �لدولية 

م�سروعات �لغذ�ء يف �ملنطقة. 

�لــوزر�ء  جمل�س  ع�سو  �لدولة  وزير  معايل  �ل�ستقبال  ح�سر 

�لثقافة  وزيــر  ومعايل  �لعيبان،  حممد  بن  م�ساعد  �لدكتور 

و�لإعالم �لدكتور عادل بن زيد �لطريفي، ومعايل وزير �لزر�عة 

و�ملدير  �لف�سلي،  عبد�ملح�سن  بــن  عبد�لرحمن  �ملهند�س 

�إفريقيا و�سرق �أوروبا و�آ�سيا  �لإقليمي لل�سرق �لأدنى و�سمال 

�لو�سطى مهند هادي.

خادم احلرمني ال�ضريفني ي�ضتقبل املديرة التنفيذية لربنامج الأغذية العاملية 
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جدة - واس
�أقام خــادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمــان بن عبد�لعزيز 

�آل �سعــود حفظــه �هلل، يف ق�ســر �ل�سالم بجدة يــوم �لثالثاء 

22 �سعبــان 1436هـــ �ملو�فــق 09 يونيــو 2015م، ماأدبــة 

غــد�ء تكرمياً لفخامة �لرئي�س علي بوجنــو �أوندميبا رئي�س 

وقبيــل  للمملكــة.  زيارتــه  جمهوريــة �جلابــون مبنا�سبــة 

�ملاأدبــة �سافــح رئي�ــس �جلابــون �أ�سحــاب �ل�سمــو �مللكي 

�لأمــر�ء، و�أ�سحــاب �لف�سيلــة و�ملعايل وكبــار �مل�سوؤولني. 

ح�ســر �ملاأدبــة �ساحب �ل�سمــو �لأمري عبد�هلل بــن تركي بن 

عبد�لعزيز بــن تركي، و�ساحب �ل�سمــو �مللكي �لأمري خالد 

�لفي�ســل بن عبد�لعزيز م�ست�سار خــادم �حلرمني �ل�سريفني 

�أمــري منطقــة مكة �ملكرمــة، و�ساحب �ل�سمــو �مللكي �لأمري 

من�ســور بن �سعود بن عبد�لعزيــز، و�ساحب �ل�سمو �لأمري 

خالــد بــن فهد بــن حممــد، و�ساحب �ل�سمــو �مللكــي �لأمري 

حممــد بن م�ساري بــن عبد�لعزيز، و�ساحــب �ل�سمو �لأمري 

حممــد بن فهــد بن حممــد، و�ساحــب �ل�سمو �مللكــي �لأمري 

�لدكتــور من�ســور بن متعــب بــن عبد�لعزيز وزيــر �لدولة 

ع�ســو جمل�س �لوزر�ء م�ست�سار خــادم �حلرمني �ل�سريفني، 

و�ساحــب �ل�سمــو �مللكــي �لأمــري متعــب بــن عبــد�هلل بــن 

عبد�لعزيز وزيــر �حلر�س �لوطني، و�ساحب �ل�سمو �لأمري 

�لدكتــور خالد بن في�ســل بن تركي وكيــل �حلر�س �لوطني 

بالقطــاع �لغربــي، و�ساحــب �ل�سمــو �مللكي �لأمــري في�سل 

بــن ثامر بــن عبد�لعزيــز، و�ساحب �ل�سمو �لأمــري �لدكتور 

م�سعــل بــن عبد�هلل بــن م�ساعــد م�ست�ســار خــادم �حلرمني 

�ل�سريفــني، و�ساحــب �ل�سمو �مللكي �لأمــري حممد بن نايف 

بن عبد�لعزيز، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�لد�خليــة، و�ساحــب �ل�سمو �مللكي �لأمــري م�سعل بن ماجد 

بــن عبد�لعزيز حمافظ جدة، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 

يو�ســف بن �سعود بــن عبد�لعزيز، و�ساحــب �ل�سمو �لأمري 

نــو�ف بن �سعود بن �سعــد، و�ساحب �ل�سمــو �مللكي �لأمري 

�لدكتــور ح�سام بن �سعود بــن عبد�لعزيز، و�ساحب �ل�سمو 

�لأمــري �سعــود بن �سعد بن عبد�لعزيز بــن تركي، و�ساحب 

�ل�سمــو �مللكــي �لأمــري نــو�ف بــن نا�ســر بــن عبد�لعزيــز، 

و�ساحب �ل�سمو �لأمــري �لدكتور بندر بن �سلمان بن حممد، 

و�ساحــب �ل�سمــو �مللكــي �لأمــري �لدكتــور عبد�لعزيــز بن 

�سطــام بن عبد�لعزيــز م�ست�سار خادم �حلرمــني �ل�سريفني، 

و�ساحــب �ل�سمــو �لأمــري من�ســور بــن خالــد بــن جلوي، 

و�ساحــب �ل�سمــو �لأمــري تركــي بــن عبــد�هلل بــن م�ساعد، 

و�ساحب �ل�سمــو �لأمري من�سور بن حممــد بن عبد�لعزيز، 

و�ساحــب �ل�سمــو �مللكي �لأمري في�سل بــن خالد بن �سلطان 

�مل�ست�ســار يف �لديو�ن �مللكي، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 

حممــد بــن عبد�لرحمن بــن عبد�لعزيــز، و�ساحــب �ل�سمو 

�مللكــي �لأمــري تركي بــن حممد بن فهــد، و�ساحــب �ل�سمو 

�مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن نو�ف بن عبد�لعزيز، و�ساحب 

�ل�سمــو �لأمــري �سعــود بــن عبد�هلل بــن جلوي وكيــل �إمارة 

منطقــة مكــة �ملكرمة لل�ســوؤون �لأمنيــة �ملكلــف، و�ساحب 

�ل�سمــو �مللكــي �لأمــري �سعود بــن �سلمــان بــن عبد�لعزيز، 

و�ساحب �ل�سمو �لأمــري بدر بن نو�ف بن �سعود، و�ساحب 

�ل�سمــو �لأمــري نــو�ف بــن �سعــود بــن هذلــول، و�أ�سحاب 

�لف�سيلــة و�ملعــايل �لــوزر�ء، وكبار �مل�سوؤولــني من مدنيني 

وع�سكريــني، و�لوفــد �لر�سمــي �ملر�فــق لرئي�ــس �جلابون.

األخبــــــار4

جدة - واس
و�ســل فخامة �لرئي�س علي بونغــو �أوندميبا رئي�ــس جمهورية �جلابون �إىل 

جــدة يوم �لثالثاء 22 �سعبان 1436هـــ �ملو�فق 9 يونيو 2015م، يف زيارة 

للمملكــة. وكان يف مقدمــة م�ستقبليه مبطــار �مللك عبد�لعزيــز �لدويل، خادم 

�حلرمــني �ل�سريفــني �مللك �سلمان بــن عبد�لعزيز �آل �سعــود حفظه �هلل. كما 

كان يف ��ستقبــال فخامتــه، �ساحــب �ل�سمــو �مللكي �لأمري خالــد �لفي�سل بن 

عبد�لعزيــز م�ست�ســار خادم �حلرمــني �ل�سريفني �أمري منطقــة مكة �ملكرمة، 

و�ساحــب �ل�سمــو �مللكــي �لأمري حممد بــن نايف بن عبد�لعزيــز، ويل �لعهد 

نائــب رئي�س جمل�س �لــوزر�ء وزير �لد�خليــة، ومعايل وزيــر �لدولة ع�سو 

جمل�ــس �لوزر�ء �لدكتور م�ساعد بن حممــد �لعيبان �لوزير �ملر�فق، ومعايل 

رئي�س �ملر��سم �مللكية �لأ�ستاذ خالد بن �سالح �لعباد، ومعايل �أمني حمافظة 

جــدة �لدكتور هــاين بن حممد �أبو ر��ــس، و�سفري خادم �حلرمــني �ل�سريفني 

لدى �جلابــون عدنان �ملنديل، و�سفري �جلابون لــدى �ململكة �إ�سماعيل نياما 

لينغــو. وقد �أجريــت لفخامة رئي�ــس جمهوريــة �جلابون مر��ســم ��ستقبال 

ر�سميــة، حيــث عــزف �ل�سالمان �لوطنيــان للبلديــن، ثــم ��ستعر�س حر�س 

�ل�ســرف. بعد ذلك �سافح فخامة �لرئي�س علــي بونغو �أوندميبا، م�ستقبليه، 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �لدكتور من�سور بن متعب بن عبد�لعزيز وزير 

�لدولــة ع�سو جمل�س �لوزر�ء م�ست�سار خادم �حلرمني �ل�سريفني، و�ساحب 

�ل�سمو �مللكي �لأمري متعب بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز وزير �حلر�س �لوطني، 

و�ساحب �ل�سمو �لأمري �لدكتور م�سعل بن عبد�هلل بن م�ساعد م�ست�سار خادم 

�حلرمــني �ل�سريفــني، و�ساحــب �ل�سمو �مللكــي �لأمري م�سعل بــن ماجد بن 

عبد�لعزيز حمافظ جدة، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �لدكتور عبد�لعزيز 

بــن �سطام بــن عبد�لعزيــز م�ست�سار خــادم �حلرمني �ل�سريفــني، و�أ�سحاب 

�ملعــايل �لوزر�ء، وكبار �مل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني. كما �سافح خادم 

�حلرمني �ل�سريفني �أيــده �هلل، �أع�ساء �لوفد �لر�سمي �ملر�فق لفخامة رئي�س 

�جلابــون، �لذي ي�ســم معايل وزير �ل�ســوؤون �خلارجيــة �إميانويل �ي�سوزو 

نغونديــت، ومعــايل وزيــر �لقت�ســاد و�ل�ستثمــار ريحي�ــس �ميونغولــت 

تاتانغــاين، و�لأمني �لعام لرئا�ســة �جلمهورية علي �أكــرب �ونانغا بيوبيغو، 

و�مل�ست�ســار �ل�سيا�ســي لرئي�ــس �جلمهوريــة �لــني كــود بيلي بنــز، ورئي�س 

�لأركان لرئا�سة �جلمهورية ليبان �سليمان، و�مل�ست�سار �لدبلوما�سي لرئي�س 

�جلمهورية جون يافي�س تيل.

جدة - واس
عقد خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود حفظه �هلل، يف 

ق�سر �ل�سالم يوم �لثالثاء 22 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 9 يونيو 2015م، جل�سة 

مباحثــات ر�سميــة مع فخامــة �لرئي�س علي بونغــو �أوندميبا رئي�ــس جمهورية 

�جلابــون. وجــرى خــالل �جلل�سة ��ستعر��ــس �لعالقــات �لثنائية بــني �لبلدين 

و�سبــل دعمها وتعزيزها يف خمتلف �ملجــالت، وبحث م�ستجد�ت �لأو�ساع على 

�ل�ساحتني �لإقليمية و�لدولية. 

ح�ســر جل�ســة �ملباحثــات �ساحــب �ل�سمــو �مللكــي �لأمــري خالــد �لفي�ســل بــن 

عبد�لعزيــز م�ست�ســار خــادم �حلرمــني �ل�سريفــني �أمــري منطقــة مكــة �ملكرمة، 

و�ساحــب �ل�سمو �مللكي �لأمــري متعب بن عبد�هلل بــن عبد�لعزيز وزير �حلر�س 

�لوطني، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، ويل �لعهد 

نائــب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، ومعايل وزير �لدولة ع�سو جمل�س 

�لوزر�ء �لدكتور م�ساعد بن حممد �لعيبان �لوزير �ملر�فق، ومعايل وزير �لثقافة 

و�لإعــالم �لدكتور عادل بن زيد �لطريفي، ومعايل وزير �خلارجية �لأ�ستاذ عادل 

بن �أحمد �جلبري، و�سفري خادم �حلرمني �ل�سريفني لدى �جلابون عدنان �ملنديل. 

كمــا ح�سرها مــن �جلانب �جلابوين، معــايل وزير �ل�ســوؤون �خلارجية �إميانويل 

�ي�ســوزو نغونديت، ومعايل وزيــر �لقت�ساد و�ل�ستثمــار ريحي�س �ميونغولت 

تاتانغــاين، و�لأمــني �لعــام لرئا�ســة �جلمهوريــة علي �أكــرب �ونانغــا بيوبيغو، 

و�مل�ست�ســار �ل�سيا�ســي لرئي�س �جلمهورية �لني كود بيلي بنــز، ورئي�س �لأركان 

لرئا�سة �جلمهورية ليبــان �سليمان، و�مل�ست�سار �لدبلوما�سي لرئي�س �جلمهورية 

جون يافي�س تيل، و�سفري �جلابون لدى �ململكة �إ�سماعيل نياما لينغو.

خادم احلرمني ال�ضريفني ي�ضتقبل رئي�س اجلابون

خالل جل�ضة مباحثات ر�ضمية

املليك ورئي�س اجلابون ي�ضتعر�ضان العالقات 
الثنائية بني البلدين

خادم احلرمني ال�ضريفني يقيم ماأدبة غداء تكرميا لرئي�س اجلابون

الجمعة 2 رمضان 1436 هـ      19 يونيـة 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4571             
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مكة المكرمة - واس
نيابــة عــن �ساحــب �ل�سمــو �مللكي �لأمــري حممد بــن نايف بن 

عبد�لعزيــز، ويل �لعهــد نائــب رئي�ــس جمل�ــس �لــوزر�ء وزير 

�لد�خليــة حفظه �هلل، رعى معايل مدير عام �لدفاع �ملدين �لفريق 

�سليمــان بــن عبد�هلل �لعمــرو م�ساء يــوم �لأربعــاء 23 �سعبان 

1436هـــ �ملو�فــق 10 يونيو 2015م، حفــل تخريج 1433 من 

�أفر�د �لدفاع �ملدين، ممن �جتازو� �لدورة �لتاأهيلية على �أعمال 

�لدفــاع �ملدين مبكة �ملكرمة، وذلك مبقر قوة �لطو�رئ �خلا�سة 

للدفاع �ملدين مبنطقة مكة �ملكرمة. وبدئ �حلفل �خلطابي �ملعد 

لهــذه �ملنا�سبة بتــالوة �آيات من �لقر�آن �لكــرمي، ثم �ألقى معايل 

مديــر عام �لتدريب �للــو�ء �سالح بن حممد �لربكــة كلمة بهذه 

�ملنا�سبــة، عقب ذلك �ألقى �خلريج مفرح بــن حم�سن �ل�سبيعي 

كلمة �خلريجني. ثم �ألقيت ق�سيدة �سعرية بهذه �ملنا�سبة نالت 

��ستح�سان �حل�سور. عقب ذلك �ساهد �حل�سور عر�ساً ملهار�ت 

�خلريجني يف �لتعامل مع بع�س �حلو�دث �لتي ت�سمنها برنامج 

�لــدورة، و�ســكل �خلريجون خــالل �لعر�س لوحــة عبارة عن 

مبنى وز�رة �لد�خليــة بد�خله رقم �لدفاع �ملدين “998”. بعد 

ذلك �أدى �خلريجون ق�سم �لــولء و�لطاعة. ثم �أعلنت �لنتيجة 

�لعامــة و�أ�سماء �لأو�ئل على �لدفعة �لبالغ عددهم 11 متفوقاً، 

�لذين ��ستلمو� جو�ئز �لتفوق و�سهاد�ت �لتقدير.

نيابة عن ويل العهد 

املدير العام للدفاع املدين يرعى حفل
تخريج 1433 طالبا 

باأكرث من 12 مليون ريال

ويل العهد يوجه باعتماد برنامج اإفطار �ضائم لالأ�ضقاء ال�ضوريني وال�ضوماليني
جدة - واس

�حلرمني  خــادم  من  �ل�سامية  �لتوجيهات  �إطــار  يف 

�سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني 

�لأمــري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  وجــه  �هلل،  حفظه 

نائب  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز،  بن  نايف  بن  حممد 

�مل�سرف  �لد�خلية  وزيــر  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�ل�سعودية،  �لإغاثية  و�حلمالت  �للجان  على  �لعام 

باعتماد برنامج �إفطار �ل�سائمني لالأ�سقاء �ل�سوريني 

ريال،  مليون   12 جتــاوزت  بتكلفة  و�ل�سوماليني 

ذلك  �أو�سح  رم�سان.  �سهر  حلول  قرب  مع  وذلــك 

�للجان  رئي�س  �لد�خلية  �سمو وزير  معايل م�ست�سار 

�ساعد  �لدكتور  �ل�سعودية  �لإغاثية  و�حلــمــالت 

و�لوجبات  �ل�سالل  �أن  مبيناً  �حلارثي،  �لعر�بي 

 12.396.798 تكلفتها  �لبالغ  �ملعتمدة  �لرم�سانية 

�لأردن  يف  �ل�سوريني  �لالجئني  على  �ستوزع  رياًل 

�ملبا�سر  �لعمل  عرب  و�ل�سومال  وتركيا  ولبنان 

�أكملت  �لــتــي  ـــدول  �ل تلك  يف  �حلملة  مكاتب  مــن 

�سهر  بد�ية  مع  �لربنامج  هذ�  لتنفيذ  ��ستعد�د�تها 

رم�سان �لف�سيل، من خالل تاأمني وتوزيع 30.000 

�سلة يف لبنان و300.000 وجبة يف تركيا و6.000 

�سلة يف �لأردن و30.000 �سلة يف �ل�سومال، روعي 

�سهر  خــالل  �ملت�سررة  �لأ�ــســر  حاجة  تلبية  فيها 

رم�سان مب�سيئة �هلل.

 الرياض - واس
�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، ويل  قام �ساحب 

م�ساء  �هلل،  �لد�خلية حفظه  �لوزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  �لعهد 

يوم �لثالثاء 22 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 09 يونيو 2015م، بزيارة 

لعدد من �مل�سابني من رجال �لأمن بحر�س �حلدود، و�سرطة جنر�ن 

�ملنومني يف م�ست�سفى قوى �لأمن بالريا�س، ممن تعر�سو� لإ�سابات 

متفرقة �أثناء مو�جهات مع �مليل�سيات �حلوثية على �حلدود �جلنوبية 

فهد  �مللك  كلية  طلبة  �أحد  �سموه  ز�ر  كما  وجنــر�ن.  جاز�ن  بقطاعي 

�لأمنية �أ�سيب �أثناء �لتدريب. وز�ر �سموه �ثنني من �جلالية �لهندية 

�إ�سابتهما  نتيجة  متفرقة  لإ�سابات  تعر�سو�  ممن  باململكة  �ملقيمني 

ب�سظايا مقذوف ع�سكري من د�خل �لأر��سي �ليمنية. وقد �طماأن �سمو 

�لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، على �لو�سع �ل�سحي للم�سابني 

و�لرعاية �لطبية �لتي يتلقونها، متمنياً لهم �ل�سفاء �لعاجل. ونقل �سموه 

للم�سابني متنيات ودعو�ت خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن 

�لعاجل.  بال�سفاء  باأن مين �هلل عليهم  �أيده �هلل،  �آل �سعود  عبد�لعزيز 

بعد ذلك د�سن �سمو ويل �لعهد وحدة �حلروق يف م�ست�سفى قوى �لأمن، 

�أكرثها جتهيزً�، حيث  بالريا�س ومن  �أحدث وحدة حروق  �لتي تعد 

وجتول  �جلنوبي.  �حلد  من  �ملحولة  �حلالت  من  حالتني  ��ستقبلت 

�سموه يف �أق�سام �لوحدة �ملتخ�س�سة لعالج �حلروق، وز�ر �مل�سابني 

على  و�طــمــاأن  �لــوحــدة،  يف  �لعالج  يتلقون  �لذين  �لأمــن  رجــال  من 

لهم �ل�سفاء  و�سعهم �ل�سحي و�لرعاية �لطبية �لتي يتلقونها، متمنياً 

�لعاجل. كما نقل �سموه لهم متنيات ودعو�ت خادم �حلرمني �ل�سريفني 

�أيده �هلل، باأن مين �هلل عليهم بال�سفاء �لعاجل. ووجه �سمو ويل �لعهد 

بتوفري كافة �أوجه �لرعاية للم�سابني تقديرً� لعطائهم فى �حلفاظ على 

�أمن �لوطن و�ملو�طن. 

على  �ساهدها  �لتى  �لعالية  �ملعنوية  بالروح  �لعهد  ويل  �سمو  و�أ�ساد 

�لذين  وبزمالئهم  بهم  يفتخر  �لوطن  �أن  مــوؤكــدً�  �مل�سابني،  حميا 

يت�ساركون معهم يف �لذود عن وطنهم من �أيدى �لعابثني. من جهتهم 

زيارته  على  �لعهد  ويل  ل�سمو  وتقديرهم  �سكرهم  عن  �مل�سابون  عرب 

نفو�سهم،  يف  �لأثر  بالغ  لها  كان  �لتي  �سحتهم،  على  و�لطمئنان  لهم 

قيادة  ظل  يف  و��ستقر�رها  �أمنها  �لبالد  لهذه  يحفظ  �أن  �هلل  �سائلني 

خادم �حلرمني �ل�سريفني حفظه �هلل، و�أكدو� �أن �إ�ساباتهم لن تثنيهم 

من  ورعاية  �هتمام  من  يجدوه  مبا  منوهني  وطنهم،  عن  دفاعهم  عن 

حكومة خادم �حلرمني �ل�سريفني �لتي ل تتو�نى عن تقدمي �أي خدمات 

يحتاجونها. 

ر�فق �سمو �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز خالل �لزيارتني معايل 

�مل�ست�سار بالديو�ن �مللكي �لأ�ستاذ عبد�هلل بن عبد�لرحمن �ملحي�سن، 

�سليمان  �لأ�ستاذ  �لعهد  ويل  ل�سمو  �خلا�سة  �ل�سوؤون  رئي�س  ومعايل 

بن نايف �لكثريي، ومدير عام برنامج م�ست�سفى قوى �لأمن �لدكتور 

وجه  قد  �لعهد  ويل  �سمو  وكــان  �ل�سحيمي.  عبد�لعزيز  بن  �سليمان 

مما  �لعالج.  لتلقي  �لأمن  قوى  م�ست�سفى  �إىل  �مل�سابني  من  عدد  بنقل 

يذكر �أن م�ست�سفى قوى �لأمن بالريا�س متكن بحمد �هلل من ��ستقبال 

�لطبي  �لإخــالء  طري�ن  طريق  عن  �إخالوؤها  مت  �لتي  �حلالت  جميع 

�لأمني �لذي قام بدور كبري يف �لتعامل مع �مل�سابني �لذين �إ�سابتهم 

من �بتد�ًء  �جلنوبي  �حلد  من  �مل�سابني  ��ستقبال  بد�أ  وقد  خطرية. 

قوى  م�ست�سفى  و�ــســل  مــن  ــدد  ع بلغ  حيث  1436هـــــ،   /7  /19  

ويل  �سمو  و�سل  وقد   .14 منهم  غــادر  م�ساباً،   22 بالريا�س  �لأمــن 

�ملو�فق 1436هـــ  �سعبان   23 �لأربعاء  يوم  �سباح  جدة  �إىل  �لعهد 

 10 يونيو 2015م، قادماً من �لريا�س. 

حفظ �هلل �سموه يف �سفره و�إقامته.

د�ضن وحدة احلروق بامل�ضت�ضفى 

ويل العهد يزور عددا من امل�ضابني يف م�ضت�ضفى قوى الأمن بالريا�س

الجمعة 2  رمضــان 1436 هـ      19 يونيـة 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4571          

ً

ً
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اأمري جازان ينقل تعازي القيادة لأ�ضرتي ال�ضهيدين منقري والفيفي 

بذكرى اليوم الوطني وال�ضتقالل

خادم احلرمني ال�ضريفني وويل العهد يهنئان قادة 
الربتغال والفلبني ورو�ضيا 

جدة - واس
تهنئة  برقية  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خــادم  بعث 

�لربتغال، مبنا�سبة ذكرى  رئي�س جمهورية  �سيلفا  كفاكو  �أنيبال  �لدكتور  �لرئي�س  لفخامة 

�لعربية  �ململكة  با�سمه و��سم �سعب وحكومة  �ملفدى  �مللك  لبالده. و�أعرب  �لوطني  �ليوم 

وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  بال�سحة  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  عن  �ل�سعودية 

و�سعب جمهورية �لربتغال �ل�سديق �طر�د �لتقدم و�لزدهار.

وبعث حفظه �هلل، برقية تهنئة لفخامة �لرئي�س بنيجنو�س. �أكينو �لثالث رئي�س جمهورية 

با�سمه و��سم �سعب  �ملفدى  �مللك  و�أعرب  لبالده.  �ل�ستقالل  يوم  �لفلبني، مبنا�سبة ذكرى 

بال�سحة  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  عن  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  وحكومة 

و�ل�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية �لفلبني �ل�سديق �طر�د �لتقدم و�لزدهار. 

�لرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا �لحتادية،  لفخامة  برقية تهنئة  وبعث رعاه �هلل، 

با�سمه و��سم �سعب وحكومة  �لوطني لبالده. و�أعرب �مللك �ملفدى  �ليوم  مبنا�سبة ذكرى 

و�ل�سعادة  بال�سحة  �لتمنيات  و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  عن  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

لفخامته، وحلكومة و�سعب رو�سيا �لحتادية �ل�سديق �طر�د �لتقدم و�لزدهار. 

جميع  يف  �ل�سديقني  �لبلدين  بني  �لودية  �لعالقات  بتميز  �ملنا�سبة  بهذه  �هلل،  حفظه  ونوه 

�ملجالت.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز �آل �سعود، ويل �لعهد 

�أنيبال  �لدكتور  �لرئي�س  �لد�خلية برقية تهنئة لفخامة  �لوزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

كفاكو �سيلفا رئي�س جمهورية �لربتغال، مبنا�سبة ذكرى �ليوم �لوطني لبالده. وعرب �سمو 

ويل �لعهد عن �أبلغ �لتهاين و�أطيب �لتمنيات مبوفور �ل�سحة و�ل�سعادة لفخامته، وحلكومة 

و�سعب جمهورية �لربتغال �ل�سديق �ملزيد من �لرقي و�لزدهار. 

وبعث حفظه �هلل، برقية تهنئة لفخامة �لرئي�س بنيجنو�س. �أكينو �لثالث رئي�س جمهورية 

�لتهاين  �أبلغ  عن  �لعهد  ويل  �سمو  وعرب  لبالده.  �ل�ستقالل  يوم  ذكرى  مبنا�سبة  �لفلبني، 

و�أطيب �لتمنيات مبوفور �ل�سحة و�ل�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية �لفلبني 

�ل�سديق �ملزيد من �لرقي و�لزدهار.

�لرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا �لحتادية،  لفخامة  برقية تهنئة  وبعث رعاه �هلل، 

و�أطيب  �لتهاين  �أبلغ  عن  �لعهد  ويل  �سمو  وعرب  لبالده.  �لوطني  �ليوم  ذكرى  مبنا�سبة 

�لحتادية  رو�سيا  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  �ل�سحة  مبوفور  �لتمنيات 

�ل�سديق �ملزيد من �لرقي و�لزدهار.

جازان - واس 
نقل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نا�سر بن عبد�لعزيز 

�ملو�فق  1436هـ  �سعبان   21 �لإثنني  يوم  �أمري منطقة جاز�ن، 

�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خــادم  تعازي  2015م،  يونيو   08

�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، و�سمو ويل عهده �لأمني، و�سمو 

علي  طيب  �جلندي  �ل�سهيد  لذوي  �هلل،  حفظهم  �لعهد  ويل  ويل 

ح�سن منقري، �لذي ��ست�سهد �أثناء �أد�ء مهام عمله يف �لدفاع عن 

�حلدود �جلنوبية للمملكة. و�أكد �سمو �أمري منطقة جاز�ن خالل 

زيارته ملنزل و�لد وذوي �ل�سهيد يف قرية ردي�س �لأعلى �لتابعة 

ملركز و�دي جاز�ن، �أن �بنهم ��ست�سهد يف ميادين �لعز و�ل�سرف، 

�ل�سهيد  يتقبل  �أن  تعاىل  �هلل  �سائاًل  ووطنه،  دينه  عن  مد�فعاً 

�ل�سهيد  ذوو  وعرب  جناته.  ف�سيح  وي�سكنه  وعفوه  برحمته 

منقري من جانبهم عن �سكرهم وتقديرهم للقيادة �حلكيمة على 

مو��ساتهم وتعازيهم، �لتي كان لها بالغ �لأثر يف نفو�سهم، د�عني 

ظل  يف  ومكروه  �سر  كل  من  بالدنا  يحفظ  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل 

قيادة خادم �حلرمني �ل�سريفني. 

�حلرمني  ــادم  خ تــعــازي  جـــاز�ن  منطقة  ــري  �أم �سمو  نقل  كما 

�ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، و�سمو ويل عهده 

�لأمني، و�سمو ويل ويل �لعهد حفظهم �هلل، لذوي �ل�سهيد �ملالزم 

عبد�هلل بن يحيى �لفيفي، �لذي ��ست�سهد �أثناء �أد�ء مهام عمله يف 

�أمري منطقة  �سمو  و�أكد  للمملكة.  �لدفاع عن �حلدود �جلنوبية 

جاز�ن خالل زيارته لو�لد وذوي �ل�سهيد مبقر �ملركز �حل�سري 

�لتي  �لبطولية  �لأعمال  �أن  نف�سه،  �ليوم  �لعيد�بي  مبحافظة 

�ململكة  حدود  عن  �لدفاع  يف  �لع�سكرية  �لقو�ت  رجال  ي�سطرها 

و�أمنها هي حمل فخر وتقدير �أبناء �لوطن كافة، �سائاًل �هلل تعاىل 

�أن يتقبل �ل�سهيد بو��سع �لرحمة و�ملغفرة. وعرب ذوو �ل�سهيد 

�لفيفي من جانبهم عن تقديرهم و�سكرهم للقيادة �لر�سيدة وكل 

من و��ساهم، موؤكدين �أنهم جميعاً على ��ستعد�د تام للت�سحية 

يف �سبيل �أمن وعز �لوطن �لغايل.

الجمعة 2 رمضان 1436 هـ      19 يونيـة 2015 م
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مكة المكرمة - واس
عبد�لعزيز بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  رعاية  حتت 

خالد  �لأمــري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  د�سن  �هلل،  حفظه  �سعود  �آل   

�أمري  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  م�ست�سار  عبد�لعزيز  بن  �لفي�سل 

�ملو�فق 1436هــــ  �سعبان   27 �لأحــد  يــوم  �ملكرمة،  مكة  منطقة 

14 يونيو 2015م، �أكرب م�سروع للموؤ�س�سة �لعامة ل�سو�مع �لغالل 

ومطاحن �لدقيق يف حمافظة �جلموم، لتزويد مكة �ملكرمة باحتياجها 

�لتي تر�عي  �لعاملية  �أحدث �ملو��سفات  نّفذ وفق  �لذي  �لدقيق،  من 

معايري �جلودة و�لأمان.

وكان يف ��ستقبال �سمّوه لدى و�سوله، معايل وزير �لزر�عة �ملهند�س 

�لعامة  �ملوؤ�س�سة  عام  �لف�سلي، ومدير  بن عبد�ملح�سن  عبد�لرحمن 

عبد�لرحمن  �ملهند�س  �ملكلف  �لدقيق  ومطاحن  �لغالل  ل�سو�مع 

فيلماً  و�حل�سور  �سموه  �ساهد  ثم  �مل�سوؤولني.  من  وعدد  �لرويتع، 

وثائقياً عن �مل�سروع �لذي ي�سم م�ستودعات لتخزين �لدقيق ومباين 

ترفيهية  و�سالة  م�سجدين  �إىل  �إ�سافة  �سكنية،  وجممعات  �إد�ريــة 

وعدد من �ملر�فق �خلدمية �لأخرى؛ كور�س �ل�سيانة وم�ستودعات 

قطع �لغيار و�أكرث من 6 كيلومرت�ت من �لطرق �لإ�سفلتية.

�لف�سلي  عبد�لرحمن  �ملهند�س  �لزر�عة  وزير  معايل  �ألقى  ذلك  عقب 

�لعامة  �ملوؤ�س�سة  عام  مدير  �ألقى  ذلك  عقب  �ملنا�سبة،  بهذه  كلمة 

عبد�لرحمن  �ملهند�س  �ملكلف  �لدقيق  ومطاحن  �لغالل  ل�سو�مع 

خالد  �لأمــري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  د�سن  ذلك  �إثر  كلمة،  �لرويتع 

�أمري  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  م�ست�سار  عبد�لعزيز،  بن  �لفي�سل 

هدية  �سمّوه  ت�سلم  ثم  �مل�سروع،  �إلكرتونياً  �ملكرمة،  مكة  منطقة 

تذكارية بهذه �ملنا�سبة.

حتت رعاية خادم احلرمني ال�ضريفني 

اأمري منطقة مكة املكرمة يد�ضن م�ضروع املوؤ�ض�ضة العامة ل�ضوامع الغالل ومطاحن الدقيق يف اجلموم
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قرار رقم  )90(  وتاريخ  23-3-1434هـ 

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 53715 

رئي�س  معايل  خطاب  على  امل�شتملة   ، 13-11-1432هـ  وتاريخ 

10-11-1432هـ ، املرافق  5224 وتاريخ  جمل�س ال�شورى  رقم 

له م�شروع  نظام مكافحة التدخني.

وبعد االطالع على املحا�شر رقم )343( وتاريخ 4-8-1422هـ، 

-25 9-8-1423هـ ، ورقم )72( وتاريخ  ورقم )316( وتاريخ 

،ورقم  25-8-1430هـ  وتاريخ   )407( ورقم   ، 2-1424هـ 

)228( وتاريخ 14-4-1433هـ ، واملذكرتني رقم )308( وتاريخ 

9-7-1431هـ ، ورقم )393( وتاريخ 15-7-1433هـ ، املعدة يف 

هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

بتاريخ   )50-54( رقم  ال�شورى  جمل�س  قراري  يف  النظر  وبعد 

13-11-1421هـ ، ورقم )55-50( وتاريخ 20-10-1432هـ .

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

)680( وتاريخ 5-8-1433هـ .

يقرر ما يلي:

1- املوافقة على نظام مكافحة التدخني ، بال�شيغة املرافقة.

2- ا�شتمرار اجلهات احلكومية التي لديها لوائح معتمدة من جهة 

اإىل  الغرامات  التدخني يف تطبيقها وحت�شيل  االخت�شا�س ملكافحة 

حني �شدور الالئحة التنفيذية للنظام والعمل مبوجبها.

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

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

املوافقة على نظام مكافحة التدخني وا�صتمرار اجلهات احلكومية التي لديها لوائح معتمدة يف مكافحته وتطبيق وحت�صيل الغرامات

مر�سوم ملكي رقم م /56 وتاريخ 28-7-1436هـ

بعون اهلل تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

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

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

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

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

من  ع�شرة(  و)الثامنة  ع�شرة(  )ال�شابعة  املادتني  على  وبناًء 

)اأ/91(   رقم  امللكي  باالأمر  ال�شادر   ، ال�شورى  جمل�س  نـظام 

بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد االطالع على قراري جمل�س ال�شورى رقم )54-50( بتاريخ 

3-11-1421هـ ورقم )55-50( بتاريخ 20-10-1432هـ .

بتاريخ   )90( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  على  االطالع  وبعد 

23-3-1434هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على نظام مكافحة التدخني ،  بال�شيغة املرافقة.

من  معتمدة  لوائح  لديها  التي  احلكومية  اجلهات  ثانياً:ا�شتمرار 

جهة االخت�شا�س ملكافحة التدخني يف تطبيقها وحت�شيل الغرامات 

اإىل حني �شدور الالئحة التنفيذية للنظام والعمل مبوجبها.

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

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

�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود

املادة الأوىل :

يهدف هذا النظام اإىل مكافحة التدخني ، باتخاذ جميع االإجراءات 

واخلطوات الالزمة على م�شتوى الدولة واملجتمع واالأفراد  ، �شعياً 

اإىل احلد من عادة التدخني بجميع اأنواعه عند االأفراد ، ويف مراحل 

العمر املختلفة.

املادة الثانية :

ال�شجائر  ذلك  وي�شمل   ، وم�شتقاته  التبغ  تعاطي  بالتدخني  يق�شد 

وال�شيجار واجلراك والتنباك واملع�شل واأي منتج يدخل التبغ يف 

مكوناته ، �شواء مت ذلك عن طريق ال�شجائر اأو ال�شيجار اأو الغليون 

اأو الن�شوق اأو ال�شي�شة اأو امل�شغ اأو التخزين اأو اأي طريقة اأخرى.

املادة الثالثة :

حتظر زراعة اأو ت�شنيع التبغ وم�شتقاته يف اململكة.

املادة الرابعة :

تزاد الر�شوم على التبغ وم�شتقاته ، بقرار من جمل�س الوزراء.

املادة اخلام�سة :

البيانات  وم�شتقاته  التبغ  علبة  على  مو�شحاً  يكون  اأن  يجب 

االإي�شاحية والتحذيرية التي حتددها الالئحة التنفيذية.

املادة ال�ساد�سة :

اإال بعد حتليل عينات منه  للتبغ وم�شتقاته ب�شكل نهائي  ال يف�شح 

يف املختربات التي حتددها الالئحة التنفيذية ، للتاأكد من مطابقتها 

وزارة  مع  بالتن�شيق  املخت�شة  اجلهة  تعدها  التي  للموا�شفات 

ال�شحة.

املادة ال�سابعة :

مينع التدخني يف االأماكن االآتية:

1- االأماكن وال�شاحات املحيطة بامل�شاجد.

العامة  الوزارات وامل�شالح احلكومية واملوؤ�ش�شات والهيئات   -2

وفروعها ، واجلهات العامة االأخرى يف الدولة.

والثقافية،  والريا�شية  وال�شحية  التعليمية  املوؤ�ش�شات   -3

واالجتماعية واخلريية.

4- االأماكن املخ�ش�شة للعمل يف ال�شركات واملوؤ�ش�شات والهيئات 

وامل�شانع والبنوك وما يف حكمها.

5- و�شائل النقل العامة برية اأو جوية اأو بحرية ، وفق ما حتدده 

الالئحة التنفيذية.

6- اأماكن ت�شنيع الطعام واملواد الغذائية وامل�شروبات وجتهيزها 

وتعبئتها.

وتكريره  وتوزيعه  ونقله  وم�شتقاته  البرتول  اإنتاج  مواقع   -7

وحمطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.

8- امل�شتودعات وامل�شاعد ودورات املياه.

اأنه يف  ، على  ال�شابقة  الفقرات  التي مل ترد يف  العامة  االأماكن   -9

هذه  �شمن  ت�شنف  التي  االأماكن  يف  للمدخنني  مواقع  اإيجاد  حالة 

تكون  اأن  مراعاة  عنها  امل�شوؤول  ال�شخ�س  على  فيجب  الفقرة، 

معزولة ويف اأ�شيق احلدود، وال يدخلها من يقل عمره عن ثمانية 

ع�شر عاماً. وحتدد الالئحة التنفيذية معايري تطبيق هذه الفقرة.

املادة الثامنة:

للحد من بيع التبغ وم�شتقاته يراعى ما ياأتي:

الكمية  اأو  العدد  داخل عبوة مغلقة حتتوي على  اإال  يباع  اأالَّ   -1

التي حتددها الالئحة التنفيذية.

2- اأالَّ يباع باآالت البيع الذاتي.

3- اأالَّ يباع داخل و�شائل النقل العامة.

4- اأالَّ يباع ملن تقل اأعمارهم عن ثمانية ع�شر عاماً.

5- اأالَّ ت�شجل براءات االخرتاع املتعلقة به.

اأو  جمانية  عينات  �شكل  على  يقدم  واأالَّ   ، �شعره  يخف�س  اأالَّ    -6

هدايا.

للتبغ  دعايًة  حتمل  منتجات  تقدمي  اأو  بيع  اأو  ا�شترياد  عدم   -7

وم�شتقاته.

مب�شار  �شحياً  حتذيرًا  يحوي  البيع  مكان  يف  مل�شق  و�شع   -8  

التدخني.

املادة التا�سعة:

مينع ا�شترياد وبيع األعاب االأطفال واحللوى امل�شنعة على هيئة 

�شجائر اأو اأي اأداة من و�شائل التدخني.

املادة العا�سرة:

1- مينع االإعالن والرتويج للتبغ وم�شتقاته باأي و�شيلة من و�شائل 

االإعالن اأو االإعالم ال�شعودية.

2- حتذف م�شاهد تعاطي التبغ وم�شتقاته من االأفالم وامل�شل�شالت 

والربامج واملطبوعات التي تعر�س يف ال�شعودية ، وكل ما ي�شجع 

على التدخني.

املادة احلادية ع�سرة:

االإ�شالمية،  ال�شوؤون  عن  امل�شوؤولة  احلكومية  اجلهات  كل  على 

وال�شوؤون   ، وال�شحة   ، والريا�شة   ، واالإعالم   ، والتعليم 

م�شتمر  ب�شكل  التدخني  ملكافحة  توعية  برامج  عمل  االجتماعية، 

وبطريقة فعالة ومبتكرة ، وحث القطاع االأهلي للم�شاركة يف هذه 

الربامج.

املادة الثانية ع�سرة:

تتوىل الوزارات وامل�شالح احلكومية واملوؤ�ش�شات والهيئات العامة 

واملوؤ�ش�شات   ، الدولة  يف  االأخرى  العامة  واجلهات   ، وفروعها 

التعليمية وال�شحية والريا�شية والثقافية واالجتماعية واخلريية، 

�شبط  م�شوؤويل   ، وفروعها  اخلا�س  القطاع  ومن�شاآت  وموؤ�ش�شات 

وحترير املخالفات واإيقاع الغرامات.

املادة الثالثة ع�سرة:

يعاقب كل خمالف الأحكام املادة )الثالثة( من هذا النظام بغرامة 

مالية مقدارها )20٫000( ع�شرون األف ريال مع اإزالة املخالفة على 

ح�شابه.

املادة الرابعة ع�سرة:

يعاقب كل من يتعاطى التدخني خمالفاً اأحكام املادة )ال�شابعة( من 

هذا النظام بغرامة مالية مقدارها )200( مائتا ريال.

املادة اخلام�سة ع�سرة:

فيما مل يرد يف �شاأنه ن�س خا�س بالعقوبة ، يعاقب كل من يرتكب اأي 

خمالفة الأي حكم من اأحكام هذا النظام بغرامة ال تتجاوز )5000( 

خم�شة اآالف ريال  ، وت�شاعف العقوبة يف حالة اّلْعود.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

يجوز ملن �شدرت �شده عقوبة من العقوبات املن�شو�س عليها يف 

النظامية  املدة  ، خالل  املخت�شة  اأمام اجلهة  التظلم   ، النظام  هذا 

املقررة.

املادة ال�سابعة ع�سرة:

ال تخل العقوبات املن�شو�س عليها يف هذا النظام باأي عقوبة اأ�شد 

ين�س عليها نظام اآخر.

املادة الثامنة ع�سرة:

النظام  هذا  اأحكام  مبوجب  املح�شلة  الغرامات  جميع  تخ�ش�س 

مكافحة  على  االأهلية  اجلمعيات  وت�شجيع  التوعية  جهود  لدعم 

التدخني ون�شرها على م�شتوى اململكة.

التعليمات  بح�شب  منه  ي�شرف  بنكي  الغر�س ح�شاب  لهذا  وين�شاأ 

التي ي�شدرها وزير ال�شحة.

املادة التا�سعة ع�سرة:

بالتن�شيق مع  النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  ال�شحة  ي�شدر وزير 

اجلهات املعنية خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره.

املادة الع�سرون:

يعمل بهذا النظام بعد �شنة من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

نظام مكافحة التدخني
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قرار رقم )331(  وتاريخ  15-7-1436هـ 

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 

38744 وتاريخ 20-9-1436هـ ، امل�شتملة على خطاب 

الهيئة العامة للطريان املدين رقم 256-2-12852 وتاريخ 

2-6-1435هـ، يف �شاأن تو�شيات اللجنة امل�شكلة ملراجعة 

اأ�شعار الوقود يف املطارات ال�شعودية ومقارنتها باالأ�شعار 

املعمول بها يف مطارات املنطقة.

وبعد االطالع على نظام  تعريفة الطريان املدين ، ال�شادر 

باملر�شوم امللكي رقم   )م/55( وتاريخ 20-10-1426هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )43( وتاريخ 

4-2-1434هـ.

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )709( وتاريخ 3-12-1435هـ 

ورقم )241( وتاريخ 29-4-1436هـ ، واملذكرة رقم )296( 

وتاريخ 9-6-1436هـ ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

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

)830( وتاريخ 12-6-1436هـ .

يقرر ما يلي:

اأواًل: على �شركة اأرامكو ال�شعودية تخفي�س اأ�شعار وقود 

الطائرات عن ال�شعر املعلن عنه املبني على معادلة مرتبطة 

بال�شعر الدويل الذي ت�شدره ال�شركة ب�شكل دوري الأ�شعار الوقود 

اخلا�شة باملطارات ال�شعودية ، وذلك وفقاً ملا ياأتي:

1- تخفي�س اأ�شعار وقود الطائرات مببلغ قدره )15( هللة عن كل 

لرت يف كل من مطار امللك عبدالعزيز الدويل ومطار امللك خالد.

2- تخفي�س اأ�شعار وقود الطائرات مببلغ )20( هللة عن كل لرت 

يف باقي مطارات اململكة.

ثانياً: يطبق التخفي�س املن�شو�س عليه يف الفقرتني )1( و)2( من 

البند )اأواًل( على جميع �شركات الطريان التي ت�شتخدم املطارات 

ال�شعودية.

ثالثاً: تقوم الهيئة العامة للطريان املدين مبراجعة االأجور 

املن�شو�س عليها يف نظام تعريفة الطريان املدين ، ال�شادر 

باملر�شوم امللكي رقم   )م/55( بتاريخ 20-10-1426هـ ، التي 

لها عالقة مبا�شرة باأ�شعار الوقود. وذلك لالاأكد من تنا�شب هذه 

االأجور مع التكلفة الت�شغيلية لتقدمي اخلدمة.

رئي�س جمل�س الوزراء

ب�صاأن تخفي�س اأ�صعار وقود الطائرات عن ال�صعر املعلن عنه املبني على معادلة مرتبطة بال�صعر الدويل

قرار رقم )346(  وتاريخ 22-7-1436هـ 

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 

28702 وتاريخ 21-7-1435هـ ، امل�شتملة على برقية هيئة 

اخلرباء مبجل�س الوزراء  رقم 2028 وتاريخ 8-6-1435هـ، يف 

�شاأن م�شروع تنظيم املركز ال�شعودي العتماد املن�شاآت ال�شحية، 

املعد بناًء على ما ق�شى به البند )�شابعاً( من قرار جمل�س 

الوزراء رقم )371( وتاريخ 24-11-1434هـ .

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

وبعد االطالع على النظام ال�شحي ، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/11( وتاريخ 23-3-1423هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )371( وتاريخ 

24-11-1434هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )353( وتاريخ 8-6-1435هـ، 

واملح�شر رقم )319( وتاريخ 18-6-1436هـ ، واملذكرة رقم 

)354( وتاريخ 8-6-1435هـ ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س 

الوزراء.

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

)899( وتاريخ 25-6-1436هـ .

يقرر

املوافقة على تنظيم املركز ال�شعودي العتماد املن�شاآت ال�شحية ، 

بال�شيغة املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

املادة الأوىل:

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

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

التنظيم: تنظيم املركز ال�شعودي العتماد املن�شاآت ال�شحية.

املركز: املركز ال�شعودي العتماد املن�شاآت ال�شحية.

املجل�س: املجل�س ال�شحي ال�شعودي.

املدير العام: مدير عام املركز.

املن�شاآت ال�شحية: املرافق ال�شحية احلكومية اأو اخلا�شة التي تقدم 

خدمات الرعاية ال�شحية ، وت�شمل: )امل�شت�شفى ، ومراكز الرعاية 

ال�شحية االأولية ، واملجمع الطبي العام ، واملجمع الطبي املتخ�ش�س، 

والعيادة، ومركز االأ�شعة، واملخترب الطبي، ومركز جراحة اليوم 

الواحد، ومركز اخلدمة ال�شحية امل�شاندة، ومراكز خدمات النقل 

االإ�شعايف(.

املادة الثانية:

يرتبط املركز تنظيمياً برئي�س املجل�س  ، ويكون مقره يف مدينة الريا�س، 

وله اأن ين�شئ فروعاً ومكاتب داخل اململكة.

املادة الثالثة:

1- يهدف املركز  اإىل رفع م�شتوى جودة اخلدمات ال�شحية واأمانها مبا 

يكفل �شالمة املري�س وتطوير االأداء املهني ال�شحي واالإداري يف املن�شاآت 

ال�شحية، وله يف �شبيل ذلك دون ح�شر القيام باملهمات واالخت�شا�شات 

االآتية:

اأ - اعتماد معايري وطنية موحدة جلميع املن�شاآت ال�شحية يف اململكة 

يف جماالت املمار�شات ال�شحية، وت�شمل )الطبية، وال�شيدلية، و�شالمة 

املن�شاآت، واجلودة و�شالمة املري�س، والقيادات االإدارية، وخدمات 

املختربات، واالأق�شام الفنية االأخرى(.

ب - مراجعة املعايري - املعتمدة ب�شفة دورية - كلما دعت احلاجة اأو 

كل اأربع �شنوات على االأقل -  والتاأكد من مالءمتها لبيئة العمل ال�شحي 

يف اململكة.

ج - االإ�شهام يف تهيئة املن�شاآت ال�شحية لتطبيق معايري اجلودة من 

خالل ما ياأتي:

- عقد الندوات وجل�شات العمل لن�شر ثقافة اجلودة وزيادة الوعي بني 

العاملني وامل�شوؤولني مبفاهيم اجلودة واأهمية تطبيقها.

- اإر�شال فرق من املتخ�ش�شني يف جماالت الطب والتمري�س وال�شيدلة 

واملختربات واالأ�شعة واالإدارة ومكافحة العدوى واإجراءات ال�شالمة، 

ل�شرح املعايري وتدري�شها للعاملني يف املن�شاآت ال�شحية.

- تنفيذ برامج التدريب املعدة للعاملني يف املن�شاآت ال�شحية عن طريق 

املخت�شني املدربني، ودعم املن�شاآت باملواد العلمية الالزمة لذلك.

د - متابعة اأداء املن�شاآت ال�شحية للتاأكد من التزامها باملعايري  املعتمدة 

ومراقبة جودة االأداء.

هـ - و�شع االآليات املنا�شبة لتقومي اأداء املن�شاآت ال�شحية عن طريق 

مراقبة حتقيق موؤ�شرات االأداء املتعارف عليها وتقوميها.

و - تدريب املر�شحني ملهمات االعتماد واإعدادهم مقومني من املركز.

ز - اإجراء الدرا�شات والبحوث يف جمال عمل املركز.

ح - اإن�شاء قاعدة بيانات �شاملة للمن�شاآت ال�شحية.

ط - التعاون وتبادل اخلربات مع جهات االعتماد الدولية واملنظمات 

والهيئات ذات العالقة بعمل املركز.

ي - تن�شيق اجلهود بني اجلهات احلكومية وغريها فيما يحقق اأهداف 

املركز.

ك - تعزيز التعاون والتن�شيق بني اجلهات املخت�شة يف اململكة وخارجها 

مبا يحقق اأهداف املركز، وفقاً للقواعد والتعليمات املتبعة.

ل - تنظيم املوؤمترات والندوات املحلية والعاملية - يف جمال عمل املركز 

- وامل�شاركة فيها.

م - اعتماد جميع املن�شاآت ال�شحية يف اململكة.

ن - القيام باأي مهمة اأخرى يكلفه بها املجل�س يف حدود اخت�شا�س 

املركز.

2 - ال تخل االخت�شا�شات واملهمات املوكولة اإىل املركز الواردة يف 

الفقرة )1( من هذه املادة باخت�شا�س الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات 

ال�شحية - املتعلق باالعرتاف باملوؤ�ش�شات ال�شحية املخ�ش�شة الأغرا�س 

التدريب - الوارد يف الفقرة )3( من املادة )الثانية) من نظام الهيئة 

ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/2( 

وتاريخ 6-2-1413هـ.

املادة الرابعة:

يكون للمركز مدير عام متفرغ ال تقل مرتبته عن )الرابعة ع�شرة( اأو ما 

يعادلها، يرتبط تنظيمياً برئي�س املجل�س.

املادة اخلام�سة:

يتوىل املدير العام اإدارة املركز وت�شريف �شوؤونه ، وفقاً لالخت�شا�شات 

وال�شالحيات املحددة له التي ي�شدر بها قرار من املجل�س، وله على وجه 

خا�س ما ياأتي:

1 - التح�شري الجتماعات اللجنة االإدارية ومتابعة تنفيذ تو�شياتها بعد 

اأن يعتمدها املجل�س.

2 - اإعداد ت�شور التكاليف املالية ال�شنوية التي يحتاج اإليها املركز 

متهيدًا الإقرارها وفق االإجراءات النظامية املتبعة.

3 - االإ�شراف على املركز ومن�شوبيه طبقاً لل�شالحيات املمنوحة له وما 

حتدده اللوائح.

4 - اإ�شدار اأوامر ال�شرف اخلا�شة باملركز يف حدود االعتماد املايل 

ال�شنوي.

5 - رفع تقارير دورية عن �شري اأعمال املركز ومنجزاته ون�شاطاته وما 

يراه من مقرتحات اإىل املجل�س خالل ت�شعني يوماً من بداية كل �شنة 

مالية.

6 - اقرتاح خطط املركز وبراجمه واالإ�شراف على تنفيذها بعد موافقة 

املجل�س عليها.

7 - اقرتاح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم متهيدًا العتمادها من املجل�س.

8 - ت�شكيل اللجان الفنية واالإدارية املوؤقتة لت�شيري العمل والقيام 

باملهمات املحددة لها.

9 - اإعداد موؤ�شرات لقيا�س اأداء املركز ومتابعته.

10 - متثيل املركز يف عالقاته بغريه من اجلهات واأمام الق�شاء.

11 - اأي مهمة اأو اخت�شا�س ي�شدر يف �شنه قرار من املجل�س.

وللمدير تفوي�س بع�س االخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف هذه املادة اإىل 

غريه من امل�شوؤولني يف املركز.

املادة ال�ساد�سة:

ي�شكل رئي�س املجل�س »جلنة اإدارية« للمركز من اخلرباء واملخت�شني من 

ممثلني عن القطاعات ال�شحية احلكومية والقطاع اخلا�س يف اململكة يف 

جمال اجلودة و�شالمة املري�س و�شالمة املن�شاآت ال�شحية برئا�شة املدير 

العا م يتم تر�شح اع�شائها من املجل�س ، تتوىل ما ياأتي:

1 - اقرتاح االأهداف وال�شيا�شات العامة التي ي�شري عليها املركز لتحقيق 

اأهدافه ، والربامج الالزمة لذلك ، متهيدًا للموافقة عليها من املجل�س.

املوافقة على تنظيم املركز ال�صعودي العتماد املن�صاآت ال�صحية

تنظيم املركز ال�صعودي العتماد املن�صاآت ال�صحية
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2 - اقرتاح اللوائح االإدارية واملالية التي ي�شري عليها املركز - باالتفاق 

مع وزارة املالية ووزارة اخلدمة املدنية - وغريها من اللوائح 

الداخلية، متهيدًا العتمادها من املجل�س.

3 - االإ�شراف على اإعداد املعايري املوحدة للمن�شاآت ال�شحية واعتمادها.

4 - اعتماد نتائج تقومي جميع املن�شاآت ال�شحية.

5 - التن�شيق مع اجلهات املعنية املخت�شة التخاذ ما هو منا�شب من 

اإجراءات وعقوبات نظامية يف حق املن�شاآت ال�شحية املتهاونة اأو غري 

القادرة على تطبيق املعايري.

6 - التن�شيق مع اجلهات املعنية لربط الرتخي�س للمن�شاآت ال�شحية 

وجتديده ، وكذلك تقدمي خدمات ال�شمان ال�شحي ، باحل�شول على 

االعتماد.

7 - اقرتاح اإن�شاء فروع اأو مكاتب للمركز يف مناطق اململكة متهيدًا 

العتمادها من املجل�س.

8 - حتديد املقابل املايل لالأعمال واخلدمات التي يقدمها املركز يف جمال 

اخت�شا�شه متهيدًا العتمادها من املجل�س.

9 - اقرتاح ت�شكيل اللجان الفنية الدائمة والرفع بذلك اإىل املجل�س 

الإقراره وحتديد ما يراه من �شالحيات لها.

10 - قبول امل�شاعدات والهبات والتربعات التي تقدم للمركز، وفقاً 

لالأنظمة املنظمة لذلك.

املادة ال�سابعة:

جتتمع اللجنة االإدارية بدعوة من رئي�شها مرتني على االأقل كل �شنة ، 

وعلى الرئي�س دعوة اللجنة اإذا طلب ذلك ن�شف االع�شاء على االأقل. 

ويجب اأن ت�شتمل الدعوة على جدول االأعمال.

وي�شرتط ل�شحة االجتماع ح�شور اأغلبية االأع�شاء مبن فيهم الرئي�س اأو 

من ينيبه. وت�شدر التو�شيات باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين ، ويف حالة 

ت�شاوي االأ�شوات يرجح اجلانب الذي ي�شوت معه رئي�س االجتماع. 

واللجنة االإدارية اأن تدعو حل�شور اجتماعاتها من ترى اال�شتعانة 

مبعلوماتهم وخرباتهم دون اأن يكون لهم حق الت�شويت. وتثبت 

مداوالت االجتماع وتو�شياته يف حما�شر يوقعها رئي�س االجتماع 

واالأع�شاء احلا�شرون متهيدًا العتمادها من املجل�س.

املادة الثامنة:

1 - يكون للمركز خم�ش�س اعتماد مايل �شمن ميزانية املجل�س ، مع 

اإعطائه املرونة املالية واالإدارية التي متكنه من اال�شتفادة من اخلربات 

املحلية والدولية.

2 - تتكون موارد املركز مما ياأتي :

اأ - ما يخ�ش�س له من اعتماد مايل �شمن ميزانية املجل�س.

ب - املقابل املايل الذي يتقا�شاه املركز عن االأعمال واخلدمات التي 

يقدمها �شمن اخت�شا�شه ، وفقاً ملا يقرره املجل�س.

ج - الهبات والتربعات وامل�شاعدات واالأوقاف والو�شايا.

د - اأي مورد اآخر يقره املجل�س.

3 - تودع اإيرادات املركز املن�شو�س عليها يف الفقرتني )2/ب( و)2/ج( 

و)2/د( من هذه املادة يف ح�شاب يف اأحد البنوك املحلية ، وي�شرف منها 

وفقاً للقواعد واالإجراءات التي يقرها املجل�س.

4 - يعامل املركز  من حيث الرقابة املالية معاملة املجل�س.

املادة التا�سعة:

ي�شدر املجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ هذا التنظيم.

املادة العا�سرة:

ين�شر هذا التنظيم يف اجلريدة الر�شمية ، ويعمل به من اليوم التايل 

لن�شره.
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تنظيم املركز ال�صعودي العتماد املن�صاآت ال�صحية.. تتمة

قرار وزير املياه والكهرباء رقم ) 968 - 1 ( وتاريخ  9 - 8 - 1436هـ بنزع ملكية

اإن وزيـــر العمل.

بعد اطالعه على نظام التاأمينات االجتماعية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/33 ( وتاريخ 

3-9-1421هـ، وعلى اللوائح التنفيذية للنظام ال�شادرة بقرار وزير العمل وال�شوؤون 

االجتماعية رقم )128/تاأمينات( وتاريخ 25-10-1421هـ، وعلى قرار جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة 

العامة للتاأمينات االجتماعية رقم )1169( وتاريخ  01- 08-1436هـ ب�شاأن اإ�شافة فقرة جديدة 

للمادة )45( من الئحة الت�شجيل واال�شرتاكات.

يقرر ما ياأتي:

املادة االأوىل: اإ�شافة فقرة جديدة قبل الفقرة االأخرية  اإىل املادة )45( من الئحة الت�شجيل 

واال�شرتاكات  - مع تعديل ما يلزم يف ترقيم فقرات املادة - برقم )13( تكون بالن�س االآتي :

))13- يلزم يف تطبيق اأحكام  الفقرة )2( من املادة )44( والفقرة )12( من املادة )45( من هذه 

الالئحة اأال تتجاوز الزيادة يف االأجر اخلا�شع لال�شرتاك خالل ال�شنة التاأمينية “%10 “((.

املادة الثانية :1- ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ، ويتم العمل به من تاريخ ن�شره.

2- على حمافظ املوؤ�ش�شة العمل على تنفيذ هذا القرار.

وزير العمل 
مفرج بن �صعد احلقباين

اإن وزير املياه والكهرباء

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

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

مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 

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

العامة.

يقرر ما يلي :

اأواًل:  تنزع ملكية االأر�س الواقعة على �شارع اأحمد العطا�س يف حي 

الزهراء مبحافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة، والتي يحدها من ال�شمال 

اأر�س ف�شاء بطول )70( مرتًا، ومن اجلنوب �شارع اأبو مو�شى املديني 

عر�س )20(م بطول )70( مرتًا، ومن ال�شرق �شارع اأحمد العطا�س 

عر�س )32(م بطول )80( مرتًا، ومن الغرب اأر�س ف�شاء بطول )80( 

مرتًا، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )5598٫62(م2 خم�شة اأالف وخم�شمائة 

وثمانية وت�شعون مرتًا مربعاً واثنان و�شتون �شنتيمرتًا مربعاً، ح�شب 

القرار امل�شاحي املرفق، وذلك الإن�شاء حمطة ال�شالل جهد 13٫8-110 

ك.ف، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

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

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

يف كل من جلنة ح�شر وحتديد العقارات، وجلنة تقدير التعوي�س، خالل 

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

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات 

الالزمة ملبا�شرة كل جلنة مهامها.

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

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

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

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

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

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

وت�شليمه ، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة.

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

اللجان التي تتخذ، خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

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

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

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

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

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

�شابعاً:  يتابع وكيل الوزارة ل�شوؤون الكهرباء اإنفاذ هذا القرار ، والعمل 

مبقت�شاه. واهلل املوفق،

وزير املياه والكهرباء
عبداهلل  بن عبدالرحمن احل�صني

قرار وزير العمل رقم )194 / تاأمينات(  وتاريخ 01- 08 -1436هـ 
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اإن وزير املياه والكهرباء

وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند »ثالثاً« من املر�شوم امللكي رقم )م/15( 

وتاريخ 11-03-1424هـ ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 

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

يقرر ما يلي :

اأواًل  : تنزع ملكية جزء من االأر�س اململوكة مبوجب ال�شك رقم )13/2/4( وتاريخ 11-01-1413هـ 

الواقعة يف ال�شحنة مبحافظة اخلرج يف منطقة الريا�س، واملتداخل مع حرم اخلط الهوائي جهد 132 ك.ف 

الذي يربط املحطة رقم )8020( يف اخلرج باملحطة رقم )8712( يف حوطة بني متيم مبنطقة الريا�س، بني 

الربجني رقم )2( ورقم )4(، ومب�شاحة قدرها )11٫629٫87( اأحد ع�شر األفاً و�شتمائة وت�شعة وع�شرون 

مرتًا مربعاً و�شبعة وثمانون �شنتيمرتًا مربعاً، ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، وذلك ل�شالح ال�شركة 

ال�شعودية للكهرباء.

ثانياً:  تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة ح�شر وحتديد العقارات، وجلنة تقدير التعوي�س، 

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

واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة مهامها.

ثالثاً: تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�س املقّدر لهم، 

وتنبه �شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تّقل عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء ، وذلك 

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

رابعاً: تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س 

بعد اإخالء العقار املنزوعة ملكيته ،  وت�شليمه ، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة.

خام�شاً: يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ، خالل )60( �شتني 

يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:  ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة، 

كما تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة ، ويف مقر امل�شروع ، ويف املحكمة ، ويف االإمارة واملحافظة، 

واملركز ، ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها وفقاً الأحكام الفقرة رقم ) 2 ( من املادة 

اخلام�شة من النظام.

�شابعاً:  يتابع وكيل الوزارة ل�شوؤون الكهرباء اإنفاذ هذا القرار ، والعمل مبقت�شاه. واهلل املوفق،

وزير املياه والكهرباء
عبداهلل  بن عبدالرحمن احل�صني

قرار وزير املياه والكهرباء رقم ) 916 - 1 ( بتاريخ 22 - 7 - 1436هـ بنزع ملكية
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قرار وزير املياه والكهرباء رقم ) 970 - 1 ( وتاريخ 9 - 8 - 1436هـ بنزع ملكية

اإن وزير املياه والكهرباء

وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند »ثالثاً« من املر�شوم امللكي رقم )م/15( وتاريخ 

11-03-1424هـ ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار، 

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

يقرر ما يلي :

اأواًل  : تنزع ملكية االأرا�شي الواقعة �شمن حرم اخلط الهوائي جهد )110ك.ف( الذي يربط حمطة قطار 

احلرمني-3 مبحطة اإ�شمنت ال�شفوة مبنطقة مكة املكرمة، بطول )29٫595( مرتًا، وعر�س )35( مرتًا، 

ومب�شاحة اإجمالية قدرها )1٫035٫825( مليون وخم�شة وثالثون األفاً وثمامنائة وخم�شة وع�شرون مرتًا 

مربعاً، مبوجب عدد )1( خمـطط لكامل امل�شار، وذلك ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

ثانياً:  تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة ح�شر وحتديد العقارات، وجلنة تقدير التعوي�س، خالل 

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

املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة مهامها.

ثالثاً: تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�س املقّدر لهم، وتنبه 

�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تّقل عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء ، وذلك وفقاً الأحكام 

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

رابعاً: تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س بعد 

اإخالء العقار املنزوعة ملكيته ،  وت�شليمه ، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة.

خام�شاً: يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ، خالل )60( �شتني 

يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:  ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة ، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة ، ويف مقر امل�شروع ، ويف املحكمة ، ويف االإمارة واملحافظة ، واملركز ، 

ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها وفقاً الأحكام الفقرة رقم ) 2 ( من املادة اخلام�شة من النظام.

�شابعاً:  يتابع وكيل الوزارة ل�شوؤون الكهرباء اإنفاذ هذا القرار ، والعمل مبقت�شاه.   واهلل املوفق،

وزير املياه والكهرباء
عبداهلل  بن عبدالرحمن احل�صني

 اإن وزير املياه والكهرباء

وبناًء على ال�شالحيات املخولة له، وبعد االطالع على البند »ثالثاً« من املر�شوم امللكي رقم )م/15( وتاريخ 

11-03-1424هـ ، ال�شادر مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار، 

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

يقرر ما يلي :

اأواًل:  تنزع ملكية قطع االأرا�شي اأرقام )من 29 اإىل 34( الواقعة �شمن املخطط رقم )477/3/ع( على �شارع 

امللك فهد يف حي النزهة مبدينة جدة يف منطقة مكة املكرمة، والتي يحدها من ال�شمال القطعتني اأرقام )27و28( 

بطول )64( مرتًا، ومن اجلنوب �شارع عر�س )15(م بطول )64( مرتًا، ومن ال�شرق �شارع امللك فهد عر�س 

)72(م بطول )80( مرتًا، ومن الغرب �شارع عر�س )12(م بطول )71( مرتًا، ومب�شاحة اإجمالية قدرها 

)4806٫47(م2 اأربعة اأالف وثمامنائة و�شتة اأمتارًا مربعة و�شبعة واأربعون �شنتيمرتًا مربعاً، ح�شب القرار 

امل�شاحي املرفق، وذلك الإن�شاء حمطة اجلواد جهد 110-13٫8ك.ف، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

ثانياً:  تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء هذا القرار للجهات املعنية الواردة باملادتني ال�شاد�شة وال�شابعة 

من النظام، وذلك لت�شمية مندوبيها يف كل من جلنة ح�شر وحتديد العقارات، وجلنة تقدير التعوي�س، خالل 

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

املحا�شر، واتخاذ االإجراءات الالزمة ملبا�شرة كل جلنة مهامها.

ثالثاً: تبلغ ال�شركة ال�شعودية للكهرباء اأ�شحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعوي�س املقّدر لهم، وتنبه 

�شاغليها بوجوب اإخالئها خالل مدة ال تّقل عن )30( ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ باالإخالء ، وذلك وفقاً الأحكام 

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

رابعاً: تدفع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تعوي�شات الأ�شحاب احلقوق وفقاً لقرار جلنة تقدير التعوي�س بعد 

اإخالء العقار املنزوعة ملكيته ،  وت�شليمه ، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة.

خام�شاً: يجوز الأ�شحاب ال�شاأن التظلم اأمام ديوان املظامل من قرارات اللجان التي تتخذ، خالل )60( �شتني 

يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

�شاد�شاً:  ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ، ويف �شحيفتني من ال�شحف اليومية التي توزع يف املنطقة ، كما 

تل�شق �شورة من االإعالن يف مقر ال�شركة ، ويف مقر امل�شروع ، ويف املحكمة ، ويف االإمارة واملحافظة ، واملركز ، 

ويف البلدية التي يقع العقار يف دائرة اخت�شا�شها وفقاً الأحكام الفقرة رقم ) 2 ( من املادة اخلام�شة من النظام.

�شابعاً:  يتابع وكيل الوزارة ل�شوؤون الكهرباء اإنفاذ هذا القرار ، والعمل مبقت�شاه. واهلل املوفق،

وزير املياه والكهرباء
عبداهلل  بن عبدالرحمن احل�صني

اإن وزير املياه والكهرباء

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

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

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

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

يقرر ما يلي :

اأواًل:  تنزع ملكية قطع االأرا�شي اأرقام )29 و30 و31 و31/اأ و32 

و34 و36( �شمن املخطط رقم )95( الواقعة على �شارع ال�شيخ 

حممد ابراهيم يف حمافظة الدرعية مبنطقة الريا�س، والتي يحدها من 

ال�شمال �شارع ال�شيخ حممد ابراهيم عر�س )30(م بطول )81٫61( 

مرتًا، ومن اجلنوب �شارع اخلمي�س عر�س )20(م بطول )80٫00( 

مرتًا، ومن ال�شرق �شارع عر�س )20(م بطول )60٫00( مرتًا، 

ومن الغرب قطع االرا�شي اأرقام )33و38( بطول )60٫00( مرتًا، 

ومب�شاحة اإجمالية قدرها )4847٫43( م2 اأربعة اأالف وثمامنائة 

و�شبعة واأربعون مرتًا مربعاً وثالثة واأربعون �شنتيمرتًا مربعاً، 

ح�شب القرار امل�شاحي املرفق، وذلك الإن�شاء املحطة رقم )8232( 

جهد 132 ك.ف ، ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

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

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

يف كل من جلنة ح�شر وحتديد العقارات، وجلنة تقدير التعوي�س، خالل 

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

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات 

الالزمة ملبا�شرة كل جلنة مهامها.

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

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

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

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

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

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

وت�شليمه ، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة.

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

اللجان التي تتخذ، خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

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

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

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

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

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

�شابعاً:  يتابع وكيل الوزارة ل�شوؤون الكهرباء اإنفاذ هذا القرار ، والعمل 

مبقت�شاه. واهلل املوفق ،

وزير املياه والكهرباء
عبداهلل  بن عبدالرحمن احل�صني

اإن وزير املياه والكهرباء

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

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

مبوجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت 

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

العامة.

يقرر ما يلي :

اأواًل:  تنزع ملكية قطع االأرا�شي اأرقام )من 155 اإىل 162( �شمن 

املخطط رقم )2233( الواقعة على �شارع النجاح يف حي الريموك مبدينة 

الريا�س، والتي يحدها من ال�شمال �شارع عر�س )15(م بطول )55( 

مرتًا، ومن اجلنوب �شارع عر�س )20(م بطول )55( مرتًا، ومن ال�شرق 

�شارع النجاح عر�س )60(م بطول )105( مرتًا، ومن الغرب �شارع 

عر�س )15(م بطول )105( مرتًا، ومب�شاحة اإجمالية قدرها )5775(

م2 خم�شة اأالف و�شبعمائة وخم�شة و�شبعون مرتًا مربعاً، ح�شب القرار 

امل�شاحي املرفق، وذلك الإن�شاء املحطة رقم )8270( جهد 132ك.ف، 

ل�شالح ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

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

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

يف كل من جلنة ح�شر وحتديد العقارات، وجلنة تقدير التعوي�س، خالل 

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

ال�شركة الدعوة لالجتماعات، واإعداد املحا�شر، واتخاذ االإجراءات 

الالزمة ملبا�شرة كل جلنة مهامها.

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

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

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

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

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

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

وت�شليمه ، وتوثيقه بوا�شطة كاتب العدل اأو املحكمة.

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

اللجان التي تتخذ، خالل )60( �شتني يوماً من تاريخ اإبالغهم بالقرار.

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

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

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

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

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

�شابعاً:  يتابع وكيل الوزارة ل�شوؤون الكهرباء اإنفاذ هذا القرار ، والعمل 

مبقت�شاه. واهلل املوفق ،

وزير املياه والكهرباء
عبداهلل  بن عبدالرحمن احل�صني

قرار وزير املياه والكهرباء رقم ) 969 - 1 ( وتاريخ  9 - 8 - 1436هـ بنزع ملكية

قرار وزير املياه والكهرباء رقم ) 972 - 1 ( بتاريخ  9 - 8 - 1436هـ بنزع ملكية

قرار وزير املياه والكهرباء رقم ) 971 - 1 ( بتاريخ  9 -8 - 1436هـ بنزع ملكية
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93 UM AL-QURAالجمعة  2  رمضان  1436 هـ        19  يونية  2015 مإعالنات حكومية

11ال�سنة 93   العدد 4571           93 UM AL-QURAالجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 مإعالنات حكومية

101ال�سنة 93   العدد 4568          

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

1

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة 
اإلمدادات 
والتموين 

بقوات الدفاع 
الجوي

تأمني وتوريد وتركيب وتشغيل 
جتهيزات ومعدات اجلودة 

النوعية وأثاث ومستلزمات 
مكتبية لقوات الدفاع اجلوي 

1436/10/12هـ1436/10/11هـ36/472000

هيئة إمدادات 
وتموين 
القوات 

البرية إدارة 
المشتريات 

الداخلية

توريد إعاشة أفراد وحدات 
منطقة املدينة املنورة

1436/10/12هـ1436/10/12هـ2000         19

إدارة مدينة 
الملك
فيصل 

العسكرية

1000م/1436/54- تأمني أثاث منازل

1436/10/10هـ1436/10/10هـ

500م/2436/55- تأمني وتوريد أجهزة منزلية

إدارة مدينة 
الملك خالد 
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بحفر الباطن

1- متديد موعد منافسة 
إنشاء مباني جملموعة اإلسناد 
الهندسي - املرحلة الثانية - 
مبدينة امللك خالد العسكرية

436/79/11 7000

1436/9/19هـ1436/9/19هـ
2- متديد موعد منافسة إنشاء 

عدد )10( مستودعات مبدينة 
امللك خالد العسكرية

436/83/1120,000

3- إعادة طرح منافسة تأجير 
أرض إلنشاء مالهي أطفال 

داخل حديقة األمير سلطان
435/82/11 500

1436/10/11هـ1436/10/11هـ
4- إعادة طرح منافسة فحص 

وإصالح وحدات املشتركني 
باملقاسم

436/30/11 500

5- إعادة طرح منافسة توريد 
وإزالة وتركيب محرك ديزل

436/55/11 500

6- استبدال العزل املائي ملباني 
منطقة رقم )26( مبدينة امللك 

خالد العسكرية
1436/10/13هـ1436/10/13هـ6000 436/92/11
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1- تأجيل فتح مظاريف 
منافسة استكمال مشروع 

منافسة البنية التحتية 
لتطبيق نظام املعلومات 

الطبي )سيرنر(  في مدينة 
األمير سلطان الطبية 

العسكرية ومستشفيات 
منطقة اخلرج التابعة لإلدارة 

العامة للخدمات الطبية 
للقوات املسلحة 

1436/10/13هـ1436/10/12هـ 5000 36/13 

2- توريد و تركيب أثاث 
سكني ملبنى سكن العازبات 

باملستشفى العسكري 
باملؤسسة العامة للصناعات 

احلربية باخلرج

1436/10/12هـ1436/10/11هـ1436/046/41000
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1- متديد موعد منافسة صيانة 
وحتديث مركز االتصاالت ونظم 

املعلومات
1436/9/19هـ1436/9/18هـ1436/182000

2- تأجيل موعد منافسة توريد 
وتأمني مستلزمات جراحة 

القلب
1436/231000

1436/10/11هـ 1436/10/10هـ

3- تأجيل موعد منافسة توريد 
وتأمني مستلزمات األدوات 

املكتبية
1436/241000

4- تأجيل موعد منافسة 
توريد وتأمني مستلزمات مواد 

التعقيم
1436/291000

5- تأجيل موعد منافسة توريد 
وتأمني مستهلكات مختبر 

األحياء الدقيقة
1436/311000

6- تأجيل موعد منافسة 
توريد وتأمني مواد التغذية 

التكميلية
1436/331000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بالجبيل

منافسة توريد أدوات مكتبية 
ملدة سنة

1436/10/19هـ1436/10/18هـ1436/18/33500

برنامج 
مستشفى 

القوات 
المسلحة 

بوادي الدواسر

1- منافسة توريد مستلزمات 
األسنان 

1436/10/18هـ1436/10/17هـ500  4 / 2015

2- منافسة جتهيز مركز 
اإلصابات بالطوارئ ) املرحلة 

األولى ( 
1436/10/19هـ1436/10/18هـ1500  5 / 2015

3- منافسة توريد احملروقات 
والزيوت 

1436/10/20هـ1436/10/19هـمجانا6ً / 2015

كلية الملك 
فيصل الجوية

حتديث البنية التحتية وأعمال  
حتسينات وترميمات  بالكلية

1436/10/12هـ10/11/ 1436هـ1641000

كلية الملك 
عبداهلل 

للدفاع الجوي

استبدال نظام اإلطفاء واحلريق 
وحتويل اجلهد الكهربائي

ت/ص 

/ك/36/12
1436/10/20هـ1436/10/19هـ1000

g وزارة احلـــــرس الوطـــين g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ي
طن

لو
س ا

حر
 ال

رة
وزا

ة ب
حي

ص
 ال

ن
ؤو

ش
ال

1- مشروع جتديد وترميم إدارة 

احلاسب اآللي والنظم املعلوماتية 

مبستشفى امللك عبدالعزيز 

باألحساء التابع للشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني

 م ش ص 

 / 41 /

1436هـ

1436/10/19هـ1436/10/18هـ2000 

2- منافسة تأمني وتوريد 

مستلزمات الغسيل البريتوني 

لبرامج الشؤون الصحية بوزارة 

احلرس الوطني

 م ش 

ص /60/ 

1436هـ

1436/9/7هـ1436/9/6هـ3000 

3- منافسة توريد سيارات 

إسعـاف وتوريد أو توريد 

وتركيب أجهــزة ومعــــدات 

طبـــية ملستـــشـفى 

امللك عبـــداهلل التخصصي 

لألطـفال مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض 

التابعة للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

 م ش ص 

 / 71 /

1436هـ

1436/10/19هـ1436/10/18هـ3000 

4- منافسة توريد أو توريد 

وتركيب أجهزة ومعدات طبية 

لوحدة األورام مبستشفى امللك 

عبداهلل التخصصي لألطفال 

التابع للشؤون الصحية بوزارة 

احلرس الوطني

 م ش 

ص /72/ 

1436هـ

1436/10/18هـ1436/10/17هـ3000 

5- منافسة مشروع إعادة 

سفلتة الطرق مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض 

التابعة للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

م ش 

ص /73/ 

1436هـ

1436/10/21هـ 1436/10/20هـ 3000 

g وزارة املاليــــــــة g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مصلحة الزكاة 
والدخل 

اإلدارة العامة
الرياض

 متديد موعد منافسة مشروع 

صيانة و نظافة مبنى فرع 

مصلحة الزكاة والدخل 

بالدمام

1436/10/20هـ 1436/10/19هـ17500

g وزارة الــــــــدفـــــــاع g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
عق

وال
ت 

ريا
شت

لم
ة ا

دار
ـ إ

م 
عا

 ال
ن

ألم
1- تأمني جتهيزات أمنية ا

لنقطة التفتيش املشتركة 

على الطريق املؤدي من منفذ 

الوديعة إلى شرورة 

 109

1437/1436/
 500

1436/10/18هـ 1436/10/17هـ

2- إضافات وحتسينات لبعض 

مباني األمن العام مبنطقة 

الرياض )املرحلة األولى( 

 110

1437/1436/
 1000

3- تأمني اإلعاشة املطهية 

ملنسوبي قوة الطوارئ اخلاصة 

مبنطقة احلدود الشمالية 

ومحافظة القطيف 

ومحافظة شرورة 

 111

1437/1436/
1436/11/16هـ 1436/11/15هـ5000 

ت
شآ

من
 ال

ن
أم

ت 
وا

ق

1- توريد آالت تصوير وأجهزة 

حاسب آلي 

 30

/1437/1436هـ
1436/10/12هـ1436/10/11هـ500 

2- توريد أجهزة ماسحات 

ضوئية وأجهزة طابعة 

امللصقات 

 31

/1437/1436هـ 
 500

1436/10/18هـ 1436/10/17هـ  3- توريد وتركيب وتشغيل 

تكييف الورشة املركزية لقوات 

أمن املنشآت مبستودعات 

جنوب الرياض

 32

/1437/1436هـ 
 500

4- توريد آليات لقوات أمن 

املنشآت 

 33

/1437/1436هـ 
 500

1436/10/20هـ 1436/10/19هـ 
5- توريد جتهيزات الصاالت 

الرياضية 

 34

/1437/1436هـ 
 500

قوات األمن 
الخاصة

1- تأمني آليات
 41/1/4/ 9

/1436هـ
1436/10/18هـ1436/10/17هـ1500 

2- تأمني منظومة كاميرات 

حرارية

 42/1/4/ 9

/1436هـ
1436/10/20هـ1436/10/19هـ1500 

ية
دن

لم
ل ا

وا
ألح

ا

1- عملية تهيئة قسمي 

الرجال والنساء لنظام املوظف 

الشامل مببنى إدارة األحوال 

املدنية مبنطقة مكة املكرمة 

)العزيزية(

1436/16 1000

1436/10/21هـ1436/10/20هـ

2- مشروع توريد وتركيب 

مصدات هيدروليكية ملداخل  

بعض إدارات األحوال املدنية

1436/17 1000

ت
ازا

جو
لل

ة 
ام

ع
 ال

ية
ير

مد
ال

1- عملية صيانة ونظافة 

مباني جوازات منطقة جنران 

وفروعها

1436/10/18هـ1436/10/17هـ36/60500

2- عملية استحداث صاالت 

في إدارة جوازات اخلبر
1436/10/19هـ1436/10/18هـ36/611000 

3- تأمني وتركيب عدد )800( 

طابعة شخصية لزوم املديرية 

العامة للجوازات وفروعها في 

املناطق

1436/10/20هـ1436/10/19هـ36/622000

4- عملية صيانة أجهزة 

كشف التزوير وملحقاتها 

بجميع منافذ ومناطق اململكة

1436/10/21هـ1436/10/20هـ36/631000

5- عملية تأمني وتركيب عدد 

)500( ماسح ضوئي وعدد 

)50( شاشة عرض تلفزيونية 

لزوم املديرية العامة للجوازات 

وفروعها في املناطق

1436/10/25هـ1436/10/24هـ36/642000

6- عملية تأمني وتركيب عدد 

)1000( جهاز حاسب آلي مع 

منظم كهربائي لزوم  املديرية 

العامة للجوازات وفروعها في 

املناطق

1436/10/26هـ1436/10/25هـ36/652000

المديرية 
العامة 

للسجون

تأمني املياه العادية واحملالة 

جلميع مباني السجون وإدارات 

الوافدين باململكة

 65

/1437/36هـ
1436/10/11هـ1436/10/11هـ 2000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
حد

 ال
س

حر
ة ل

ام
ع

 ال
ية

ير
مد

ال

1- توريد وتركيب أنظمة 

متابعة الدخول واخلروج 

بإستخدام الدوائر التلفزيونية 

املغلقة لنقاط الفرز باملنافذ 

)CCTV CAMERAS( البرية

5/436/1081500

1436/10/13هـ1436/10/12هـ
2- توريد وتركيب أنظمة 

التعرف اآللي )AIS( ملتابعة 

الزوارق مبنطقة جازان

5/436/1091500

3- تأمني قطع غيار شبكة 

األلياف البصرية
5/436/1101500

4- ترميم عدد ) 44 ( فيال 

بإسكان حرس احلدود مبقناء 

مبنطقة تبوك

23/436/1112000

1436/10/18هـ1436/10/17هـ

5- صيانة ونظافة مباني قيادة 

حرس احلدود مبنطقة اجلوف 

وإسكان العيساوية

23/436/1122000

6- إنشاء مهبط للحوامات 

والطيران العمودي بقطاع 

الليث مبنطقة مكة املكرمة

23/436/1132000

7- إنشاء وتوسعة وصلة مطار 

أم امللح جنوب طريق الدوريات 

الدائري اخلارجي بطول )7.00 

كم( قطاع شرورة /منطقة 

جنران 

23/436/1142000

اإلدارة العامة 
للخدمات 

الطبية بوزارة 
الداخلية

منافسة لوازم وكيماويات 

اخملتبر لعام 1436هـ
1436/10/11هـ1436/10/10هـ15/33/121000

g وزارة الثقافـــــة واإلعـــــالم g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
عال

اإل
ة و

اف
ثق

 ال
رة

وزا

1- عملية شروط ومواصفات 

اإلعاشة حلج عام 1436

 24

1437/1436/
1436/10/7هـ1436/10/6هـ1000 

2- عملية جتهيز مقر حفل 

االفتتاح والورش والندوات 

الثقافية وجناح الطفل 

واللوحات اإلعالنية وتأمني 

شاشات عرض وطباعة نشرة 

املعرض وتصميم هوية املعرض 

ملعرض الرياض الدولي للكتاب 

لعام 1437 مبقر مركز معارض 

الرياض الدولي للمؤمترات 

واملعارض

 25

1437/1436/
 5000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ
3- عملية جتهيز أجنحة 

الناشرين بالصاالت الرئيسية 

octanorm up- مااخليمة بنظا

graded shell  وجتهيز األجنحة 

اخلاصة واملعرض التشكيلي 

custom-made ونقل املباني 

اجلاهزة ملقر معرض الرياض 

الدولي للكتاب لعام 1437 

مبقر مركز الرياض الدولي  

للمؤمترات واملعارض

 26

1437/1436/
 5000

g وزارة الــداخليــــــة g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

3
g وزارة الصحـــــــــة g

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

1- تأمني خدمة إيواء ناقهي 

األمراض النفسية )طويلي 

اإلقامة ( مبراكز اإليواء اخلاصة 

1436هـ

1436/10/10هـ1436/10/10هـ36001103005010.000

2- مشروع إنشاء مستشفى 

رنية العام سعة )200( سرير
1436/10/28هـ1436/10/28هـ36001104004520.000

3- مشروع إنشاء مستشفى 

امللك خالد بحائل سعة 500 

سرير

1436/10/24هـ1436/10/24هـ36001104004450.000

4- تأجيل موعد منافسة 

إنشاء مستشفى اجملاردة سعة 

)200( سرير

1436/9/13هـ1436/9/13هـ36001104004220.000

ض
ريا

 ال
حة

ص

1- تقدمي خدمات التغذية 

للمستشفيات )اجملموعة 

الرابعة( الرين, البجادية, الغاط 

1436/10/12هـ1436/10/12هـ6000 360141020010

2- تقدمي خدمات التغذية 

للمستشفيات )اجملموعة 

اخلامسة( الصحة النفسية 

باخلرج , الدلم , احلريق 

1436/10/13هـ1436/10/13هـ6000 360141020011

3- صيانة ونظافة مستشفى 

امللك سلمان بن عبدالعزيز  

بالرياض

1436/10/17هـ1436/10/17هـ4000 360141030031

4- تأمني إحتياج مجمع األمل 

لصحة النفسية بالرياض
1436/10/18هـ1436/10/18هـ5000 360141040025

5- جتهيز وتأثيث العيادات 

اخلارجية ملستشفى عفيف 

العام )املرحلة األولى(

1436/10/19هـ1436/10/19هـ5000 360141040026

6- إحتياج أجهزة طبية لعدد 

)25( مركز صحي اخلاضعة 

للتقيم سباهي

1436/10/20هـ1436/10/20هـ5000 360141040027

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

1- توريد محاليل مخبرية 

ملستشفى الوالدة واألطفال 

مبكة املكرمة

1436/10/18هـ1436/10/18هـ500 360251020054  

2- صيانة األجهزة واملعدات 

الطبية باملستشفيات ومراكز 

السموم واخملتبر اإلقليمي 

ومراكز الرعاية الصحية 

األولية مبكة املكرمة واملشاعر 

املقدسة ومستشفى حراء 

العام

1436/10/19هـ1436/10/19هـ5000 360251030012  

جتهيز وحدة الدرن مبختبر جدة صحة جدة

االقليمي

1436/28

360261000025
1436/10/7هـ1436/10/6هـ2000

صحة 
المنطقة 

الشرقية

منافسة تأمني وسائل النقل 

املبردة  للقاحات باملنطقة 

الشرقية

1436/10/12هـ1436/10/11هـ1436/2/281000

م
صي

لق
ة ا

صح

1- تأمني كاميرات مراقبة 

أمنية لزوم مستشفى الصحة 

النفسية بالقصيم

1436/10/17هـ1436/10/17هـ1000 360631030035

2- تأمني أدوية ومستلزمات 

طبية ملركز األمير سلطان  

لطب وجراحة القلب بالقصيم

1436/10/27هـ1436/10/27هـ2000 360631030036

ف
جو

 ال
حة

ص

1- ترميم مباني إسكان 

مستشفى دومة اجلندل العام 

مبنطقة اجلوف

1000

1436/10/19هـ1436/10/19هـ
2- تغطية مسبح سكن 

العاملني مبستشفى الصحة 

النفسية باجلوف 

1000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تأمني وتوريد سيارات دفع رباعي صحة عسير

وبكبات وباصات خدمية
1436/10/14هـ1436/10/14هـمجانا1436/984ً

ن
ط

با
 ال

فر
 ح

حة
ص

1- تطوير قسم العناية املركزة 

مبستشفى حفرالباطن املركزي

 36/036/

 1/03/0014
5000

1436/10/18هـ 1436/10/17هـ
2- النقل املبرد للتموين الطبي 

مبحافظة حفرالباطن

 36/036/

 1/02/0005
2000

3- تأجيل موعد منافسة 

توسعة مركز صحي النظيم 

ومركز صحي مناخ

 36/036/

 1/00/0001
1436/9/7هـ1436/9/6هـ2000

اء
س

ألح
ة ا

صح

1- عملية تأمني سيارة 

مجهزة حلمالت التبرع بالدم 

ملستشفى الوالدة واألطفال 

مبحافظة األحساء

 36/035/

 1/03/0015
1436/10/25هـ 1436/10/24هـ1000

2- عملية إعادة تأهيل مركز 

صحي السلمانية مبحافظة 

األحساء

 36/035/

 1/04/0010
1436/10/27هـ 1436/10/26هـ500

ن
جرا

ة ن
صح

منافسة الصيانة والنظافة 

والتشغيل غير الطبي 

ملستشفى ثار العام وخباش 

العام واملراكز الصحية –

مبنطقة جنران 

1436/10/11هـ  1436/10/11هـ 1436/2215000

مدينة الملك 
سعود الطبية 

بالرياض

تأمني مستهلكات العناية 

املركزة للكبار واخلدج
1436/10/13هـ1436/10/12هـ2015/223000

ة 
س

قد
لم

ة ا
صم

عا
ال

ة ب
بي

ط
 ال

هلل
دا

عب
ك 

مل
 ال

نة
دي

م

1- متديد موعد منافسة 

تأمني وتشغيل جهاز الرنني 

املغناطيسي مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية

 152/26

2015/
3000

1436/10/25هـ1436/10/24هـ
2- متديد موعد منافسة تأمني 

وتركيب وتشغيل مصعد 

باملستشفى التخصصي 

مبدينة امللك عبداهلل الطبية

 153/27

2015/
1000

3- متديد موعد منافسة تأمني 

وإحالل وتشغيل جهاز املعالج 

اخلطي ملركز األورام بجدة 

ملدينة امللك عبداهلل الطبية

 154/28

2015/
5000

1436/10/27هـ1436/10/26هـ

4- منافسة تأمني مستلزمات 

العظام )التأهيل الطبي – 

العمود الفقري( مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية

 155/29

2015/
5000

5- منافسة تأمني لوازم 

اخملتبرات مبدينة امللك عبداهلل 

الطبية

 156/30

2015/
1436/10/28هـ1436/10/27هـ10.000

g وزارة الزراعــــــــــة g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
لشؤون 
الزراعة 

بمنطقة 
عسير

1- تنفيذ مسيج ملوقع 

التشجير بيال مبحافظة بيشة
1436/10/14هـ1436/10/13هـ1000 4437

2- أمتتة أعمال األتصاالت 

اإلدارية واألرشفة في وزارة 

الزراعة واجلهات املرتبطة بها

44472000

1436/10/21هـ1436/10/20هـ

3- تأمني أدوية بيطرية املرحلة 

الثانية
44482000
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

4

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة الملك 
عبدالعزيـز 

مشروع استكمال البنية 

التحتية وتطوير املوقع العام 

ملنطقة شطر الطالبات 

باجلامعــة 

1436/9/19هـ 1436/9/19هـ   50,000 

ل
ص

في
ك 

مل
 ال

عة
ام

ج

1- منافسة تطوير وحدة 

النانو بكلية العلوم باملدينة 

اجلامعية

1436/10/25هـ1436/10/24هـ 2000 20150031

2- منافسة توريد وتنفيذ 

 solution F5 وتطوير أجهزة

 at DMZ lnternet Edge Data

Center حاجة غرفة التشغيل 

الرئيسية

1436/10/21هـ 1436/10/20هـ 2000 20150030

ى
قر

 ال
م

ة أ
ع

ام
ج

1- مشروع تشغيل وصيانة 

املقسمات الهاتفية بجامعة 

أم القرى وفروعها الداخلية

1436/3/3 1000

1436/10/18هـ 1436/10/18هـ 
2- مشروع إعادة تأهيل 

وتأثيث بعض معامل الكليات 

الصحية بجامعة أم القرى

1436/4/29 3000

3- مشروع إعادة تأهيل وتوريد 

وتركيب املعامل والقاعات 

بكلية الصيدلة بالعابدية 

1436/4/30 15000

1436/10/19هـ 1436/10/19هـ  4- مشروع تأمني وتوريد 

وتركيب األجهزة اخلاصة 

باحتياجات القاعات الدراسية 

مبقر اجلامعة وفروعها

1436/4 /31  6000

5- مشروع تأثيث فرع املركز 

الطبي اجلامعي بالعابدية 

باألثاث الطبي واملكتبي لعام 

1436هـ

1436/4/32 10.000

1436/10/20هـ 1436/10/20هـ 

6- مشروع تأمني وتوريد 

مستلزمات وحتاليل طبية 

لكلية طب األسنان بالعابدية 

1436/2/11 1500

الجامعة 
اإلسالمية 
بالمدينة 

المنورة

جتهيز )283( قاعة بأجهزة 

عرض متقدمة بالقاعات 

الدراسية باجلامعة اإلسالمية

1436/10/14هـ1436/10/14هـ 13500

بة
طي

ة 
ع

ام
ج

1- جتهيز مبنى معامل لكليات 

الطالبات بينبع  
1436/10/13هـ 1436/10/13هـ 2110.000/ش/36

2- توريد وتركيب معامل 

حاسب آلي لكلية التربية 

باجلامعة 

36/263000

1436/10/12هـ 1436/10/12هـ 

3- جتهيز مبنى معامل لكليات 

الطالبات بالعال   
10.000 20/ش/36

حة
با

 ال
عة

ام
ج

1- منافسة تشغيل برنامج 

اللغة اإلجنليزية للسنة 

التحضيرية باجلامعة 1436-

1437هـ

1436/10/11هـ1436/10/10هـ5000

2- منافسة صيانة أجهزة 

املعامل الطبية والعلمية 

باجلامعة 1436هـ

1436/10/13هـ1436/10/12هـ1000

3- إعادة طرح منافسة اعاشة 

طالب اجلامعة  1436هـ
1436/10/18هـ1436/10/17هـ2000

تأمني كراسي طالب للقاعات جامعة جازان

الدراسية
1436/10/27هـ1436/10/26هـ2000 374

الجامعة 
السعودية 
اإللكترونية

1436/9/22هـ1436/9/21هـ36/143000نظام إدارة الهوية

g وزارة التعـليـــــــــم g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
ما

لد
ة ا

ع
ام

ج

1- إعادة طرح مشروع تطوير 

املركز الترفيهي بشاطئ نصف 

القمر بالدمام ) املرحلة األولى 

أعمال البنية التحتية (

1436/10/18هـ1436/10/17هـ36/3150.000

2- إعادة طرح إنشاء مبنى 

الدراسات واالستشارات 

البيئية باملدينة اجلامعية

1436/10/19هـ1436/10/18هـ36/3230.000

3- منافسة إنشاء مبنى 

مركز الدراسات واالستشارات 

العمرانية باملدينة اجلامعية

1436/10/20هـ1436/10/19هـ36/3330.000

4- إعادة طرح مبنى مطبعة 

اجلامعة باملدينة اجلامعية
1436/10/21هـ1436/10/20هـ36/3415.000

5- منافسة تأمني اآلثاث 

املكتبي للمباني اجلديدة 

باملدينة اجلامعية )هندسة 

رقم1 ، مركز احلاسب اآللي 

والعمادات املساندة(

1436/10/26هـ1436/10/25هـ36/3515.000

6- مشروع توريد أجهزة 

احلاسب املكتبية وملحقاتها
1436/10/27هـ1436/10/26هـ36/365000

7- منافسة اإلعاشة ملطاعم 

الطالب والطالبات بجامعة 

الدمام

1436/10/28هـ1436/10/27هـ36/375000

حة
با

 ال
م

لي
ع

ت

1- عملية تأهيل املدرسة 

االبتدائية بالعفوص 

ومتوسطة الصغرة ببني 

حسن ) بنات ( 

مدة التنفيذ : ستة أشهر

500 28/م/ش/36

1436/10/21هـ1436/10/20هـ
2- عملية  تأهيل وإنشاء سور 

ومظلة خارجية ) 20 * 10 متر ( 

جملمع ضباعه بنت الزبير بخف 

وبني حدة للبنات 

مدة التنفيذ : ثمانية أشهر

500 29/م/ش/36

تعليم 
جازان إدارة 
المشتريات

تأمني و توريد قطع غيار 

ومستهلكات للشبكة 

ومعامل احلاسب اآللي

1436/10/11هـ1436/10/10هـ113/36/18300

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

م
لي

ع
ت

1- تأمني نقل طالبات التربية 

اخلاصة باحلافالت )بنات( ملدة 

سنتني دراسيتني

97/36/11 300

1436/10/18هـ1436/10/17هـ

2- تأمني نقل طالب التربية 

اخلاصة باحلافالت )بنني( ملدة 

سنتني دراسيتني

97/36/12 300

3- تأمني نقل طالب االعاقة 

احلركية باحلافالت )بنني( ملدة 

سنتني دراسيتني

97/36/13 300

4- تأمني نقل طالبات االعاقة 

احلركية باحلافالت )بنات( ملدة 

سنتني دراسيتني

97/36/14 300

مع
 أل

ل
جا

م ر
لي

ع
ت

1- عملية استكمال تأهيل 

مدرسة ثانوية

 حمزة بن عبداملطلب للبنني

) مدرسة احلي ( باحلبيل

104/36/1 200

1436/10/12هـ1436/10/11هـ
2- عملية تأهيل مجمع البنات 

بثلوث رمي
104/36/2 200

3- عملية تأهيل مدرسة 

ثانوية الصديق للبنات
104/36/3 200

4- عملية تأهيل ملعب 

مدرسة غرناطة باملهمال
104/36/4 200

5- عملية ترميم مبنى إدارة 

التعليم مبحافظة رجال أملع 
104/36/5 1000

1436/10/19هـ1436/10/18هـ
6- عملية تأهيل مجمع الفتح 

للبنني باجلرف 
104/36/6 200

تعليم 
الزلفي

تأمني لوازم جتهيزات العيادات 

املدرسية
1436/10/13هـ1436/10/12هـ80/36/1200



93 UM AL-QURAالجمعة  2  رمضان  1436 هـ        19  يونية  2015 مإعالنات حكومية

15ال�سنة 93   العدد 4571           93 UM AL-QURAالجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 مإعالنات حكومية

101ال�سنة 93   العدد 4568          

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

5

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

سر
وا

لد
ي ا

اد
م و

لي
ع

ت

1- تأمني بعض التجهيزات 
اخلاصة بصيانة اخملتبرات 

املدرسية 1
81/36/81  300

1436/10/20هـ1436/10/19هـ

2- توريد قطع غيار أجهزة 
احلاسب ومعامل احلاسب

81/36/82  300

3- عملية توريد وتركيب وسائل 
األمن والسالمة للمدارس 

احلكومية اجملموعة اخلامسة
81/36/83  300

4- تركيب مكيفات الهواء 
التابعة إلدارة التعليم بوادي 

الدواسر
81/36/84 300

5- توريد وتركيب وسائل 
األمن والسالمة في املدارس 

احلكومية اجملموعة الرابعة
81/36/85 300

6- توريد قطع غيار مستلزمات 
صيانة أجهزة التكييف 

للمدارس التابعة إلدارة التعليم 
81/36/86 300

1436/10/27هـ1436/10/26هـ
300 781/36/87- جتهيز العيادات املدرسية

8- جتهيز العيادات املدرسية 
باملستلزمات الطبية

81/36/88 300

9- ستارة للفحص للعيادات 
املدرسية

81/36/89 300

اء
قر

ش
م 

لي
ع

ت

1- توريد  وتركيب وسائل األمن 
والسالمة لعدد ) 20 ( مدرسة 

بإدارة تعليم شقراء بنني 
36/17/19 1000

1436/10/11هـ 1436/10/10هـ 

2- توريد  وتركيب وسائل األمن 
والسالمة لعدد ) 20 ( مدرسة 

بإدارة تعليم شقراء بنات  
36/17/20 1000

3- صيانة وقطع الغيار آالت 
التصوير والفاكسات للمدارس 
واألقسام التابعة إلدارة تعليم 

شقراء 

36/17/211000

4- استكمال إضافة فصول 
دراسية بابتدائية عبداهلل بن 

مسعود مبرات 
36/17/221500

5- تأهيل مجمع املالعب 
الرياضية بشقراء 

36/17/232000

636/17/241500- تأهيل ابتدائية الوقف بنات 

7- صيانة مضخات املياه 
مبختلف القدرات اخلاصة 

باملباني املدرسية 
36/17/251500

8- تأهيل متوسطة وثانوية 
36/17/261500الشاطبي بشقراء 

9- صيانة وتوريد قطع غيار 
التشغيل والصيانة اجملموعة 

الثانية 
36/17/271500

10- تأهيل متوسطة وثانوية 
لبخة ) بنني (  

36/17/281500

11- ترميم املعسكر الكشفي 
مبرات 

36/17/291500

1236/17/301500- تأهيل بيت الطالب بشقراء 

بع
ين

م 
لي

ع
ت

500 136/10- إنشاء مدرسة ثانوية السليلة

1436/10/14هـ1436/10/13هـ

2- استكمال إنشاء مدرسة 
ابتدائية السعودية ) للمرة 

الثانية (
36/11 300

3- استكمال إنشاء مدرسة 
ثانوية املثلث ) للمرة الثانية(

36/12 300

4- نظافة مبنى إدارة التربية 
والتعليم و املباني امللحقة بها 

محافظة ينبع و العيص
) للمرة الثانية (

36/13200

5- صيانة وتشغيل املباني 
التعليمية ) اجملموعة األولي (

36/14 500

6- تأمني لوازم الصيانة 
ملدارس إدارة التربية والتعليم 

مبحافظة ينبع
36/15 300

تعليم الحدود 
الشمالية

نظافة مبنى اإلدارة العامة 
للتربية والتعليم واملباني 

اإلدارية التابعة لها  
112/36/2

1000 لكل 
كراسة 

1436/9/19هـ 1436/9/18هـ

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المياه 
والكهرباء

1- صيانة ونظافة مقر ديوان 
الوزارة بالرياض

1436/10/18هـ1436/10/17هـ3302000

2- بخصوص حفر ستة آبار 
تدعيمية في كل من ) 4( 

آبار رفحا, و لوقة , و أم طرفا( 
مبنطقة احلدود الشمالية

1436/10/11هـ 1436/10/10هـ3345000

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

اه
مي

1- عمليه توريد وتركيب 
عدادات قياس التدفق 
الكهرومغناطيسية 

واملكانيكية مبواقع االشياب 
املتفرقة مبحافظات ) تربة - 

اخلرمة - رنية (

1436/10/11هـ1436/10/11هـ500 1436/17

2- عملية عقد رقم ) 1 – أ ( 
تنفيذ شبكة مياه القنفذة 

مبحافظة القنفذة  
1436/10/28هـ1436/10/28هـ10.000 1436/18

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
اه

مي
1- إيصال املياه إلى الفقرة

 23
437/436/

10.000
1436/10/21هـ1436/10/20هـ

2- سقيا الفقرة
 24

437/436/
2000

3- تشغيل وصيانة محطتي 
تنقية احلرم والسيح التابعة 

للمديرية العامة للمياه 
باملدينة املنورة

 25
437/436/

5000

1436/10/25هـ1436/10/24هـ
4- خطوط وتوصيالت مياه 
منزلية خلدمة قرى املدينة 

املنورة )اجلزء الثاني (

 26
437/436/

5000

5- نزح بيارات ونقل مياه 
الصرف الصحي من قري 

ومراكز محافظات منطقة 
املدينة املنورة إلى محطات 

املعاجلة

 27
437/436/

1436/10/26هـ1436/10/25هـ5000

6- استكمال مشــروع دراسة 
وتنفيذ مشاريع الصرف 
الصحي مبنطقة املدينة 

املنورة مع اإلشراف )اخلطوط 
الرئيسية بينبع(

 28
437/436/

5000

1436/10/27هـ1436/10/26هـ
7- استكمال مشـروع تنفيذ 

مشاريع الصرف الصحي 
مبختلف محافظات منطقة 
املدينــة املنــورة ) شبكات 

مدينة ينبع (

 29
437/436/

5000

8- تشغيل وصيانة محطة 
معاجلة مياه الصرف الصحي 

باملدينة املنورة

 30
437/436/

1436/10/11هـ1436/10/10هـ10.000

9- نقل مياه بالوايتات من 
املسيجيد إلى خزانات القاحة

 31
437/436/

1000

1436/10/28هـ1436/10/27هـ 10- سقيـا املدينة املنورة نقل 
مياه منقاه بالوايتات ألحياء 

متفرقة باملدينة املنورة

 32
437/436/

3000

ير
س

 ع
اه

مي

1- متديد موعد مشروع إنشاء 
محطة الضخ الرئيسية 

لتغذية خزانات املياه 
اإلستراتيجية بشمال مدينة 
أبها مع خطوط املياه الناقلة

2560 10.000

2- متديد موعد مشروع تنفيذ  1436/10/19هـ 1436/10/18هـ
خط نقل املياه من اخلزانات 

اإلستراتيجية بحي الرونة مبدينة 
خميس مشيط لتغذية املناطق 
الواقعة على امتداد طريق امللك 

عبداهلل )املرحلة األولى(

2563 20.000

ك
بو

ه ت
يا

م

1- تأجيل موعد منافسة عقد  
سقيا محافظة حقل )مدينة 

حقل ومراكزها(
1436/10/11هـ1436/10/10هـ45086/6881000

2- تأجيل موعد منافسة إنشاء 
وحدات ملحقة وأسوار ملواقع 

اآلبار في قرى منطقة تبوك
1436/10/19هـ1436/10/18هـ45086/689500

g وزارة التعـليـــــــــم gg وزارة امليـــــاه والكهربـــــــاء g



UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  2  رمضان  1436 هـ        19  يونية  2015 م
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

6

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
اإلسالمية 
واألوقاف 
والدعوة 
واإلرشاد 

تطوير واستبدال أوجه لوحات 

حتديد اجتاه القبلة في املشاعر 

املقدسة ) املرحلة األولى (

1436/10/18هـ 1436/10/17هـ1434-5554000

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

رع
ف

1- عملية هدم وإنشاء جامع 

منرات مبحافظة املويه مبنطقة 

مكة املكرمة )مدة العملية 

12 شهراً(

1500

1436/10/25هـ1436/10/24هـ
2- عملية  هدم وإنشاء جامع 

الشمالية الشرقية مبحافظة 

القنفذة مبنطقة مكة املكرمة 

)مدة العملية 12 شهراً(

1000

3- عملية  ترميم جامع الكوثر 

بحي السالمة  مبكة املكرمة 

)مدة العملية 8 أشهر(

1000

4- عملية ترميم جامع قفيالن 

بأضم مبحافظة الليث مبنطقة 

مكة املكرمة )مدة العملية 

10 أشهر(

500

1436/10/27هـ1436/10/26هـ
5- عملية ترميم جامع التقوى 

بثالثاء اخلرم مبحافظة القنفذة 

مبنطقة مكة املكرمة )مدة 

العملية 10 أشهر(

500

g وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

 متديد موعد مشروع  )تأمني 

محروقات وتنفيذ خدمات الغسيل 

وغيار الزيوت ومصافي الزيت وفالتر 

الهواء للسيارات العاملة بوزارة 

االتصاالت وتقنية املعلومات (

1436/10/13هـ1436/10/12هـ 1436/41000

g وزارة احلـــــــــج g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

عملية ترميم وحتسني مقر وزارة الحج

الوزارة مبنفذ احلديثة
1436/10/13هـ1436/10/13هـ1436/241000هـ

g املراســــم امللكيـــــة g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المراسم 
الملكية

إدارة وتشغيل قصور الضيافة 

واملؤمترات
1436/10/27هـ1436/10/26هـ50.000 1436/6

g ديـــــوان املظــــامل g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ديوان 
المظالم

مشروع األرشفة اإللكترونية 

للقضايا اإلدارية والتأديبية في 

محاكم ديوان املظالم 1436هـ 

- 2015م

1436/10/12هـ1436/10/11هـ3000 36/16

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

واإلدخار

مشروع تطوير وتشغيل ودعم 

واستضافة البوابة اإللكترونية 

للبنك على اإلنترنت

1436/10/13هـ 1436/10/12هـ 1000 2015/09

g  مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز األبحاث 

- الرياض 
)مؤسسة 

عامة(

1- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب نظام القارئ اآللي 

)الباركود( إلعطاء الدواء وحتليل 

العينات اخملبرية باملستشفى

1436/9/19هـ 1436/9/18هـ 36/675000

2- توريد وتركيب أجهزة 

التنفس الصناعي باملستشفى
1436/10/13هـ 1436/10/12هـ36/781000

3- مشروع تطوير حديقة غار 

املعذر والساحات احمليطة
1436/9/14هـ 13/ 1436/9هـ 36/715000

4- منافسة توريد وتركيب 

أجهزة لتصوير القلب بالصدى 

باملستشفى 

1436/9/21هـ  20/ 1436/9هـ 36/751000

5- توريد وتركيب متعلقات 

احلاسب آللي الالزمة ملركز 

امللك عبداهلل

1436/9/19هـ 18/ 1436/9هـ 36/763000

6- إدارة ومعاجلة النفايات 

الطبية باملستشفى
1436/9/21هـ 1436/9/20هـ 36/771000

7- متديد موعد منافسة إنشاء 

املستودع املركزي ومركز إدارة 

النفايات باملستشفى

1436/10/11هـ 1436/10/10هـ 36/4320.000

8- متديد موعد منافسة تطوير 

أنظمة مولدات البخار املعقم 

واملبادالت احلرارية وضواغط الهواء

1436/9/12هـ 1436/9/11هـ 36/182000

g اجمللس الصحي السعودي g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المجلس 
الصحي 

السعودي

صيانة وتشغيل احلاسب اآللي 

لألمانة العامة للمجلس 

الصحي السعودي 

1436/10/18هـ1436/10/18هـ1492000

g الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة األمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

1- برنامج صيانة وتشغيل 

أجهزة شبكة اتصاالت داخلية 

مغلقة )برافو(

1436/10/12هـ1436/10/11هـ36/186000

2- طباعة وتوريد مجلة 

احلسبة
1436/10/14هـ1436/10/13هـ3000 36/21

g شركة امليــــاه الوطنيــــة g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شركة المياه 
الوطنية

إنشاء منظومة أمنية ملوقع 

شركة املياه بالفيصلية بجدة 

و 10 خزانات في منطقة 

املشاعر مبكة املكرمة

 PR

50000000042

 PR

402150286

1436/9/11هـ1436/9/8هـ25,000

g وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد gg البنك السعودي للتسليف واإلدخار g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

7
g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
 ج

نة
ما

أ

1- إزالة الرمال الزاحفة 

بالقنفذة 3/301/0088/00/00/4
500

1436/11/4هـ1436/11/4هـ

2- حتسني وتطوير املنطقة 

املركزية بالقنفذة 

2/301/0092/00/00/4

500

3- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات بالقنفذة 

6/301/0081/20/00/4

500

4- حدائق ومنتزهات وساحات 

بخليص 1/303/0073/00/00/4
500

5- توريد وشراء سيارات لبلدية 

القوز 1/401/2240/00/00/4
500

6- إنشاء مركز حضاري 

بالقنفذة 3/301/0070/00/00/4
500

7- إنشاء حدائق ومرات 

مشاة وساحات بخليص 

5/303/0062/20/00/4

500

8- سفلتة وأرصفة 

لألمانة والبلديات التابعة 

3/001/0601/07/00/4

500

ف
طائ

 ال
نة

ما
أ

1- تأمني املواد الكهربائية الالزمة 

ألعمال الصيانة مبنتزه الردف  
1500

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- إنشاء مباني خدمات بلدية  

)خاصه بالطرق السريعه(   
1500

31000- إنشاء بوابة احملمديه   

4- تنفيذ مستلزمات ملنتزهات 

وحدائق الطائف  
1000

5- نقل السور املعترض نفق 

مستشفى األمير منصور 
1500

حة
با

 ال
نة

ما
أ

1- متديد موعد مشروع 

درء أخطار السيول لألمانة 

19/14/01/5002/07/01/04

2000

1436/9/15هـ1436/9/14هـ

2- متديد موعد مشروع 

درء أخطار السيول لألمانة 

19/14/01/5003/08/01/04

2000

3- متديد موعد مشروع 

استكمال خدمات 

واملرافق مبنتزه رغدان 

19/14/001/139/00/00/04

15.000

4- متديد موعد مشروع 

تسمية وترقيم الشوارع 

19/14/01/0059/00/08/01/04

2000

أمانة جازان

متديد موعد منافسة 

تأهيل وتطوير الشوارع 

والتقاطعات ملدينة جازان 

19/09/001/0188/00/00/4

1436/9/19هـ1436/9/18هـ2000 
اء

س
ألح

ة ا
مان

أ

1- مشروع للتشغيل والصيانة 

ملنظومة البالغات املركزية 940
1436 / 91 5000

1436/10/25هـ1436/10/24هـ
2- تشغيل وتطوير أعمال 

VRS محطات الرصد املساحي
1436 / 92 3000

3- املرصد احلضري لألحساء 

)املرحلة الثالثة(
1436 / 93 5000

ك 
بو

ة ت
مان

أ

1- صيانة وتشغيل مباني 

ومرافق األمانة )توريد 

وتركيب مصدات خرسانية( 

19/11/001/0001/02/05/3

18901000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- ضبط جودة أعمال 

املشاريع بتبوك )2242 

التشغيل والصيانة والنظافة( 

19/11/001/0018/00/00/3

18921500

3- متابعة عقود 

النظافة بتبوك 

19/011/001/0012/02/02/3

19031000

4- الرقابة الصحية 

بتبوك )إشراف( 

19/011/001/0017/00/00/3

19041000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ه( 
وج

)ال
ك 

بو
ة ت

مان
أ

1- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة بالوجه 

19/011/001/0602/08/00/4

18911000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ 2- حدائق وممرات مشاة 

بالوجه )شبكات الري 

الرئيسية والفرعية( 

19/11/303/0605/99/01/4

18931000

3- تطوير املواقع 

التاريخية بالوجه 

19/011/303/0091/00/00/4

1436/9/19هـ1436/9/18هـ18722000

ة(
بح

ش
)ال

ك 
بو

ة ت
مان

أ

1- مباني ومرافق 

عامة بالشبحة 

19/11/706/0015/00/00/4

18941000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة بالشبحة 

19/11/001/0602/08/00/4

18953000

3- مباني ومرافق بلدية 

بالشبحة )مركز حضاري( 

19/011/706/0607/99/01/4

18961500

دا(
 )ب

ك
بو

ة ت
مان

أ

1- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة واحلدائق ببدا 

19/11/707/0005/00/00/3

18972500

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- شراء السيارات ببدا 

)توريد بكب غمارة عدد 1( 

19/11/707/2240/00/00/4

1898500

3- شراء السيارات ببدا 

)توريد صالون ركوب عدد 1( 

19/11/707/2240/00/00/4

1899500

ع(
بد

)ال
ك 

بو
ة ت

مان
1- شراء السيارات بالبدع أ

)سيارة ركوب 5 راكب عدد 2( 

19/11/701/2240/00/00/4

1900500

1436/10/11هـ1436/10/10هـ
2- شراء السيارات بالبدع 

)سيارة صالون دفع 

رباعي عدد 1( 224

500

ور(
نج

لم
 )ا

ك
بو

ة ت
مان

1- التخلص من النفايات أ

وردم املستنقعات باملنجور 

)توريد شيول حواس عدد 1( 

19/11/705/0007/00/00/4

1901500

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- سفلتة وأرصفة 

وإنارة باملنجور 

19/11/705/0601/99/01/4

18501000

أمانة تبوك 
)القليبة(

تأهيل وتطوير الطرق 

والشوارع بالقليبة 

19/11/703/0026/00/00/4

1436/10/11هـ1436/10/10هـ18571000

أمانة تبوك 
)تيماء(

حتسني وجتميل املداخل بتيماء 

19/11/001/0603/03/00/4
1436/10/11هـ1436/10/10هـ19022000

أمانة تبوك 
)حقل(

التخلص من النفايات وآليات 

التخلص من النفايات بحقل 

)حافلة لنقل عمال النظافة 

35 راكب 6سلندرعدد 1( 

19/11/304/0044/00/00/4

1436/10/11هـ1436/10/10هـ1855500

ج 
خر

 ال
ية

لد
ب

2000 1437/436/5- تأمني معدات الطـوارئ

1436/11/11هـ1436/11/10هـ

 2437/436/810.000- إنشاء منتزة بري

10.000 3437/436/23- إنشاء أسواق النفع العام

4- حتصيل اإليرادات وتطوير 

آلياتها في بلدية اخلرج
437/436/26 3000

5- صيانة احلدائق املسطحات 

اخلضراء وشبكات الري واآلبار
437/436/27 5000
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

8

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

لج
ــ

أم
ة 

ــ
يـ

لد
ب

1- إنشاء وتشغيل وإدارة 

مطعم على بحيرة
1436/1  1500

1436/11/10هـ1436/11/9هـ

2- إنشاء وتشغيل  فندق على 

الطريق الدولي أمام شاليهات 

األصداف

1436/2  1500

3-  إنشاء وتشغيل وإدارة 

منتجع سياحي ترفيهي على 

الكورنيش )الضويحي(

1436/3  5000

4- إنشاء وتشغيل وإدارة 

مطعم على البحر )الدقم(
1436/4 2500

5- إنشاء وتشغيل محطة 

محروقات على طريق أملج 

العيص )مركز االيواء(

1436/5  2500

6-  تأجير موقع مغسلة 

سيارات باملنطقة الصناعية 

رقم 55  

1436/6 500

7-  تأجير موقع مطعم  

باملنطقة الصناعية رقم 56
1436/7   500

8-  تأجير موقع محل جتاري 

باملنطقه الصناعيه رقم 58
1436/8   500

9- إنشاء وتشغيل فندق 

بالشبعان موقع  رقم 1
1436/9  1000

10- إنشاء وتشغيل شقق 

سكنيه بالشبعان موقع 

رقم 2

1436/10   1000

11- إنشاء وتشغيل محالت 

جتارية بالشبعان موقع رقم 5
1436/11 1000

12- إنشاء وتشغيل موقع 

نقطة ذبح مبنطقة النصبه 

على الطريق الدولي رقم  41
1436/12 2000

13- إنشاء وتشغيل موقع 

محالت جتاريه مبنطقة النصبه 

على الطريق الدولي رقم  42
1436/13 2000

14- إنشاء وتشغيل موقع 

محل جتاري مبنطقة النصبه 

على الطريق الدولي رقم  43
1436/14 3000

15- إنشاء وتشغيل موقع 

قصر أفراح مبنطقة النصبه 

على الطريق الدولي رقم  44
1436/15 3000

16- إنشاء وتشغيل موقع 

فندق مبنطقة النصبه على 

الطريق الدولي رقم  45
1436/16 3000

17- إنشاء وتشغيل مطاعم 

وجبات سريعه بحي الورود 

على الطريق الدولي رقم  41
1436/17 1000

18- إنشاء وتشغيل موقع 

مجمع جتاري بحي الورود على 

الطريق الدولي رقم  42
1436/18 3000

19- إنشاء وتشغيل موقع 

مجمع جتاري بحي الورود على 

الطريق الدولي رقم  43

1436/19 3000

20- إنشاء وتشغيل موقع 

فندق بحي الورود على الطريق 

الدولي رقم  44

1436/20 3000

21-إنشاء وتشغيل موقع نادي 

صحي رياضي بحي الورود على 

الطريق الدولي رقم 45

1436/21 1000

22-  إنشاء وتشغيل مطعم  

بحي الورود على الطريق 

الدولي رقم 46
1436/221500

23- إنشاء وتشغيل كشك 

رقم 2 بالكورنيش اجلنوبي
1436/23 500

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

لج
ــ

أم
ة 

ــ
يـ

لد
ب

24- موقع صراف آلي 
بالكورنيش اجلنوبي على 

الطريق الدولي
1436/24 500

1436/11/10هـ1436/11/9هـ 25-إنشاء وتشغيل كشك 
على طريق امللك فيصل

1436/25  500

26-إنشاء وتشغيل محطة 
محروقات مبنطقة احلره

1436/26 2000

يع
نق

 ال
ية

لد
ب

1- متديد موعد منافسة 
صيانة احلدائق واملنتزهات 

19/007/715/0005/00/00/3
2000

1436/11/3هـ1436/11/2هـ

2- متديد موعد منافسة تسوير 
مقابر وإنشاء مغاسل موتى 
19/007/715/0022/00/00/4

1500

3- متديد موعد منافسة إنشاء 
مباني بلدية ومرافق عامة 

19/007/715/0607/99/02/4
1000

4- متديد موعد منافسة 
تطوير احلاسب اآللي 

19/007/715/0021/00/00/4
2000

5- متديد موعد منافسة 
صيانة الطرق والشوارع 

19/007/715/0004/00/00/3
2000

6- متديد موعد منافسة 
تطوير األسواق واملسالخ 

19/007/715/0606/99/2/4
3000

7- متديد موعد منافسة تطوير 
الشوارع والطرق والتقاطعات 

وامليادين واملداخل م2 
19/07/715/18/00/00/4

2000

8- متديد موعد منافسة درء 
أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لألمانة 
والبلديات والقرى التابعة م3 

19/07/001/0602/00/07/4

2000

9- متديد موعد منافسة 
التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات( 
19/07/715/0001/00/00/4

1000

10- متديد موعد منافسة درء 
أخطار السيول و تصريف مياه 

األمطار  لألمانة والبلديات 
والقرى التابعة)تأمني معدات( م2 

19/007/001/0602/00/7/4

2000

11- متديد موعد منافسة 
التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني معدات( م2 
19/07/715/0001/00/00/4

2000

12- متديد موعد منافسة 
سفلتة وأرصفة وإنارة 

19/07/715/0601/99/1/4
2000

13- متديد موعد منافسة 
إنارة الطرق والشوارع لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 
19/07/01/0601/9/00/4

2000

14- متديد موعد منافسة 
درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة 
والبلديات والقرى التابعة م 1 

19/07/01/0602/08/00/4

2000

ط
شي

 م
س 

مي
 خ

ية
لد

ب

1- إنشاء مباني بلدية ومرافق 
عامة م 2

15.000

1436/10/12هـ1436/10/11هـ

2- إنشاء وتطوير احلدائق 
واملنتزهات والساحات وممرات 

املشاة م9
10.000

3- إنشاء احلدائق واملنتزهات 
والساحات وممرات املشاة م 11 

19/007/101/0605/99/02/4
10.000

4- إنشاء احلدائق واملنتزهات 
والساحات وممرات املشاة م 12 

19/007/101/0605/99/02/4
10.000

g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

9

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

1- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليـات 

التخلص منها م 2) توريد 

وتركيب محطة انتقالية 

للنفايات )مكبس نفايات ( 

19/09/301/0103/00/00/4

500

1436/9/15هـ1436/9/14هـ
2- متديد موعد منافسة توريد 

معدات تطوير اخلدمات البلدية 

019/09/301/0074/00/00/4

500

3- متديد موعد 

منافسة إنارة مرحلة 2 

019/09/001/0601/09/00/4

1000

بلدية أحد 
المسارحة

 متديد موعد منافسة 

حاسب آلي ) 3112 

آالت ومعدات وأجهزة ( 

019/009/401/0608/99/01/4

1436/9/5هـ1436/9/4هـ2000

رة
اف

ع
لج

ز ا
قو

ة 
دي

بل

1- تأمني مبيدات 

019/009/715/002/223
500

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- تأمني سيارات بنظام اإليجار 

019/09/715/224/2
1000

3- تسوير مقابر 

019/09/715/0013/00/00/4
1500

ل
وا

ط
 ال

ية
لد

ب

1- إنشاء أسواق ومسالخ 

019/009/601/0073/00/00/4
2000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات وآليات 

التخلص منها )ردم( 

019/009/601/0074/00/00/4

3000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة 

019/009/001/602/08/00/4

10.000

4- إنشاء حدائق 

وساحات وممرات مشاة 

)استكمال املركز احلضاري( 

019/009/601/0605/99/01/4

5000

5- تأمني مبيدات الصحة 

العامة -  الباب الثاني البند 

)223(

2000

6- تأجير عدد )25( موقع لوحة 

موبي120x180سم
200

7- تأجير عدد )3( موقع لوحة 

ميقا 3x4م
200

8- تأجير سوق خضار وحلوم 

وأسماك باحلضرور
1000

اء
يف

ة ف
دي

بل

1- متديد موعد 

منافسة شراء سيارات 

  19/09/202/2240/00/00/4

9/12 /1436هـ1436/9/11هـ1000

2- التسمية والترقيم 

19/09/202/0036/00/00/4
1436/10/12هـ1436/10/11هـ1000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
سا

فر
ة 

دي
بل

1- صيانة تطبيقات 

احلاسب اآللي 

19/009/602/0001/00/00/3

1000

1436/10/12هـ1436/10/11هـ

2- صيانة املظالت 

وممرات املشاة 

19/009/602/0001/00/00/3

1000

3- دراسات وتصاميم 

املشاريع )بلدية فرسان ( 

19/009/001/0604/06/00/4

1000

4- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات 

19/009/001/0601/08/00/4

2000
م

لو
ة ز

دي
بل

1- تأهيل وتطوير 

الشوارع واألرصفة واإلنارة 

19/010/704/0028/00/00/4

3000

1436/10/19هـ1436/10/18هـ

2- حفر آبار 

19/010/704/0013/00/00/4
2000

3- إنشاء منتزه بري  

19/010/704/0025/00/00/4
2000

4- حتسني وتطوير 

املنطقة املركزية 

19/010/704/0026/00/00/4

3000

5- تأمني معدات ثقيلة وآليات 

19/010/704/0029/00/00/4
4000

6- وفر درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة لها 

19/10/01/602/08/00/4

3000

7- سفلتة مخططات 

املنح باململكة )العمارية( 

01/01/851/00/00/4(

3000

ل
بي

لج
ة ا

دي
بل

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

جسر ربط جزيرة جنة 

باجلبيل )مرحلة رابعة( 

19/6/202/0601/99/1/4

1436/10/14هـ1436/10/13هـ35.000

2- شـــــراء ســــيارات 

19/06/202/2240/00/00/04
1436/10/19هـ1436/10/18هـ1000

مشروع احلراسات األمنية بلدية عنيزة

لبلدية محافظة عنيزة 
1436/10/11هـ1436/10/10هـ2000 1

استئجار سيارات ) يحق بلدية ضرية

للبلدية التجزئة (
1436/10/13هـ1436/10/12هـ3000

g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

10

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
العرضية 
الشمالية

صيانة أرصفة وبردورات 

بالعرضية الشمالية 

019/005/707/0001/00/00/3

1436/10/10هـ1436/10/10هـ1000 

س
لر

ة ا
دي

بل

1- مباني بلدية و مرافق 

عامة )مكتب خدمات 

البلدية في مركز الشنانة( 

 019/008/201/0607/99/01/4

2000

1436/10/19هـ1436/10/18هـ

2- مباني بلدية و مرافق عامه  

)املوقع العام للمستودعات( 

019/008/201/0607/99/01/4

2000

3- سفلتة وأرصفة 

وإنارة مبحافظة الرس 

 019/008/001/0601/07/00/4

30.000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ
4- حتسني و جتميل 

مداخل بالرس 

019/008/001/0603/08/00/4

2000

ف
في

 ع
ية

لد
ب

1- متديد موعد منافسة 

مشروع احلراسات 

األمنية ملباني البلدية 

019/01/04/202/0607/99/01/4

1437/14361500

1436/10/10هـ1436/10/10هـ

2- متديد موعد منافسة توريد 

معدات للبلدية والطوارئ 

19/04/202/0134/00/00/4

1437/14365000

بلدية رأس 
تنورة

التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )توريد معدات (
1436/10/14هـ1436/10/13هـ1000

صيانة أعمدة اإلنارة مبحافظة بلدية خليص

خليص 19/5/303/005/00/00/3
1436/11/2هـ1436/11/2هـ500

بلدية قصر بن 
عقيل

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار )تأمني معدات(
1436/10/14هـ1436/10/13هـ1000

بلدية قبة
مشروع مباني 

بلدية ومرافق عامة 

019/008/702/0049/00/00/4

1436/10/12هـ1436/10/11هـ5000 

بلدية حوطة 
بني تميم

تأثيث مبنى البلدية اجلديد 

ومرافقة 19/4/302/607/99/00 

تخصيص

1436/10/13هـ1436/10/13هـ1000

بلدية 
البكيرية

صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة بالبكيرية
1436/10/26هـ1436/10/25هـ6000 37/36/28

خة
بي

ص
 ال

ية
لد

ب

1200- توريد سيارة ركوب

1436/10/12هـ1436/10/11هـ

2- سفلتة وأرصفة )مرحلة 

ثانية(
200

3200- صيانة دوار الشارع العام

4500- دراسه وإشراف

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة الرقابة 
والتحقيق

نظافة مبنى فرع الهيئة 

مبنطقة اجلوف
1436/10/18هـ1436/10/17هـ1000

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

1- مشروع تشغيل وصيانة 

حي )2(
1436/10/11هـ1436/10/11هـ4591500- م63

2- مشروع تشغيل وصيانة 

حي )14(
1436/10/10هـ1436/10/10هـ4591500- م64

الهيئة العامة 
للسياحة 

واآلثار 

تقدمي خدمة التأمني الطبي 

للهيئة
1436/9/22هـ 1436/9/21هـ 3000 1436/84

الهيئة العامة 
للغذاء 
والدواء

جتهيز مختبر القياسات 

االشعاعية بالرياض
1436/10/13هـ1436/10/12هـ1436/24500

ي
ود

ع
س

 ال
مر

ألح
ل ا

هال
 ال

ئة
هي

1- حتوير وجتهيز عدد )50(   

سيارة إسعاف إلى سيارات 

نقل غير إسعافي

1436/10/11هـ 1436/10/11هـ 500 36/22

2- إنشاء مركز إسعاف القرى 

الشرقية املؤقت باملنطقة 

الشرقية

1436/10/13هـ 1436/10/13هـ 500 36/23

3- تأمني عدد )25( سيارة 

خدمة مساندة لسيارات 

اإلسعاف

1436/10/18هـ 1436/10/18هـ 500 36/24

هيئة تطوير 
المدينة 
المنورة

مشروع تطوير شبكة احلاسب 

الالسلكية
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ1500 1436/15

مؤسسة 
البريد 

السعودي

إنشاء مستودع للبريد مبنطقة 

الباحه

) 13 ( لعام 

1437/1436هـ
1436/10/11هـ1436/10/11هـ15.000

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

1- صيانة وتشغيل كلية إعداد 

املدربني في الرياض
127500

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- صيانة وتشغيل الكلية 

التقنية للبنات بحائل
128500

3- صيانة وتشغيل الكلية 

التقنية للبنات بحفر الباطن
129500

1436/10/12هـ1436/10/11هـ
4- صيانة وتشغيل الكلية 

التقنية للبنات بالطائف
130500

5- مشروع ترقية وتطوير 

والدعم الفني للبوابات 

اإللكترونية للمؤسسة

1436/10/14هـ1436/10/13هـ1311000

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
بالرياض

1- توريد سيارات جيب دفع 

رباعي دوريات أمن وسالمة 

للموانئ

51763 2000

1436/10/12هـ 1436/10/12هـ 

2- منافسة توفير خدمات 

الصيانة والنظافة مبيناء ضبا
575035000

شركة 
الخطوط 

السعودية 
لتنمية 

وتطوير العقار 
سارد

تعديالت وحتسينات نادي 

اخلطوط السعودية مبدينة 

السعودية بجدة

1436/10/13هـ 1436/10/12هـ 36/275000

المرة 
األولى

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

g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة gg اهليئــــــات واملؤسســـــــات g
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11ال�سنة 93   العدد 4571             
استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمانة منطقة املدينة املنورة - االإدارة العامة لتنمية اال�ستثمارات البلدية  عن طرح عدد من املزايدات باملدينة املنورة لل�سنة املالية 1436 / 1437 هـ :

موعد قبول العطاءاتموعد بدء البيعاسم المزايدةتسلسلنوع النشاطالفئة
قيمة الكراسةوفتح المظاريف

الفنادق 

1 ) فندقي – مكتبي – مطاعم (
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء �سمن حديقة امللك فهد بجوار العالية  مول الإقامة جممع 

 ) فندقي - مكتبي - مطاعم (
1437/02/04هـ 

1437/03/04هـ 

العا�سرة �سباحاً
20.000

2 فندق
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )2( طريق امللك �سلمان بن عبد العزيز الإقامة واإدارة 

وت�سغيل فندق 
1437/01/26هـ 

1437/02/26هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

3 فندق
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )3( طريق امللك �سلمان بن عبد العزيز الإقامة واإدارة 

وت�سغيل فندق 
1437/01/12هـ 

1437/02/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

4فندق
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )5( طريق امللك �سلمان بن عبد العزيز الإقامة واإدارة 

وت�سغيل فندق 
1436/10/24هـ 

1436/11/24هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

5فندق
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )241( مبخطط حمراء االأ�سد                                             

رقم ) ف /1411 /ط/1( الإقامة واإدارة وت�سغيل فندق
1436/12/01هـ 

1437/01/07هـ 

العا�سرة �سباحاً
2000

اجلامعات 

واملدار�ض 

االأهلية

1437/01/05هـا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء مبنطقة اأبيار املا�سي الإقامة واإدارة وت�سغيل جامعة اأهلية6جامعة اأهلية
1437/02/05هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

7كلية اأهلية
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء مبنطقة حمـــراء االأ�ســــد ) ط ( على طريق امللك خالد بن عبدالعزيز 

وطريق اإبراهيم بن عبداهلل بن خور�سيد الإقامة كلية اأهلية 
1436/12/21هـ 

1437/01/21هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

8جممع مدار�ض 
موقع اأر�ض ف�ساء طريق الريا�ض الق�سيم حي اخل�سراء الإقامة واإدارة وت�سغيل جممع مدار�ض 

اأهلية 
1436/09/20هـ 

1436/11/03هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

9 جممع مدار�ض
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء )بحي ورقان ( مبنطقة حمراء االأ�سد )ب( الإقامة واإدارة وت�سغيل 

جممع مدار�ض اأهلية
1436/10/17هـ 

1436/11/17هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

10 جممع مدار�ض
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء )بحي ورقان ( مبنطقة حمراء االأ�سد )جـ( الإقامة واإدارة وت�سغيل 

جممع مدار�ض اأهلية
1436/11/02هـ 

1436/12/02هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

 االأن�سطة

 الرتفيهية

 للعوائل

مركز ترفيهي

+ مطاعم
11

ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء بحمراء االأ�سد )ط( القطع اأرقام )260-261-262( الإقامة واإدارة 

وت�سغيل ) مركز ترفيهي + مطاعم (
1436/10/17هـ 

1436/11/17هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

مركز ترفيهي

 مطاعم
12

ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء على طريق الهجرة النازل الإقامة واإدارة وت�سغيل ) مركز ترفيهي + 

مطاعم ( 
1436/12/28هـ 

1437/01/28هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

االأن�سطة 

الرتفيهية 

لل�سباب

1436/09/20هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء الإقامة م�سمار �سباق الدراجات النارية باملنتزه الربي  )البي�ساء(13م�سمار 
1436/11/03هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

االأن�سطة 

الريا�سية

14مركز ريا�سي ن�سائي
ا�ستكمال وت�سطيب وا�ستثمار �سوق جتارى قائم على �سارع عائذ بن معاذ االأن�ساري – حي 

اخلالدية الإقامة واإدارة وت�سغيل مركز ريا�سي ن�سائي 
1436/12/21هـ

1437/01/21هـ 

العا�سرة �سباحاً
2000

15مركز ريا�سي ن�سائي
ا�ستكمال وت�سطيب وا�ستثمار �سوق جتاري قائم على �سارع معبد بن عبادة يف منطقة البيداء 

الإقامة واإدارة وت�سغيل مركز ريا�سي ن�سائي
1436/11/30هـ 

1436/12/30هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

16مركز ريا�سي
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء تقاطع طريق االإمام الن�ســــائي مع طـــريق االإمام م�سلم الإقامة 

واإدارة وت�سغيل مركز ريا�سي 
1436/12/01هـ

1437/01/14هـ

العا�سرة �سباحاً
2000

17مركز ريا�سي
ا�ســـتثمار موقــع اأر�ض ف�ســاء لعـــدد )8( قطع من )2825( اإىل )2827( ومن )2841( اإىل 

)2845( باملخطط رقم )769/ت/1416( الإقامة واإدارة وت�سغيل مركز ريا�سي
1436/11/02هـ

1436/12/02هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

املجمعات 

ال�سكنية 
1437/01/12هـا�ستثمار مواقع اأرا�سى ف�ساء باملخطط رقم ) 842/ت / 1419( الإقامة مدينة اإ�سكان عمال 18مدينة اإ�سكان عمال 

1437/02/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
50.000

املباين 

املكتبية 

19مكاتب 
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء باالإ�سكان تقاطع طريق الهجرة مع �ســــارع ح�سان بن ثابت الإقامة 

مبنى مكتبي 
1436/12/01هـ 

1437/01/14هـ 

العا�سرة �سباحاً
20.000

20مكاتب
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء للقطع اأرقام ) اأ - ب - ج – د ( يف منطقة العقيق حـي ذو احلليفة 

على طرق االأمري �سلطان بن عبد العزيز الإقامة مبنى مكتبي 
1436/11/30هـ 

1436/12/30هـ 

العا�سرة �سباحاً
20.000

21مكاتب
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء  على طريق عمر بن اخلطاب اأمام كلية املعلمني  جوار ثانوية االأمري 

عبد املجيد الإقامة مبنى مكتبي 
1436/12/28هـ 

1437/01/28هـ 

العا�سرة �سباحاً
20.000

1436/12/21هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء  على �سارع االأمري �سلطان بن عبد العزيز الإقامة مبنى مكتبي 22مكاتب
1437/01/21هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

(3-1(
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م�ست�سفىامل�ست�سفيات
23

1436/10/24هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء للقطع اأرقام ) 237- 238- 239 ( حمراء االأ�سد الإقامة م�ست�سفى 
1436/11/24هـ 

5000العا�سرة �سباحاً

االأ�سواق 

املتخ�س�سة 

24�سوق منتجات تراثية
ا�ستثمار عدد ) 38 ( حمل جتاري قائم  ب�سفح جبل اأحد على طريق عثمان بن عفان ) ر�سي اهلل 

عنه ( الإقامة �سوق منتجات تراثية 
1437/01/12هـ 

1437/02/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

25�سوق الكهرباء
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء على �سارع احل�سن بن عبد العزيز  بحي العزيزية منطقة البيداء 

الإقامة �سوق  اأدوات كهرباء 
1436/11/23هـ 

1436/12/23هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

26�سوق مواد البناء 
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء لعدد )7( قطع من )323( اإىل )329( مبخطط العزيزية رقم

 ) 7/ت/1412( على طريق امللك خالد الإقامة �سوق مواد البناء 
1436/12/01هـ 

1437/01/07هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

27جممع امل�ساتل اخلا�سة
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء للقطع اأرقام  )4 - 5 - 6 – 7 ( على طريق امللك خالد بن عبدالعزيز 

خمطط اأر�ض االأمانة رقم )797/ت/1417( �سمال  طريق ال�سالم الإقامة جممع امل�ساتل اخلا�سة 
1436/11/30هـ 

1436/12/30هـ 

العا�سرة �سباحاً
10000

الوجبات 

ال�سريعة 

1436/12/01هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء على طريق املنارات الإقامة مطعم وجبات �سريعة 28مطعم 
1437/01/14هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

29مطعم 
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )2185( مبخطط العزيزية رقم )107/26ت( منطقة 

البيداء الإقامة مطعم وجبات �سريعة 
1436/11/30هـ 

1436/12/30هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

االأ�سواق 

التجارية

30جتاري
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء  يف خمطط العاقول رقم ) 9/ت/1408( على �سارع هبة اهلل بن عبداهلل 

الإقامة �سوق جتاري
1436/10/24هـ 

1436/11/24هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

31جتاري
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء مبخطط الزهرة رقم )602 / ت / اأ /1413( على �سارع عبد اهلل 

بن ثعلبة االأن�ساري الإقامة �سوق جتاري 
1436/09/12هـ 

1436/10/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

32جتاري
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء باإمتداد خمطط العاقول)د(رقم) 769/ت/1416( الإقامة مركز 

جتاري
1436/11/23هـ 

1436/12/23هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

33جتاري
ا�ســـتثمار موقــع اأر�ض ف�ســاء  مبخطط العزيزية رقم )  6 / ت (  على طـريق امللك �سعود بن 

عبد العزيز الإقامة مركز جتاري 
1436/12/28هـ 

1437/01/28هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1436/11/02هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء مبخطط ال�سويدرة رقم )978 /ت/1423( الإقامة �سوق جتاري 34جتاري
1436/12/02هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

حمطات 

الوقود

35حمطة حمروقات 
موقع اأر�ض ف�ساء  مبخطط حمراء االأ�سد ) اأ ( على �سارع عر�ض 30مرت  الإقامة حمطة وقود 

وخدمات �سيارات
1436/09/20هـ 

1436/11/03هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

36حمطة حمروقات
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء  مبخطط رقم )764/ت/1417( بحي العزيزية على �سارع مالك 

بن اأهيب الإقامة حمطة حمروقات 
1436/10/17هـ 

1436/11/17هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/24هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء  على �سارع بهاء بن مهيب بن حافظ الإقامة حمطة حمروقات 37حمطة حمروقات
1436/11/24هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

38حمطة حمروقات
ا�ســـتثمار مــوقع اأر�ض فــ�ساء القطعة رقـــم )1( علـــى طـــريق املـــلك �ســلمان بن عبد العزيز  

الإقامة حمطة حمروقات 
1437/01/05هـ 

1437/02/05هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/12/01هـ ا�ستثمار موقع حمطة حمروقات �سعه على طريق املدينة املنورة - املهد39حمطة حمروقات
1437/01/07هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

الور�ض

1437/01/05هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء على طريق امللك �سلمان بن عبد العزيز الإقامة ور�ض �سناعية 40 ور�ض �سناعية 
1437/02/05هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

ور�ض �سناعية وحرفية 

و�سيانة 
41

ا�ستثمار اأرا�سي ف�ساء خمطط ال�سويدرة رقم ) م- م- 943( الإقامة ور�ض �سناعية وحرفية 

و�سيانة 
1436/12/21هـ 

1437/01/21هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

مدينة قطع 

الغيار 

امل�ستعملة

1437/01/19هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء ب�ساحية الفري�ض الإقامة مدينة قطع الغيار امل�ستعملة  42 مدينة قطع الغيار امل�ستعملة
1437/02/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

الدعاية 

واالإعالن

43لوحات يوين بول 
ا�ستثمار عدد )16( موقع باأنحاء متفرقة باملدينة املنورة الإقامة لوحات اإعالنية دعائية من 

نوع يونى بول مبقا�ض ال يزيد عن )4م × 14م(
1436/12/01هـ 

1437/01/07هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1437/01/12هـ ا�ستثمار عدد )12( ج�سر م�ساة باأنحاء متفرقة باملدينة املنورة الإقامة لوحات اإعالنية دعائية 44ج�سور امل�ساة 
1437/02/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

45لوحة اإلكرتونية
ا�ستثمار موقع بتقاطع طريق �سلطانة مع طريق خالد بن الوليد الإقامة لوحة اإلكرتونية مبقا�ض 

)6م × 5م(
1436/11/23هـ 

1436/12/23هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

1436/12/01هـ ا�ستثمار موقع بتقاطع طريق الهجرة مع طريق قباء الإقامة لوحة اإلكرتونية مبقا�ض )6م × 5م(46لوحة اإلكرتونية
1437/01/14هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

)2-3)تعلن اأمانة منطقة املدينة املنورة - االإدارة العامة لتنمية اال�ستثمارات البلدية  عن طرح عدد من املزايدات باملدينة املنورة لل�سنة املالية 1436 / 1437 هـ :
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الدعاية 

واالإعالن
47لوحات باك اليت

ا�ستثمار عدد )100( موقع باأنحاء متفرقة باملدينة املنورة الإقامة لوحات اإعالنية دعائية 

بنظام الباك اليت مبقا�ض )3م × 4م(
1436/09/20هـ 

1436/11/03هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

م�سالخ 

الدواجن

48م�سلخ دواجن
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )1( �سمن خمطط م�سالخ الدواجن املعتمد رقم 

)916/ت/1421( الإقامة واإدارة وت�سغيل م�سلخ دواجن 
1436/09/19هـ 

1436/10/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

49م�سلخ دواجن
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )14( �سمن خمطط م�سالخ الدواجن املعتمد رقم 

)916/ت/1421( الإقامة واإدارة وت�سغيل م�سلخ دواجن
1436/11/02هـ 

1436/12/02هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

حمالت 

جتارية 

قائمة

1436/10/17هـ ا�ستثمار حمل متور رقم ) 3 ( �سمن �سوق النعناع بطريق الهجرة الطالع50بيع متور
1436/11/17هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/19هـ ا�ستثمار كافترييا على �سور بلدية قباء 51كافترييا
1436/10/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/10هـ ا�ستثمار كافترييا على �سور بلدية العقيق 52كافترييا
1436/11/10هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/12هـ ا�ستثمار حمل جتاري قائم بني طريق قباء الطالع والنازل 53جتاري
1436/10/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/11/23هـ ا�ستثمار مبني جتاري قائم بحي قربان54جتاري
1436/12/23هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/10هـ ا�ستثمار حمل جتاري قائم بطريق قباء الطالع 55جتاري
1436/11/10هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

ال�سرافات 

االآلية

56�سراف اآيل ثابت
ا�ستثمار �سراف اآيل �سيار يف خمطط معار�ض ال�سيارات تقاطع �سارع عثمان بن عمرو بن 

رفاعه مع �سارع عثمان بن عفان الثقفي
1436/09/20هـ

1436/10/26هـ

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/20هـ ا�ستثمارموقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت بطريق الهجرة �سمن �سوق النعناع57�سراف اآيل ثابت
1436/10/26هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/20هـ  ا�ستثمار موقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت يف اجلهة ال�سمالية من حديقة االأ�سواف58�سراف اآيل ثابت
1436/10/26هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/20هـ  ا�ستثمار موقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت امل�سرتاح / طريق �سيد ال�سهداء59�سراف اآيل ثابت
1436/10/26هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/10هـ ا�ستثمار موقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت على �سور مبنى االأمانة طريق عمر بن اخلطاب60�سراف اآيل ثابت
1436/11/10هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/10هـ ا�ستثمارموقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت �سارع قباء الطالع بجوار �سوق م�سرة 61�سراف اآيل ثابت
1436/11/10هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/12/28هـ ا�ستثمار موقع قائم الإقامة  �سراف اآيل ثابت بجوار بلدية اأحد 62�سراف اآيل ثابت
1437/01/28هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

63�سراف اآيل ثابت
ا�ستثمار موقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت حي بني ظفر                                                         

�سارع امللك عبد العزيز
1437/01/05هـ 

1437/02/05هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

خر�سانة

1436/06/18هـ تاأجري قطعتني )124-125( باملخطط رقم )859/ت/1419)64خر�سانة جاهزة
1436/10/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1436/06/18هـ تاأجري قطعتني )126-127( باملخطط رقم )859/ت/1419)65خر�سانة جاهزة
1436/10/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1436/06/18هـ تاأجري قطعتني )128-129( باملخطط رقم )859/ت/1419)66خر�سانة جاهزة
1436/10/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1436/06/18هـ تاأجري القطع )130-131-132( باملخطط رقم )859/ت/1419)67خر�سانة جاهزة
1436/10/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

البا�ض 

ال�سياحي
68البا�ض ال�سياحي

ا�ستثمار واإدارة وت�سغيل احلافالت ال�سياحية لتنظيم الرحالت اإىل املعامل ال�سياحية باملدينة 

املنورة 
1437/01/19هـ 

1437/02/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

 الشـروط الرئيسـية : 
  1- سجل تجاري ساري المفعول بنفس النشاط  2- ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة وال تقبل الشيكات أو النقد . 3- أي شروط أخرى ضمن الكراسات الخاصة بالمزايدات

األرضي الدور   - الرئيسي  األمانة  بمبني  البلدية  االستثمارات  لتنمية  العامة  اإلدارة  لمقر  التقدم  باإلستثمار  الرغبة  لدية  ومن 
8217163  : ت  البلدية  االستثمارات  لتنمية  العامة  اإلدارة  هاتف  على  االتصال  ولالستفسار 

www.amana.md.gov.sa لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقع األمانة

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

)3-3)تعلن اأمانة منطقة املدينة املنورة - االإدارة العامة لتنمية اال�ستثمارات البلدية عن طرح عدد من املزايدات باملدينة املنورة لل�سنة املالية 1437/1436 هـ :
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موعد قبول العطاءاتموعد بدء البيعاسم المزايدةتسلسلنوع النشاطالفئة
قيمة الكراسةوفتح المظاريف

م�ست�سفىامل�ست�سفيات
23

1436/10/24هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء للقطع اأرقام ) 237- 238- 239 ( حمراء االأ�سد الإقامة م�ست�سفى 
1436/11/24هـ 

5000العا�سرة �سباحاً

االأ�سواق 

املتخ�س�سة 

24�سوق منتجات تراثية
ا�ستثمار عدد ) 38 ( حمل جتاري قائم  ب�سفح جبل اأحد على طريق عثمان بن عفان ) ر�سي اهلل 

عنه ( الإقامة �سوق منتجات تراثية 
1437/01/12هـ 

1437/02/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

25�سوق الكهرباء
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء على �سارع احل�سن بن عبد العزيز  بحي العزيزية منطقة البيداء 

الإقامة �سوق  اأدوات كهرباء 
1436/11/23هـ 

1436/12/23هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

26�سوق مواد البناء 
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء لعدد )7( قطع من )323( اإىل )329( مبخطط العزيزية رقم

 ) 7/ت/1412( على طريق امللك خالد الإقامة �سوق مواد البناء 
1436/12/01هـ 

1437/01/07هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

27جممع امل�ساتل اخلا�سة
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء للقطع اأرقام  )4 - 5 - 6 – 7 ( على طريق امللك خالد بن عبدالعزيز 

خمطط اأر�ض االأمانة رقم )797/ت/1417( �سمال  طريق ال�سالم الإقامة جممع امل�ساتل اخلا�سة 
1436/11/30هـ 

1436/12/30هـ 

العا�سرة �سباحاً
10000

الوجبات 

ال�سريعة 

1436/12/01هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء على طريق املنارات الإقامة مطعم وجبات �سريعة 28مطعم 
1437/01/14هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

29مطعم 
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )2185( مبخطط العزيزية رقم )107/26ت( منطقة 

البيداء الإقامة مطعم وجبات �سريعة 
1436/11/30هـ 

1436/12/30هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

االأ�سواق 

التجارية

30جتاري
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء  يف خمطط العاقول رقم ) 9/ت/1408( على �سارع هبة اهلل بن عبداهلل 

الإقامة �سوق جتاري
1436/10/24هـ 

1436/11/24هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

31جتاري
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء مبخطط الزهرة رقم )602 / ت / اأ /1413( على �سارع عبد اهلل 

بن ثعلبة االأن�ساري الإقامة �سوق جتاري 
1436/09/12هـ 

1436/10/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

32جتاري
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء باإمتداد خمطط العاقول)د(رقم) 769/ت/1416( الإقامة مركز 

جتاري
1436/11/23هـ 

1436/12/23هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

33جتاري
ا�ســـتثمار موقــع اأر�ض ف�ســاء  مبخطط العزيزية رقم )  6 / ت (  على طـريق امللك �سعود بن 

عبد العزيز الإقامة مركز جتاري 
1436/12/28هـ 

1437/01/28هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1436/11/02هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء مبخطط ال�سويدرة رقم )978 /ت/1423( الإقامة �سوق جتاري 34جتاري
1436/12/02هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

حمطات 

الوقود

35حمطة حمروقات 
موقع اأر�ض ف�ساء  مبخطط حمراء االأ�سد ) اأ ( على �سارع عر�ض 30مرت  الإقامة حمطة وقود 

وخدمات �سيارات
1436/09/20هـ 

1436/11/03هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

36حمطة حمروقات
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء  مبخطط رقم )764/ت/1417( بحي العزيزية على �سارع مالك 

بن اأهيب الإقامة حمطة حمروقات 
1436/10/17هـ 

1436/11/17هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/24هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء  على �سارع بهاء بن مهيب بن حافظ الإقامة حمطة حمروقات 37حمطة حمروقات
1436/11/24هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

38حمطة حمروقات
ا�ســـتثمار مــوقع اأر�ض فــ�ساء القطعة رقـــم )1( علـــى طـــريق املـــلك �ســلمان بن عبد العزيز  

الإقامة حمطة حمروقات 
1437/01/05هـ 

1437/02/05هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/12/01هـ ا�ستثمار موقع حمطة حمروقات �سعه على طريق املدينة املنورة - املهد39حمطة حمروقات
1437/01/07هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

الور�ض

1437/01/05هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء على طريق امللك �سلمان بن عبد العزيز الإقامة ور�ض �سناعية 40 ور�ض �سناعية 
1437/02/05هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

ور�ض �سناعية وحرفية 

و�سيانة 
41

ا�ستثمار اأرا�سي ف�ساء خمطط ال�سويدرة رقم ) م- م- 943( الإقامة ور�ض �سناعية وحرفية 

و�سيانة 
1436/12/21هـ 

1437/01/21هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

مدينة قطع 

الغيار 

امل�ستعملة

1437/01/19هـ ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء ب�ساحية الفري�ض الإقامة مدينة قطع الغيار امل�ستعملة  42 مدينة قطع الغيار امل�ستعملة
1437/02/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

الدعاية 

واالإعالن

43لوحات يوين بول 
ا�ستثمار عدد )16( موقع باأنحاء متفرقة باملدينة املنورة الإقامة لوحات اإعالنية دعائية من 

نوع يونى بول مبقا�ض ال يزيد عن )4م × 14م(
1436/12/01هـ 

1437/01/07هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1437/01/12هـ ا�ستثمار عدد )12( ج�سر م�ساة باأنحاء متفرقة باملدينة املنورة الإقامة لوحات اإعالنية دعائية 44ج�سور امل�ساة 
1437/02/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

45لوحة اإلكرتونية
ا�ستثمار موقع بتقاطع طريق �سلطانة مع طريق خالد بن الوليد الإقامة لوحة اإلكرتونية مبقا�ض 

)6م × 5م(
1436/11/23هـ 

1436/12/23هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

1436/12/01هـ ا�ستثمار موقع بتقاطع طريق الهجرة مع طريق قباء الإقامة لوحة اإلكرتونية مبقا�ض )6م × 5م(46لوحة اإلكرتونية
1437/01/14هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

)2-3)تعلن اأمانة منطقة املدينة املنورة - االإدارة العامة لتنمية اال�ستثمارات البلدية  عن طرح عدد من املزايدات باملدينة املنورة لل�سنة املالية 1436 / 1437 هـ :
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الدعاية 

واالإعالن
47لوحات باك اليت

ا�ستثمار عدد )100( موقع باأنحاء متفرقة باملدينة املنورة الإقامة لوحات اإعالنية دعائية 

بنظام الباك اليت مبقا�ض )3م × 4م(
1436/09/20هـ 

1436/11/03هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

م�سالخ 

الدواجن

48م�سلخ دواجن
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )1( �سمن خمطط م�سالخ الدواجن املعتمد رقم 

)916/ت/1421( الإقامة واإدارة وت�سغيل م�سلخ دواجن 
1436/09/19هـ 

1436/10/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

49م�سلخ دواجن
ا�ستثمار موقع اأر�ض ف�ساء القطعة رقم )14( �سمن خمطط م�سالخ الدواجن املعتمد رقم 

)916/ت/1421( الإقامة واإدارة وت�سغيل م�سلخ دواجن
1436/11/02هـ 

1436/12/02هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

حمالت 

جتارية 

قائمة

1436/10/17هـ ا�ستثمار حمل متور رقم ) 3 ( �سمن �سوق النعناع بطريق الهجرة الطالع50بيع متور
1436/11/17هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/19هـ ا�ستثمار كافترييا على �سور بلدية قباء 51كافترييا
1436/10/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/10هـ ا�ستثمار كافترييا على �سور بلدية العقيق 52كافترييا
1436/11/10هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/12هـ ا�ستثمار حمل جتاري قائم بني طريق قباء الطالع والنازل 53جتاري
1436/10/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/11/23هـ ا�ستثمار مبني جتاري قائم بحي قربان54جتاري
1436/12/23هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/10هـ ا�ستثمار حمل جتاري قائم بطريق قباء الطالع 55جتاري
1436/11/10هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

ال�سرافات 

االآلية

56�سراف اآيل ثابت
ا�ستثمار �سراف اآيل �سيار يف خمطط معار�ض ال�سيارات تقاطع �سارع عثمان بن عمرو بن 

رفاعه مع �سارع عثمان بن عفان الثقفي
1436/09/20هـ

1436/10/26هـ

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/20هـ ا�ستثمارموقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت بطريق الهجرة �سمن �سوق النعناع57�سراف اآيل ثابت
1436/10/26هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/20هـ  ا�ستثمار موقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت يف اجلهة ال�سمالية من حديقة االأ�سواف58�سراف اآيل ثابت
1436/10/26هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/09/20هـ  ا�ستثمار موقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت امل�سرتاح / طريق �سيد ال�سهداء59�سراف اآيل ثابت
1436/10/26هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/10هـ ا�ستثمار موقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت على �سور مبنى االأمانة طريق عمر بن اخلطاب60�سراف اآيل ثابت
1436/11/10هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/10/10هـ ا�ستثمارموقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت �سارع قباء الطالع بجوار �سوق م�سرة 61�سراف اآيل ثابت
1436/11/10هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

1436/12/28هـ ا�ستثمار موقع قائم الإقامة  �سراف اآيل ثابت بجوار بلدية اأحد 62�سراف اآيل ثابت
1437/01/28هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

63�سراف اآيل ثابت
ا�ستثمار موقع قائم الإقامة �سراف اآيل ثابت حي بني ظفر                                                         

�سارع امللك عبد العزيز
1437/01/05هـ 

1437/02/05هـ 

العا�سرة �سباحاً
1000

خر�سانة

1436/06/18هـ تاأجري قطعتني )124-125( باملخطط رقم )859/ت/1419)64خر�سانة جاهزة
1436/10/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1436/06/18هـ تاأجري قطعتني )126-127( باملخطط رقم )859/ت/1419)65خر�سانة جاهزة
1436/10/12هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1436/06/18هـ تاأجري قطعتني )128-129( باملخطط رقم )859/ت/1419)66خر�سانة جاهزة
1436/10/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
5000

1436/06/18هـ تاأجري القطع )130-131-132( باملخطط رقم )859/ت/1419)67خر�سانة جاهزة
1436/10/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

البا�ض 

ال�سياحي
68البا�ض ال�سياحي

ا�ستثمار واإدارة وت�سغيل احلافالت ال�سياحية لتنظيم الرحالت اإىل املعامل ال�سياحية باملدينة 

املنورة 
1437/01/19هـ 

1437/02/19هـ 

العا�سرة �سباحاً
10.000

 الشـروط الرئيسـية : 
  1- سجل تجاري ساري المفعول بنفس النشاط  2- ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة وال تقبل الشيكات أو النقد . 3- أي شروط أخرى ضمن الكراسات الخاصة بالمزايدات

األرضي الدور   - الرئيسي  األمانة  بمبني  البلدية  االستثمارات  لتنمية  العامة  اإلدارة  لمقر  التقدم  باإلستثمار  الرغبة  لدية  ومن 
8217163  : ت  البلدية  االستثمارات  لتنمية  العامة  اإلدارة  هاتف  على  االتصال  ولالستفسار 

www.amana.md.gov.sa لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقع األمانة

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

)3-3)تعلن اأمانة منطقة املدينة املنورة - االإدارة العامة لتنمية اال�ستثمارات البلدية عن طرح عدد من املزايدات باملدينة املنورة لل�سنة املالية 1437/1436 هـ :
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تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية اال�ستثمارات البلدية - عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

1436/10/19هـ1436/10/19هـ2000بدونمزايدة ا�ستثمار جممع جتاري مغلق )مول(

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية االإ�ستثمارات البلدية - عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

1436/10/24هـ1436/10/24هـ1000بدونمزايدة ا�ستثمار مواقف للحافالت و�سيارات االأجرة

تعلن اأمـانة حمافظة الطـائف - اإدارة تنمية اال�ستثمارات البلدية - عن طرح اال�ستثمـارات االآتية يف مناف�سة عـامة :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة المنافسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

436/24500ا�ستثمار موقع الإقامة �سراف اآيل �سيار رقم )1( مبنتزه الردف 1

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

 436/25500ا�ستثمار موقع الإقامة �سراف اآيل �سيار رقم )2( مبنتزه الردف 2

500 436/26ا�ستثمار موقع الإقامة �سراف اآيل �سيار رقم )3( مبنتزه الردف 3

 436/27500ا�ستثمار موقع الإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )1( مبنتزه الردف 4

 500 436/28ا�ستثمار موقع الإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )2( مبنتزه الردف 5

 436/29500ا�ستثمار موقع الإقامة �سراف اآيل ثابت رقم )3( مبنتزه الردف  6

 436/205000ا�ستثمار موقع النقبة احلمراء الإقامة قبة ثلجية وفنادق 7

436/9500ك�سك بوفية بحديقة ال�سجرة باأم العراد 8

وفي حـالة االستفسـار اإلتصـال على الرقم)7491177( تحويلة )2368(-)2369( .

تعلن بلدية حمافظة االأ�سياح عن طرح املزايدات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المزايدةم

500الربودتاأجري حمالت قائمة على املوقع  رقم )1)1

1436/10/18هـ1436/10/17هـ 500الربودتاأجري حمالت قائمة على املوقع رقم )2)2

1000عني بن فهيدتاأجري اأر�ض ف�ساء الإن�ساء وت�سغيل حمالت جتارية3

فعلى الراغبين الدخول في المزايدات مراجعة  إدارة االراضي – قسم االستثمارات ببلدية محافظة االسياح  ولالستفسار االتصال على ) 0163453000 تحويله 285(
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمانة منطقة ع�سري عن تاأجري مواقع ا�ستثمارية مبدينة اأبها كالتايل :

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لقبول العطاءاتقيمة النسخةالمساحةالموقعنوع اإلعالنم

2500500م2طريق امللك عبد اهللجممع جتاري1

1436/9/19هـ1436/9/18هـ

2500500م2طريق املطار الفرعاجممع جتاري 2

4800500م2م�سلى العيدين جممع جتاري )3قطع(3

4800500م2م�سلى العيدين جممع جتاري )3قطع(4

5000قائم ال�سودة �سوق ال�سودة ال�سعبي 5

اأر�ض بجوار موقع ال�سركة الكيمائية طريق الطائف 6
اأبها – طريق الطائف 

املرمى
20.0001000م2

2005000*100طريق الطائف فرز نفايات مرمى اأبها واال�ستفادة منها 7

1000قائم احلزام الدائري مقهى )كويف �سوب(  ج�سر امل�ساة 8

31000*2وجهني احلزام الدائري عدد )100( لوحة عامود المبو�ست 9

41000*7 وجه واحدطريق اأبها اخلمي�ض عدد )7( لوحات كومابرت مبقا�ض 4*107

�سراف اآيل �سيار  11
ال�سوق ال�سعبي طريق 

املدينة املنورة 
121000م2

121000م2طريق املطار �سراف اآيل �سيار  12

61000م2داخل االأمانة�سراف اآيل كبينة 13

12500م2داخل االأمانة بوفية 14

12500م2امل�سهدبوفية 15

120.00010.000م2مركز القحمة منتجع �سياحي 16

9254.501000م2خمطط اآل غليظ�سالة اأفراح 17

500مبنى قائمم�سلخ مربة م�سلخ مربة 18

41000*8طريق اأبها اخلمي�ض عدد )6( مواقع لوحات يوين بول مبقا�ض 4*8 وجهة واحد 19

12500ماأبو خيال احلزام الدائريبوفية اأبو خيال 20

100002000م2اأم الركب – طريق الطائف منطقة مهرجانات مو�سمية 21
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية اأملج عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1436/11500اإن�ساء وت�سغيل واإدارة مطعم على بحرية1

1436/11/10هـ1436/11/09هـ

1436/21500اإن�ساء وت�سغيل  فندق على الطريق الدويل اأمام �ساليهات االأ�سداف2

1436/35000اإن�ساء وت�سغيل واإدارة منتجع �سياحي ترفيهي على الكورني�ض )ال�سويحي(3

1436/42500اإن�ساء وت�سغيل واإدارة مطعم على البحر )الدقم(4

2500 1436/5اإن�ساء وت�سغيل حمطة حمروقات على طريق اأملج العي�ض )مركز االيواء(5

1436/6500تاأجري موقع مغ�سلة �سيارات باملنطقة ال�سناعية رقم )55)  6

1436/7500تاأجري موقع مطعم  باملنطقة ال�سناعية رقم )56)7

1436/8500تاأجري موقع حمل جتاري باملنطقة ال�سناعية رقم )58)8

1000 1436/9اإن�ساء وت�سغيل فندق بال�سبعان موقع  رقم )1)9

1000 1436/10اإن�ساء وت�سغيل �سقق �سكنية بال�سبعان موقع رقم )2)10

1436/111000اإن�ساء وت�سغيل حمالت جتارية بال�سبعان موقع رقم )5)11

1436/122000اإن�ساء وت�سغيل موقع نقطة ذبح مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )41)12

1436/132000اإن�ساء وت�سغيل موقع حمالت جتارية مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )42)13

1436/143000اإن�ساء وت�سغيل موقع حمل جتاري مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )43)14

1436/153000اإن�ساء وت�سغيل موقع ق�سر اأفراح مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )44)15

1436/163000اإن�ساء وت�سغيل موقع فندق مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )45)16

1436/171000اإن�ساء وت�سغيل مطاعم وجبات �سريعة بحي الورود على الطريق الدويل رقم  )41)17

1436/183000اإن�ساء وت�سغيل موقع جممع جتاري بحي الورود على الطريق الدويل رقم  )42)18

1436/193000اإن�ساء وت�سغيل موقع جممع جتاري بحي الورود على الطريق الدويل رقم )43)19

1436/203000اإن�ساء وت�سغيل موقع فندق بحي الورود على الطريق الدويل رقم  )44)20

1436/211000اإن�ساء وت�سغيل موقع نادي �سحي ريا�سي بحي الورود على الطريق الدويل رقم )45)21

1436/221500اإن�ساء وت�سغيل مطعم  بحي الورود على الطريق الدويل رقم )46)22

1436/23500اإن�ساء وت�سغيل ك�سك رقم )2( بالكورني�ض اجلنوبي23

1436/24500 موقع �سراف اآيل بالكورني�ض اجلنوبي على الطريق الدويل24

500 1436/25اإن�ساء وت�سغيل ك�سك على طريق امللك في�سل25

1436/262000اإن�ساء وت�سغيل حمطة حمروقات مبنطقة احلرة26
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اإدارة مدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�سرقية عن طرح املناف�سات التالية  : -

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1
اإعادة طرح مناف�سة تاأجري وت�سغيل كفترييا ب�سكن العمال مبدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�سرقية 

)للمرة الرابعة (
36/5 200

يوم الثالثاء

1436/10/26هـ

يوم االأربعاء

1436/10/27هـ

2
اإعادة طرح مناف�سة تاأجري وت�سغيل بقالة مواد غذائية ب�سكن العمال مبدينة امللك فهد الع�سكرية 

باملنطقة ال�سرقية )للمرة الرابعة (
36/6200

3
اإعادة طرح مناف�سة  تاأجريوت�سغيل حمل حالقة مبدينة امللك فهد الع�سكرية باملنطقة ال�سرقية )للمرة 

الرابعة (
36/7200

4
اإعادة طرح مناف�سة تاأجري وت�سغيل م�سغل ن�سائي باملركز الثقايف الن�سائي مبدينة امللك فهد الع�سكرية 

باملنطقة ال�سرقية ) للمرة الثالثة (
36/19500

5
اإعادة طرح مناف�سة  تو�سيب مولد كهربائي للمحطة الرئي�سية مبدينة امللك فهد الع�سكرية ) للمرة 

الثالثة (
36/24500

يوم االأربعاء

1436/10/27هـ

يوم اخلمي�ض

1436/10/28هـ

36/312000متديد مناف�سة ا�ستبدال م�ساعد مبوقع القوات الربية باخلرب.6
يوم االأحد

1436/9/18هـ

يوم االإثنني

1436/9/19هـ

لالستفسار لشراء كراسة الشروط والمواصفات االتصال على هاتف قسم المشتريات رقم)0138403362-0138403320 (

تعلن  بلدية اخلرباء عن طرح املناف�ستني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة اسم المنافسةم

1
تاأجري اأر�ض الإقامة معر�ض بيوت جاهزة 

ذات عالمة جتارية 
الثالثاء 1436/10/12هـ3000

االأربعاء

 1436/10/13هـ

2
تاأجري اأر�ض الإقامة حمطة وقود على 

الطريق ال�سريع املدينة املنورة
الثالثاء 1436/11/03هـ5000

االأربعاء

 1436/11/04هـ

تعلن بلدية حمافظة العال عن رغبتها يف تاأجري املوقع اال�ستثماري التايل وذلك عن طريق املزايدة بالظرف املختوم :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعالنشاط

منتجع �سادن
باجلهة ال�سمالية ال�سرقية 

ملحافظة العال مب�سافة )10كم(
5000

االأحـــــــــــــــــــــــد

1436/10/17هـ

االإثـــنني

1436/10/18هـ

فعلى من يرغب الدخول بالمزايدة مراجعة البلدية ) إدارة االستثمار ( لشراء كراسة الشروط والمواصفات.

تعلن بلدية حمافظة طريف عن طرح املناف�سة التالية :

 موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة النسخةاسم الموقعم

1000ا�ستثماري جتاري ) �سارع امللك عبدالعزيز (1

 ال�ساعة الواحدة والن�سف من يوم 

االإثنني املوافق 1436/10/18هـ

 ال�ساعة الواحده م�ساًء  

من يوم الثالثاء املوافق 

1436/10/19هـ
500مقاهي2

فعلى من يرغب عليه التقدم لبلدية محافظة طريف  )قسم االستثمارات( لشراء كراسة الشروط والمواصفات 

تاأجري  يف  رغبتها  عن  الدولة(  اأمالك  )م�سلحة  املالية  وزارة  تعلن 
العقار التابع الأمالك الغيب الواقع مبحافظة الطائف املو�سح اأدناه، وذلك عن 

االأربعاء  يوم  يف  الطائف  مبحافظة  الوزارة  مكتب  مبقر  العلني  املزاد  طريق 

املوافق 1436/10/27هـ ال�سـاعة التـا�سـعـة �سباحاً. 

3رقم العقار

حمافظة الطائف - حي ال�سـالمـةالمـوقـع 

270/00م2المسـاحــة

اأر�ض فـ�ســاءنوع العقار

وذلك ح�سب ال�سروط التالية :-

1- مـدة عـقـد االإيجـار عــ�ســر �سـنـوات.

مببلغ  املالية  وزارة  الأمر  م�سريف  �سيك  تقدمي  املزاد  لدخول  ي�سرتط   -2

التي  ال�سنوية  االأجرة  قيمة  من  احت�سابها  يتم  ريال،  اآالف  خم�سة   )5.000(

ير�سي بها املزاد، اأو اإعادة ال�سيك ل�ساحبه عند عدم ر�سـو املزاد عليه.

اجلهات  مبراجعة  املزايدة  يف  الدخول  قبل  يقوم  اأن  املتقدم  على   -3

به  املرخ�ض  الن�ساط  نوعية  بتحديد  يتعلق  فيما  وذلك  املخت�سة،  احلكومية 

البناء  للعقار واإمكانية ا�ستخراج الت�ساريح الالزمة لالإن�ساء وفق ا�سرتاطات 

والتنظيم، اأو غري ذلك.

4- يقدم من ير�سو عليه املزاد �سماناً مالياً مقداره 50% من قيمة االأجرة 

اعتماد  بعد  الباقي  الن�سف  يدفع  اأن  على  املزاد،  بها  ير�سي  التي  ال�سنوية 

الرت�سية من الوزارة وعند توقيع العقد.

و�سروط  املزايدة  حم�سر  على  بالتوقيع  املزاد  عليه  ير�سو  من  يلتزم   -5

واإلتزامات عقد االإيجار املعدين لذلك.

6- نتيجة املزاد غري ملزمة للوزارة اإال بعد موافقتها على الرت�سية.

7- ميكن ملن يرغب يف دخول املزايدة معاينة العقار بالتن�سيق مع مكتب 

الوزارة مبحافظة الطائف هاتف )012/7369994 حتويلة 125( اأو االت�سال 

على الهاتف )011/4016173). 

تعلن وزارة املالية عن رغبتها يف تاأجري مواقع مبباين مركز اخلدمات 
حفظ   ، فوتوغرايف  ت�سوير   ( ن�ساط  ملزاولة  املكرمة  مبكة  بال�سمي�سي  العامة 

اأمانات العف�ض ، بوفيهات ( باملزايدة العامة عن طريق الظرف املختوم .. وعلى 

من يرغب الدخول بهذه املزايدة االإطالع على ال�سروط املعدة لذلك والتي تعترب 

منه  موافقة  املزاد  دخوله  ويعترب  الطرفني  بني  االإيجار  عقد  من  يتجزاأ  ال  جزء 

على ما ورد فيها وميكن احل�سول على ن�سخة منها من اإدارة التاأجري مب�سلحة 

اأمالك الدولة بالوزارة .. و�سيكون اآخر موعد ال�ستقبال العرو�ض بنهاية دوام يوم 

اأمالك  التاأجري مب�سلحة  الإدارة  ت�سليمها  ويتم  1436/10/24هـ  املوافق  االأحد 

الالزم  امل�سهد  املواقع واحل�سول على  ولزيارة  بالريا�ض  املالية  بوزارة  الدولة 

ميكن التن�سيق مع مكتب مركز اخلدمات العامة بال�سمي�سي مبكة املكرمة .
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية اأملج عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1436/11500اإن�ساء وت�سغيل واإدارة مطعم على بحرية1

1436/11/10هـ1436/11/09هـ

1436/21500اإن�ساء وت�سغيل  فندق على الطريق الدويل اأمام �ساليهات االأ�سداف2

1436/35000اإن�ساء وت�سغيل واإدارة منتجع �سياحي ترفيهي على الكورني�ض )ال�سويحي(3

1436/42500اإن�ساء وت�سغيل واإدارة مطعم على البحر )الدقم(4

2500 1436/5اإن�ساء وت�سغيل حمطة حمروقات على طريق اأملج العي�ض )مركز االيواء(5

1436/6500تاأجري موقع مغ�سلة �سيارات باملنطقة ال�سناعية رقم )55)  6

1436/7500تاأجري موقع مطعم  باملنطقة ال�سناعية رقم )56)7

1436/8500تاأجري موقع حمل جتاري باملنطقة ال�سناعية رقم )58)8

1000 1436/9اإن�ساء وت�سغيل فندق بال�سبعان موقع  رقم )1)9

1000 1436/10اإن�ساء وت�سغيل �سقق �سكنية بال�سبعان موقع رقم )2)10

1436/111000اإن�ساء وت�سغيل حمالت جتارية بال�سبعان موقع رقم )5)11

1436/122000اإن�ساء وت�سغيل موقع نقطة ذبح مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )41)12

1436/132000اإن�ساء وت�سغيل موقع حمالت جتارية مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )42)13

1436/143000اإن�ساء وت�سغيل موقع حمل جتاري مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )43)14

1436/153000اإن�ساء وت�سغيل موقع ق�سر اأفراح مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )44)15

1436/163000اإن�ساء وت�سغيل موقع فندق مبنطقة الن�سبة على الطريق الدويل رقم  )45)16

1436/171000اإن�ساء وت�سغيل مطاعم وجبات �سريعة بحي الورود على الطريق الدويل رقم  )41)17

1436/183000اإن�ساء وت�سغيل موقع جممع جتاري بحي الورود على الطريق الدويل رقم  )42)18

1436/193000اإن�ساء وت�سغيل موقع جممع جتاري بحي الورود على الطريق الدويل رقم )43)19

1436/203000اإن�ساء وت�سغيل موقع فندق بحي الورود على الطريق الدويل رقم  )44)20

1436/211000اإن�ساء وت�سغيل موقع نادي �سحي ريا�سي بحي الورود على الطريق الدويل رقم )45)21

1436/221500اإن�ساء وت�سغيل مطعم  بحي الورود على الطريق الدويل رقم )46)22

1436/23500اإن�ساء وت�سغيل ك�سك رقم )2( بالكورني�ض اجلنوبي23

1436/24500 موقع �سراف اآيل بالكورني�ض اجلنوبي على الطريق الدويل24

500 1436/25اإن�ساء وت�سغيل ك�سك على طريق امللك في�سل25

1436/262000اإن�ساء وت�سغيل حمطة حمروقات مبنطقة احلرة26
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمانة االأح�ساء عن رغبتها يف متديد عدة مزايدات كالتايل :

مدة قيمة الكراسةاسم المزايدةالنشاطرقم المزايدةم
العقد

آخر موعد لتقديم 
مكان فتح موعد فتح المظاريفالعطاءات

المظاريف

1155

د
و

ق
و

ة 
ط

متديد مزايده ا�ستثمار اإن�ساء وت�سغيل حمطة وقود وغ�سيل وت�سحيم حم

على بعد 4كم من العقري ميني املتجه اإىل الهفوف باملخطط املعتمد رقم 

�ض-ح 19/265  تقدمي عطاء فني –عطاء مايل

 5000 ريال

ويتم دفعها عن 

طريق نظام �سداد 

ة
ن
�س
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ال�ساعة الواحدة من ظهر 

يوم اخلمي�ض املوافق 

1436/10/7هـ

ال�ساعة العا�سرة والن�سف من 

�سباح يوم االإثنني املوافق 

1436/10/18هـ
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متديد مزايده ا�ستثمار اإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري باملخطط املعتمد رقم 

4/1162 امتداد طريق اخلليج مبحافظ االأح�ساء تقدمي عطاء فني –عطاء 

مايل

 10.000 ريال

ويتم دفعها عن 

طريق نظام �سداد 

ة
ن
�س

 2
5

ال�ساعة الواحدة من ظهر 

يوم االأربعاء املوافق 

1436/10/7هـ

ال�ساعة العا�سرة والن�سف من 

�سباح يوم اخلمي�ض املوافق 

1436/10/18هـ

3154

متديد مزايدة ا�ستثمار اأر�ض جتارية خم�س�سة ل�سالة عر�ض 

ال�سيارات بخدماتها مب�ساحة 5000م2 باملنطقة ال�سناعية يف املربز 

باالأح�ساء

 5000 ريال

ويتم دفعها عن 
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متديد مزايده ا�ستثمار موقع خم�س�ض الإن�ساء �سالة اأفراح يف حي 

الدخل املحدود �سمن املخطط املعتمد برقم 4/712 مبحافظة االأح�ساء

 5000 ريال

ويتم دفعها عن 

طريق نظام �سداد 
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�س
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   متديد مزايده ا�ستثمار لوحة اإعالنية اإلكرتونية على طريق الريا�ض 

بالقرب من فندق النعيم باالأح�ساء

 3000 ريال

ويتم دفعها عن 

طريق نظام �سداد 

ت
وا

ن
�س

 5

6158
متديد مزايدة ا�ستثمار )4( لوحات اإعالنية من نوع يوين بول على 

طريق املطار ميني املتجه اإىل الهفوف

 3000 ريال

ويتم دفعها عن 

طريق نظام �سداد 

7159
  متديد مزايدة ا�ستثمار )4( لوحات اإعالنية من نوع يوين بول على 

طريق املطار ميني املتجه اإىل املطار

 3000 ريال

ويتم دفعها عن 

طريق نظام �سداد 

8160

ك
سا

�
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ا

متديد مزايدة ا�ستثمار ك�سك الواقع يف حديقة حما�سن تقاطع �سارع 

مكة مع �سارع عني النجم

 500 ريال

ويتم دفعها عن 

طريق نظام �سداد 

الشروط الخاصة للمزايدة 1- سجل تجاري ساري المفعول بذات النشاط 2- ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة وال يقبل الشيكات أو النقد وأن اليقل مدته عن ستة شهور 3- أي شروط أخرى ضمن 
الكراسات الخاصة بالمزايدات ومن لديه الرغبة باالستثمار في أحد هذه األنشطة التقديم عن طريق موقع األمانة www.alhasa.gov.sa أو االتصال على اإلدارة العامة لتنمية االستثمارات على 

األرقام التالية 0135850930 أو 01358525000 تحويلة )364-367-315-232( 

تعلن اإدارة نادي حراء الريا�سي مبكة املكرمة عن طرح املناف�سة رقم )1( ال�ستثمار ن�سف اأر�ض مقر النادي بحد اأدنى لالإيجار ال�سنوي )6،250،000( ريال :

موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريفمكان بيع الكراسة وتقديم العطاءات وفتح المظاريفقيمة الكراسةغرض المنافسةوصف المنافسة

 مول م�سلح من دورين

)اأر�سي +اأول+ دور مواقف بدروم)

 متويل اإن�ساء مول جتاري على م�ساحة 45.300

األف مرت مربع من اأر�ض النادي يف حي اأم الكتاد
1000

 مقر نادي حراء الريا�سي مبخطط بطحاء قري�ض املدخل الثاين بعد

)وزارة العدل )ميني( اأمام م�سجد ذات النطاقني )0509452819

(0590033957(

يوم االأحد املوافق 1436/9/4هـ

ال�ساعة الثانية م�ساًء 

فعلى الشركات والمؤسسات التي ترغب في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى مقر نادي حراء الرياضي للحصول على كراسة الشروط وتقديم العطاءات مصطحبين معهم األوراق الالزمة 
وفقا للمادة أربعة من الئحة تنظيم استثمار األراضي المخصصة لألندية الرياضية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 3368 بتاريخ 11\3\1432هـ الواردة بكراسة 

الشروط.

تعلن جامعة �سقراء تغيري موعد فتح املظاريف ملناف�سة عملية نقل طالبات جامعة �سقراء :

مكان وموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمكان استالم الكراسةمكان التسديداسم المنافسة ورقمها

نقل طالبات

 جامعة �سقراء

1437/1436 -36

االإدارة املالية �سقراء

احلرم اجلامعي مبنى رقم 11 

الدور االأر�سي

اإدارة

امل�سرتيات واملناق�سات �سقراء  

احلرم اجلامعي مبنى رقم 14 

الدور االأر�سي

)1500 ( ريال للمناف�سة  

ب�سيك م�سدق باإ�سم جامعة 

�سقراء

مناولة موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي

يوم ال�سبت

1436/9/24هـ 2015/7/11 م

 من ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا حتى ال�ساعة 

الواحدة والن�سف ظهرًا  

مبقر اإدارة امل�سرتيات واملناق�سات ب�سقراء

اإدارة امل�سرتيات واملناق�سات ب�سقراء

يوم  ال�سبت

1436/ 9 /24

2015/7/11م

ال�ساعة  الثانية ظهرًا

*على المتقدم إرفاق صورة مختومة وسارية المفعول من الشهادات المنصوص عليها في المادة ) 12 ( من الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات.
*يشترط المندوب سعودي الجنسية للشراء وإستالم الكراسة وتسليم العروض

  http://su.edu.sa /    ولمعرفة المزيد عن المنافسات زوروا موقعنا *
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شراء أراضي

تعلن اإدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة وادي الدوا�سر عن رغبتها �سراء اأرا�سي املجموعة الثامنة عدد )7( اأرا�سي بوادي الدوا�سر وال�سليل وهي كالتايل:     

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتالمساحة المطلوبةالحياسم المنافسةم

8000م2اخلما�سني �سراء اأر�ض مدر�سة ابتدائية اخلما�سني الثالثة بنات1

ال�ساعة 2 ظهرًا يوم 

الأحد 1436/11/22هـ

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً 

يوم الإثنني1436/11/22هـ

8000م2نزوى�سراء اأر�ض مدر�سة ابتدائية نزوى بنني 2

10٫000م2النويعمة�سراء اأر�ض مدر�سة متو�سطة القد�ض بنني3

8000م2النويعمة�سراء اأر�ض مدر�سة ابتدائية النويعمة الثانية بنات4

8000م2القويز�سراء اأر�ض مدر�سة ابتدائية القويز بنات5

10٫000م2اجلوبة�سراء اأر�ض مدر�سة متو�سطة اآل غبي�ض بنات6

12٫000م2امل�سارير�سراء اأر�ض مدر�سة عثمان بن عفان بنني7

تعلن اإدارة الرتبية والتعلبم مبنطقة الباحة عن حاجتها يف �سغل عدد من الوظائف حلار�ض �سباحي مع حمرم وحار�ض ليلي وفق التايل باملناف�سة رقم  )30/م/�ض/36( جماناً:

آخر موعد للتقديمبداية التقديمموقع التقديمأسماء المكاتب و المدارس التي لديها احتياج للوظائفالمدينةم

اإدارة مكتب تعليم البنات ببلجر�سيمكتب بلجر�سي بنات ) حار�ض �سباحي مع حمرمه (بلجر�سي1

1436/11/25هـ1436/11/11هـ

اإدارة مدر�سة حتفيظ القراآن الكرمي بالأطاولة بناتمدر�سة حتفيظ القراآن الكرمي بالأطاولة بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (القرى2

اإدارة مدر�سة ابتدائية احلمران بناتمدر�سة ابتدائية احلمران بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (بلجر�سي3

اإدارة مدر�سة �سربقة بناتمدر�سة �سربقة بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (الباحة4

اإدارة مبنى الكدفه ببني كبري بننيحار�ض ليلي ملبنى الكدفه ببني كبري بننيبلجر�سي5

اإدارة بيت الطالب بالباحةحار�ض ليلي لبيت الطالب بالباحةالباحة6

اإدارة متو�سطة اأم �سنان مبع�سوقة بناتحار�ض ليلي ملتو�سطة اأم �سنان مبع�سوقة بناتالقرى7

اإدارة مكتب العقيق بناتمكتب العقيق بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (العقيق8

اإدارة ابتدائية �سبيه بنت وهب باجلوفاء بناتابتدائية �سبيه بنت وهب باجلوفاء بنات ابتدائية )حار�ض �سباحي مع حمرمه (املندق9

اإدارة ابتدائية اأم حبيبة الدو�سيه برتبة اخليالة بناتابتدائية اأم حبيبة الدو�سيه برتبة اخليالة بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (القرى10

اإدارة ثانوية اأم ذر الغفارية ببني فروه بناتثانوية اأم ذر الغفارية ببني فروه بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (الباحة11

اإدارة ابتدائية اأم ورقة بنت نوفل بالزرقاء بناتابتدائية اأم ورقة بنت نوفل بالزرقاء بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (الباحة12

اإدارة ابتدائية ومتو�سطة عفراء بنت عبيد بالغامن بناتابتدائية ومتو�سطة عفراء بنت عبيد بالغامن بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (الباحة13

اإدارة الرو�سة ال�سابعة والع�سرون بالع�سلة بناتالرو�سة ال�سابعة والع�سرون بالع�سلة بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (بلجر�سي14

اإدارة ابتدائية ومتو�سطة ال�سوي�سية للبننيابتدائية ومتو�سطة ال�سوي�سية للبنني )حار�ض  ليلي (القرى15

اإدارة ابتدائية اأم منيع اأ�سماء بنت عمر باجلادية بناتابتدائية اأم منيع اأ�سماء بنت عمر باجلادية بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (الباحة16

اإدارة جممع اآ�سيه بنت احلارث بالق�سمة بناتجممع اآ�سيه بنت احلارث بالق�سمة بنات )حار�ض �سباحي مع حمرمه (القرى17

اإدارة ابتدائية اأ�سماء بنت عمي�ض ببني �سار الثانيةابتدائية اأ�سماء بنت عمي�ض ببني �سار الثانية )حار�ض �سباحي مع حمرمه (الباحة18

اإدارة مدر�سة �ست الوزراء باحل�سرجمدر�سة �ست الوزراء باحل�سرج )حار�ض �سباحي مع حمرمه (العقيق19

تعلن اأمانة الأح�ساء عن توفر وظائف �ساغرة على برنامج رفع كفاءات الأعمال الإدارية والفنية  )مهند�ض م�ساحة م�ساعد(. 
المرتبة: عقد.                                                                                          الحد األدنى المطلوب لشغل الوظيفة: بكالوريو�ض هند�سة م�ساحة.                                                                                          العدد: )2(.                                                                                          الجنس: ذكر.

وعلى جميع املتقدمني الذين تنطبق عليهم ال�سروط واخلربات  الت�سجيل يف موقع الأمانة ) www.alhasa.gov.sa ( ملدة ع�سرة اأيام  اعتبارا من يوم الأحد املوافق 1436/09/11هـ .

وظائف شاغرة
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تعلن جامعة الدمام عن رغبتها باإ�ستئجار جممع �سكني للأطباء الإ�ست�ساريني والتمري�ض لربنامج الت�سغيل 
الذاتي )للخدمات ال�سحية( على اأن تتوفر فيه ال�سروط التالية:

1- املوقع : اأن يكون قريب من املقر الرئي�سي للجامعة.

2- حالة املباين : اأن يكون يف حالة ممتازة والت�سطيب جيد.

3- اأن يحتوي املجمع على فلل ل تقل عن ثلث غرف نوم وثلث دورات مياه من 15-20ـ فلة.

4- اأن يحتوي املجمع على �سقق تتكون من غرفتني نوم ودورتني مياه على الأقل من 30-40 �سقة.

5- اأن يحتوي املجمع على وحدات �سغرية عبارة عن ا�ستديو مع دورة مياه واأن يكون معزول بالكامل عن املباين 

الأخرى من 40-50 ا�ستديو.

6- اأن يحتوي املجمع على غرفة حار�ض اأمن للمجمع.

7- اأن تكون املباين جمهزة بالتكييف وال�ستائر.

9- اأن يتوفر يف املجمع مواقف لل�سيارات.

10- يجب اأن يكون املبنى مطابق ملوا�سفات الأمن وال�سلمة وخا�سًعا لإ�سرتاطات الدفاع املدين.

11- اأن يحتوي املجمع على اخلدمات الرتفيهية )ملعب ، حدائق ، �سالت متعددة الأغرا�ض(.

12- �سوف يكون اإ�ستلم العرو�ض بتاريخ  1436/10/11هـ وفتح املظاريف بتاريخ 1436/10/12هـ.

ال�سروط: ت�سليم املظاريف باإدارة امل�سرتيات واملناق�سات مبنى رقم )10( الدور الأر�سي حتى ال�ساعة الثانية ظهًرا 

 013/3333266 ـ للإ�ستف�سار تلفون رقم  وتفتح املظاريف ال�ساعة العا�سرة �سباحاً ح�سب املواعيد املذكورة اأعله 

  013/3333267  - 013/33332272  -

ــ قيادة اأمن احلج والعمرة عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى لقيادة اأمن  ــــ الأمن العام  وزارة الداخلية  تعلن 
احلج والعمرة بالريا�ض وفقاً لهذه ال�سروط :

1- اأن يكون املبنى من اخلر�سانة امل�سلحة ويقع على �سارع رئي�سي .

2- اأن يتوفر باملبنى جميع اخلدمات ال�سرورية  )املاء + الكهرباء + الهاتف + التكييف ( .

3- اأن يكون املبنى عبارة عن عمارة م�سلحة ول يقل عدد الغرف عن )40( غرفة ويف�سل اأن يكون املبنى مفتوحاً 

لتق�سيمه ح�سب متطلبات العمل ويكون به �سالة كبرية للجتماعات .

العاملني  ل�سيارات  كمواقف  �ستخدامها  ل  كافية  امل�ساحة  تكون  للمبنى  تابعة  م�سورة  جانبية  اأر�ض  وجود   -4

وم�ستودعات واإن�ساء مظلت لل�سيارات الر�سمية .

5- اأن ي�ستعد �ساحب املبنى لعمل ال�سافات والتعديلت التي تتطلبها ا�ستخدامات املبنى لمن احلج والعمرة .

6- ارفاق تقرير من الدفاع املدين عن مدى توفر الحتياطات الأمنية والرقابية وو�سائل الأمن وال�سلمة باملبنى .

7- اأن يكون املبنى بعيدًا عن م�ساكن العوائل وال يكون هناك �سرر على املجاورين من اإ�سغالة .

8- اأن ل يكون املبنى موؤجر يف ال�سابق على احدى جهات احلكومية وطالب املالك باخلئه طلب بزيادة الأجرة .

9- �سور فوتوغرافيا للمبنى وامل�سقط الأفقي وكروكي للمبنى .

10- اإرفاق م�سهد هند�سي ب�سلحية املبنى .

11- توفري �سبكة احلا�سب الآيل وفق ال�سروط واملوا�سفات الفنية والتقنية من ادارة احلا�سب الآيل .

12- اأن ل يكون مالك املبنى .

13-فعلى من لديه مبنى تنطبق عليه ال�سروط ال�سابقة التقدم بعر�سه يف ظرف خمتوم باإ�سم �سعادة م�ساعد مدير 

 –  0114420528(  : هاتف  الريا�ض  مبدينة  والعمرة  احلج  اأمن  قيادة  مبنى  يف  والعمرة  احلج  لأمن  العام  الأمن 

حتويلة 2020( مو�سحاً فيه عنوانه والأجرة املطلوبة، علماً باأن مدة هذا الإعلن )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخه.

تعلن ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة الأح�ساء عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى بديل ليكون مقرا للمركز ال�سحي يف 
حي العيوين باملربز مبحافظة الأح�ساء. 

فعلى املواطنني الذين يرغبون يف تاأجري مبانيهم مراجعة الإدارة املالية لدينا ق�سم العقود للح�سول على ن�سخة من 

ال�سروط م�سطحبني معهم �سورة من �سك التملك و�سورة من بطاقة الأحوال املدنية و�سورة من املخطط املعماري 

فيه  الإح�ساء مو�سحاً  ال�سحية مبحافظة  ال�سئون  با�سم مدير  للمبنى والتقدم بطلباتهم  البناء  و�سورة من رخ�سة 

الأجرة ال�سنوية املطلوبة والعنـوان ورقــــم الهاتف يف مدة اأق�سـاها �سهـــر من تاريخ ن�سرة يف اجلريدة .

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني عليه مراجعة اإلدارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

استئجار مباٍن

تعلن  املوؤ�س�سة العامة للموانئ  بالريا�ض عن اإعادة طرح  مناف�سة بيع مواد كهربائية م�ستعملة  قواطع 
ولوحات و كيابل مع نهاياتها م�ستخدمة  وكذلك اأثاث رجيع واأجهزة كمبيوتر مع ملحقاتها. رقمها:)55730(، قيمتها: 

مزايدة علنية، علماً باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات: الثلثاء 1436/9/20هـ، املوافق 2015/7/7م ال�ساعة 12 

ظهرًا، وموعد فتح املظاريف: الثلثاء 1436/9/20هـ، املوافق 2015/7/7م ال�ساعة 1 ظهرًا.

 تعلن اأمانة منطقة الق�سيم عن بيع الرجيع املكون من �سيارات ، معدات ، اأثاث ، حديد ، قطع غيار، بطاريات، 

خردوات ( غري �ساحلة والتي مت تقديرها وح�سرها ب�ساحة خا�سة باأملك الأمانة بامل�سودع اجلنوبي الواقع قرب 

جامعة الق�سيم من اجلهة اجلنوبية.

1436/10/17هـ  اإىل مواقع احلراج وذلك يوم الأحد املوافق  الدخول بهذا املزاد عليه احل�سور  فعلى من يرغب 

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً علماً باأن الت�سديد نقدًا مبكان البيع ونقلها باإ�سمه خلل خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ توقيع 

العقد كما يتحمل امل�سرتي جميع ما يرتتب عليها من نقل وم�ساريف النقل والتجديد والتاأمني.

بيع رجيع بالمزاد العلني

هيئة الهلل الأحمر ال�سعودي عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى ليكون مقرًا ملركز اإ�سعـاف �سرما مبنطقة  تعلن 
تبوك وذلك ح�سب ال�سروط واملوا�سفات التالية:

1- يجب اأن تقع الواجهة الرئي�سية للمبنى على �سارع رئي�سي يكفل �سهولة احلركة لدخول وخروج �سيارات الإ�سعاف 

وعر�ض ل يقل عن 30م.

2- ل تقل عدد غرف املبنى لكل مركز عن )5( غرف.

3- ل تقل م�ساحة الغرفة عن )20(م2 واأن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف )حار – بارد (.

4- �سهولة احلركة داخل مرافق املبنى.

5- اأن تكون كافة املرافق الداخلية ملئمة للغر�ض من ا�ستئجار املبنى.

6- توافر و�سائل الأمن وال�سلمة املعتمدة من اجلهات ذات العلقة.

7- توافر مواقف داخلية اآمنه ومظللة لزوم �سيارات الإ�سعاف.

8- توافر مواقف مظللة ل�سيارات من�سوبي املركز.

9- توافر الفر�ض الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�سمل ) وحدات املطبخ – املكيفات (.

10- موافقة املالك على عمل التعديلت.

11- اإرفاق ر�سم كروكي خا�ض باملوقع مع خمطط للعقار مت�سمناً ا�سم احلي.

علماً باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستلم العرو�ض يوم الثنني املوافق 1436/10/11هـ ح�سب تقومي اأم القرى، 

على اأن يتم تقدمي العرو�ض بالإدارة العامة مبنطقة تبـــــوك، وملزيد من ال�ستف�سار ميكن الت�سال على الهاتف رقم: 

2805555  حتويلة: 1448.

.)www.srca.org.sa( :ولل�سكاوي وامللحظات فاك�ض رقم: 2807777، اأو زيارة املوقع اللكرتوين للهيئة

مبدينة  اإ�سعافية  ملراكز  مقارًا  لتكون  مبان  ا�ستئجار  يف  رغبتها  عن  ال�سعودي  الأحمر  الهلل  هيئة  تعلن 
الريا�ض على النحو التايل:

المركزمالمركزم

مركز اإ�سعاف ال�سناعية الثانية3مركز اإ�سعاف العقيق1

مركز اإ�سعاف املعذر4مركز اإ�سعاف املون�سية2

 وذلك ح�سب ال�سروط واملوا�سفات التالية:

1- يجب اأن تقع الواجهة الرئي�سية للمباين على �سارع رئي�سي يكفل �سهولة احلركة لدخول وخروج �سيارات الإ�سعاف 

وعر�ض ل يقل عن 30م.

2- ل تقل عدد غرف املبنى لكل مركز عن )5( غرف.

3- ل تقل م�ساحة الغرفة عن )20(م2 واأن تكون جميع الغرف مزودة بنظام التكييف )حار – بارد (.

4- �سهولة احلركة داخل مرافق املباين.

5- اأن تكون كافة املرافق الداخلية ملئمة للغر�ض من ا�ستئجار املباين.

6- توافر و�سائل الأمن وال�سلمة املعتمدة من اجلهات ذات العلقة.

7- توافر مواقف داخلية اآمنه ومظللة لزوم �سيارات الإ�سعاف.

8- توافر مواقف مظللة ل�سيارات من�سوبي املراكز.

9- توافر الفر�ض الأ�سا�سي ملرافق املبنى وي�سمل ) وحدات املطبخ – املكيفات (.

10- موافقة املالك على عمل التعديلت.

11- اإرفاق ر�سم كروكي خا�ض باملوقع مع خمطط للعقار مت�سمناً ا�سم احلي.

علماً باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات وا�ستلم العرو�ض يوم الإثنني املوافق 1436/10/11هـ، ح�سب تقومي اأم القرى، 

على اأن يتم تقدمي العرو�ض بالإدارة العامة مبنطقة الريا�ض، وملزيد من ال�ستف�سار ميكن الت�سال على الهاتف  رقم: 

2805555  حتويلة: 1448.

 ،)www.srca.org.sa( :ولل�سكاوي وامللحظات فاك�ض رقم: 2807777، اأو زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة

تعلن جامعة امللك عبد العزيز عن تعديل موعد فتح مظاريف عملية تاأمني �سيارات لقطاعات جامعة امللك 
عبد العزيز وجامعة جدة رقم املناف�سة )102761/ د (.

قيمة المنافسة : 5000 ريال.

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1436/10/12هـ .

موعد فتح المظاريف: 1436/10/12هـ .

تعديل منافسة

تعلن  بلدية حمافظة اأبو عري�ض عن �سدور القرار الوزاري رقم 16513 وتاريخ 1436/6/20هـ، القا�سي 
باملوافقة على بدء اإجراءات نزع ملكية عقار املواطن: علي بن مو�سى بن علي حكمي ل�سالح تهذيب طريق قرية 

ال�ساملة وتقاطعه مع طريق قرية �سديقة مبحافظة اأبوعري�ض.

نزع ملكية عقارات
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اإ�سهار ت�سفية  �سركة �سافاتريا ال�سرق الأو�سط املحدودة

قرار ال�سركاء يف �سركة بيتك املثايل للمقاولت العامةبتحويلها 
من �سركة اإىل موؤ�س�سة فردية

قرار ال�سركاءبت�سفية �سركة حممد علي خالد كهوكهر 
للمقاولت املحدودة

اإقرار ال�سركاء يف �سركة معمل احلجري للبال�ستيك

قرار ال�سركاء يف �سركة خدمات الطائرات واليخوت 
بتحويلها من �سركة اإىل موؤ�س�سة فردية

قرار ال�سركاء  يف  �سركة كيه �سي ايه ديوتاج درلنج العربية ال�سعودية 
املحدودة با�ستمرار ودعم ال�سركة

اإ�سهار ت�سفية �سركة نادريكو ال�سعودية املحدودة

قرار ال�سركاء ب�سركة �سارية للمقاولت با�ستمرار ودعم ال�سركة

اإقرار من ال�سركاء ب�سركة معمل احلجري للبال�ستيك ذات م�س�ؤولية حمدودة ومقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الدمام 

حتت رقم 2050060688 وتاريخ 1429/6/3 هـ باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها ومل تقم باأي عمل، 

كما يقر ال�سركاء باأنه ال ي�جد لل�سركة اأ�س�ل اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها دي�ن اأو التزامات حالة اأو اآجلة اأو متنازع 

عليها جتاه الغري، ولي�س م�ستحقاً عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو ر�س�م للدولة اأو اجلهات املخت�سة.

وقد قام ال�سركاء ب�سحب مال ال�سركة وت�زيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�س املال وبذا يك�ن ال�سركاء قد قام�ا 

بت�سفية ال�سركة.

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من دي�ن اأو التزامات للغري وذلك من 

اأم�الهم اخلا�سة.

ال�سركة تطبيقاً حلكم املادة )223( من نظام  بانتهاء  بالت�سفية، وح�ساب ختامي، واقرار  ويعترب هذا مبثابة تقرير 

ال�سركات، كما يعترب طلباً ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة.

ت�قيعات ال�سركاء

1-  ال�سيد/ حممد علي �سلمان املبارك  �سريك                   2-  ال�سيد وحيد عبدالكرمي حممد اآل حم�د �سريك

وتاريخ   2051004808 رقم  جتاري  و�سجل  حمدودة  م�س�ؤولية  ذات   ، املحدودة  ال�سع�دية  نادريك�  �سركة 

1399/06/19 هـ مبدينة اخلرب.

وبناء على احكام املادة )222( من نظام ال�سركات:

يعلن م�سفي ال�سركة املذك�رة انتهاء ت�سفيتها وذلك بعد اجتماع ال�سركاء بتاريخ 1430/05/20 هـ وم�سادقتهم على 

احل�ساب اخلتامي للت�سفية وتقرير امل�سفي.

ويقر امل�سفي بانه قد مت �سداد كافة دي�ن والتزامات ال�سركة وال ت�جد دي�ن م�ستحقة عليها للغري كما يقر امل�سفي 

بانه مت ت�س�ية او�ساع جميع العاملني بال�سركة جتاه مكتب اال�ستقدام وذلك ال�س�ستكمال االجراءات النظامية ل�سطب 

ال�سجل التجاري اخلا�س بال�سركة لدى اجلهة املخت�سة ب�زارة التجارة رقم )2051004808( مبدينة اخلرب.

وقد تعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم ب�سداد ما قد يظهر من دي�م والتزامات للغري على ال�سركة وذلك 

من ام�الهم اخلا�سة.

م�سفي ال�سركة               اال�سم: فهد بن حبيب بن عبداملح�سن العتيبي                    الت�قيع:

بع�ن اهلل وت�فيقه يف ي�م  29 / 07 / 1436 هــ امل�افق  18/ 05 / 2015 م اجتمع ال�سركاء املالك�ن لكامل را�س مال 

�سركة �سارية للمقاوالت املحدودة املقيدة ب�سجل رقم )2051041617( وتاريخ 1431/1/17هـ مبدينة اخلرب لبحث 

خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية )2014( واملنتهية يف 31 / 2014/12م والتي جتاوزت ن�سف راأ�سمالها، وطبقاأ الأحكام 

املادة )180( من نظام ال�سركات.

 فقد قرر ال�سركاء باالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع التزامهم بدفع دي�نها و�س�ف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�سركة التالية 

مب�سيئة اهلل .   واهلل ويل الت�فيق ،،،

�سركة �سارية املحدودة             �سريك م�ستثمر 

حممد اأحمد الكحيمي               فادي ف�زي قبالوي

)ذات م�سئ�لية حمدودة (

بتاريخ 1436/08/02هـ امل�افق 2015/05/20م 

لقد �سبق لالإطراف االتية ا�سمائهم :- 

1-ال�سيد / حممد علي خالد كه�كهر )طرف اول(

2-ال�سيد /اوي�س علي خالد كه�كهر )طرف ثاين( 

تاأ�سي�س �سركة حممد علي خالد كه�كهر للمقاوالت املحدودة ) ذات امل�سئ�لية حمدودة (

املقيدة لدي كاتب العدل بال�سحيفة 117-  111 جملد 3/8/3 وتاريخ 1429/11/28هـ 

و�سجلها التجاري رقم 4030185544 وتاريخ 1430/01/16هـ 

وحيث رغب ال�سركاء يف الغاء وت�سفية ال�سركة لذا اتفق ال�سركاء باالإجماع على ما يلي :-

اوال : يعترب التمهيد ال�سابق  جزء ال يتجزاأ من هذا القرار 

ثانيا : الغاء وت�سفية ال�سركة و انهاء  جميع ملفات ال�سركة لدى الدوائر احلك�مية 

ثالثا : تعيني ال�سيد عادل حممد �سعيد الغامدي م�سفيا لل�سركة 

حرر هذا القرار من خم�سه ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مب�جبة والن�سخ االخرى 

لتقدميها للجهات املخت�سة الكمال االجراءات النظامية وعلية جرى الت�قيع 

الطرف االول / حممد علي خالد كه�كهر                     الت�قيع /

الطرف الثاين / اوي�س علي خالد كه�كهر                     الت�قيع/ 

�ســركة ذات م�سئ�لية  حمدودة 

رقم  جتاري  �سجل   .  ) حمدودة  م�سئ�لية  ذات   ( املحدودة  االأو�سط  ال�سرق  �سافاتريا   : �سركة   ) ت�سفية  اإنتهاء  �سهر   (

2050066923 وتاريخ 10 /09 / 1430هـ مبدينة الدمام .

بناء على اأحكام املادة ) 222 ( من نظام ال�سركات :

يعلن م�سفي ال�سركة املذك�رة اإنتهاء ت�سفيتها . وذلك بعد اجتماع ال�سركاء بتاريخ 31 /12 /2012م امل�افق 18 /02 / 

1434هـ وم�سادقتهم على احل�ساب اخلتامي للت�سفية وتقرير امل�سفي .

ويقر امل�سفي باأنه قد مت �سداد كافة دي�ن والتزامات ال�سركة وال ت�جد دي�ن م�ستحقة عليها للغري كما يقر امل�سفي باأنه 

مت ت�س�ية او�ساع جميع العاملني بال�سركة جتاه مكتب اال�ستقدام وذلك ال�ستكمال االإِجراءات النظامية ل�سطب ال�سجل 

التجاري اخلا�س بال�سركة لدى اجلهة املخت�سة ب�زارة التجارة مبدينة الدمام .

وقد تعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم ب�سداد ما قد يظهر من دي�ن اأو التزامات للغري على ال�سركة وذلك من 

اأم�الهم اخلا�سة.

مالحظة / لقد وكلنا ال�سيد / م�سع�د فهد م�سع�د الدو�سري رقم بطاقة االح�ال 1028412078 �سع�دي اجلن�سية م�سفياً 

ل�سركة ومنحة كافة ال�سالحيات الالزمة الإجناز اأعمال الت�سفية وذلك  مب�جب ال�كالة املمن�حة الية من قبل ال�سركاء .

م�سفي ال�سركة /                اال�سم / عبدالرحمن بن عامر املري�ســل                الت�قيع /                                   

قرر ال�سركاء يف �سركة بيتك املثايل للمقاوالت العامة �سجل جتاري )4030189985( بتاريخ 1436/2/10هـ مبدينة جدة وهم :- 

1/ ه�ســام ابراهيم اأحمد حكمي        2/ زراع ابراهيم اأحمد حكمي 

بناء على اتفاق بينهما على تنازل ال�سريك ) زراع ابراهيم  اأحمد حكمي ( عن كامل ح�سته اىل ال�سريك )ه�سام ابراهيم اأحمد حكمي( 

مبا لها من حق�ق وما عليها من التزامات وبك�ن ال�سريك املتنازل له م�سئ�اًل عن كل ما يت�جب على ال�سركة من التزامات ، كما 

يقر ال�سريك املتنازل بانه قد ا�ستلم كافه حق�قة من ال�سريك املتنازل له ، كما يقر ال�سريكان با نهما قاما باإجناأز اأعمال الت�سفية 

مبعرفتهما وفقاً ال احكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات ويقر كافة االأطراف بانه مت �سداد الزكاة والدخـل امل�ستحقة على 

ال�سركة حتى تاريخ �سدور هذا القرار ، وطبقاً للمادة رقم ) 15 ( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سب انتقال جميع 

اىل  بتح�يلها  له  املتنازل  ال�سـريك  – وهذا رغبة  اأحمد حكمي  ابراهيم  ال�سيد / ه�سـام  �سريك واحد وه�  اىل  ماله  را�س  ح�س�س 

م�ؤ�س�سة فردية .         وعلى ما �سبق وقع ال�سـريكان،،

1/ ه�ســام ابراهيم اأحمد حكمــي                         2/ زراع اإبراهيم اأحمد حكمي 

الت�قيع /                                                              الت�قيع /

قرر ال�سركاء يف �سركة/ خدمات الطائرات واليخ�ت، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، �سجل جتاري رقم 4030222123 

تاريخ 1433/3/6هـ مبدينة جدة، وهم:

1-ال�سريك/ اأن�س بن حممد بن حممد �سالح ري�س

2-ال�سريك/ �سركة �سحاري املتحدة القاب�سة املحدودة

اإىل  ح�ستها  كامل  عن  املحدودة  القاب�سة  املتحدة  �سحاري  �سركة  ال�سريك/  تنازل  على  بينهم  فيما  اتفاق  على  بناء 

له  املتنازل  ال�سريك  التزامات ويك�ن  لها من حق�ق وما عليها من  اأن�س بن حممد بن حممد �سالح ري�س مبا  ال�سريك/ 

م�سئ�اًل عن كل ما يت�جب على ال�سركة من التزامات.

كما يقر ال�سريك املتنازل باأنه قد ا�ستلم كافة حق�قه من ال�سريك املتنازل له، كما يقر ال�سريكان باأنهما قاما باإجناز اأعمال 

الزكاة  �سداد  مت  باأنه  االأطراف  كافة  ويقر  ال�سركات،  نظام  من  ع�سر  احلادي  الباب  الأحكام  وفقاً  مبعرفتهما  الت�سفية 

امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور هذا القرار، وطبقاً للمادة )15( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة 

منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س املال اإىل �سريك واحد ه� ال�سيد/ اأن�س بن حممد بن حممد �سالح ري�س، هذا 

وقد رغب ال�سريك املتنازل له بتح�يلها اإىل م�ؤ�س�سة فردية.

وعلى ما �سبق وقع ال�سريكان.

�سركة �سحاري املتحدة القاب�سة املحدودة  اأن�س بن حممد بن حممد �سالح ري�س 

الت�قيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  الت�قيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بع�ن اهلل وت�فيقه يف ي�م 1436/06/12 امل�افق 2015/04/01

ذات  �سركة  املحدودة  ال�سع�دية  العربية  درلنج  دي�تاج  ايه  �سي  كيه  �سركة  مال  راأ�س  لكامل  املالك�ن  ال�سركاء  ناق�س 

م�س�ؤليه حمدوده املقيده بال�سجل التجاري رقم )2051321113( وتاريخ 1426/12/24 مبدينة اخلرب لبحث خ�سائر 

ال�سركه عن ال�سنه املاليه واملنتهيه يف 2014/12/31 والتي جتاوزت ن�سف را�س مالها وطبقا الأحكام املاده)180( من 

نظام ال�سركات وقد وافق امل�ساهمني باالأجماع تداول قرار م�ا�سلة ال�سركة مع االألتزام بت�فري ال�سركة اأي اأم�ال  قد 

تك�ن الزمه لت�س�ية جميع دي�ن ال�سركة كما جاء يف احل�سابات املالية لل�سنة املنتهية يف 2014/12/31 و�س�ف ينعك�س 

اأثر ذلك يف البيانات املالية لل�سركة املقبلة.. واهلل ويل الت�فيق.

قرار ال�سركاء ب�سركة برتوفاك العربية ال�سعودية 
املحدودة  با�ستمرار ودعم ال�سركة 

بع�ن اهلل وت�فيقة يف ي�م 1436/07/16هـ امل�افق2015/06/03م اجتمع ال�سركاء املالك�ن لكامل راأ�س املال �سركة/ 

برتوفاك العربية ال�سع�دية املحدودة املقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم 2051024650 وتاريخ 1436/08/24هـ 

مبدينة اخلرب لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية )2014 م( واملنتهية يف 30 /12/ 2014م والتي جتاوزت ن�سف 

راأ�س مالها وطبقا ً الأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات .

فقد قرر ال�سركاء باالأجماع ا�ستمرار ال�سركة مع التزامهم بدفع دي�نها و�س�ف يظهر اثر ذلك مبيزانية ال�سركة التالية 

مب�سيئة اهلل .

واهلل ويل الت�فيق ،،،

شركة بتروفاك العربية السعودية احملدودة
مدير املكتب الرئيسي 
محمد بشــــــار الغراوي
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قرار ال�سركاء بت�سفية �سركة حممد علي العمودي  
واإخوانه لل�سرافة والتجارة

قرار ال�سركاء يف �سركة عبداهلل نا�سر العبيكان واأولده 
املحدودة بتحويلها من �سركة اإىل موؤ�س�سة فردية

قرار ال�سركاء يف �سركة مار�س ال�سعودية العربية 
لل�سناعة با�ستمرار ودعم ال�سركة

قرار ال�سركاء يف �سركة م�سنع النهار للمياه املحدودة
با�ستمرار ودعم ال�سركة

قرار ال�سركاء يف عيادات العون لطب وجتميل الأ�سنان 
بتحويلها من �سركة اإىل موؤ�س�سة فردية

قرار ال�سركاء بت�سفية �سركة اخلدمات المنية املحدودة  

قرار ال�سركاء يف �سركة املتاأخون للمقاولت العامة  
بتحويلها من �سركة اإىل موؤ�س�سة فردية

التاريخ : 1436/07/28هـ  امل�افق : 2015/05/17م

اأنه بتاريخ 1436/07/17هـ اجتمع ال�سركاء ب�سركة / مار�س ال�سع�دية العربية لل�سناعة املقيدة بال�سجل التجاري  

يف  املنتهية  ال�سنة  عن  خ�سائرال�سركة  لبحث  جدة  مبدينة  1431هـ   /10/  19 وتاريخ    )4602003096( رقم 

2014/12/31م التي جتاوزت )40,065,546 ريال �سع�دي ( وطبقاُ الأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد 

قرر ال�سركاء باالإجماع اإ�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل لتخطية تلك اخل�سائر و�س�ف تظهر نتائج هذا الدعم يف 

امليزانية التالية . 

واهلل امل�فق ، 

املدير العام                        

�سريف هاين حافظ          

التجاري  بال�سجل  م�سجلة  و  م�سئ�لية حمدودة  ذات  �سركة  و هي   ، املحدودة  االمنية  ب�سركة اخلدمات  ال�سركاء  يقر 

مبدينة جدة حتت الرقم )4030133400 ( و تاريخ 1422/01/21 هـ اأ باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها 

و مل تقم باأ[ عمل ، كما يقر ال�سركاء باأنه ال ي�جد لل�سركة اأ�س�ا اأو ممتلكات و مل يرتتب عليها دي�ن اأو األتزامات حالة 

اأو اأجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري ، و لي�س م�ستحقا عليها زكاة اأو �سرائب اأو ر�س�م للدولة اأو اجلهات املخت�سة .

و قد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�س مال ال�سركة و ت�زيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�س املال و بهذا يك�ن ال�سركاء 

قد قام�ا بت�سفية ال�سركة .

و يتعهد ال�سركاء منفردين و مت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر علي ال�سركة من دي�ن اأو التتزامات للغري و ذلك 

من اأم�الهم اخلا�سة.

يعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية ، و ح�ساب ختامي ، و اإقرار باإنتهاء ال�سركة تطبيقا حلكم املادة ) 223 ( من نظام 

ال�سركات كما يعترب طلبا ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة .

اأ�سماء وت�قيعات ال�سركاء :

1ـ �سركة جمم�عة �سقر القاب�سة .               

2ـ عبد العزيز عثمان �سقر .

رقم  التجاري  بال�سجل  مقيدة  حمدودة  م�س�ؤولية  ذات  �سركة  العامة  للمقاوالت  املتاخ�ن  �سركة  يف  ال�سركاء  قرر 

4030249069 بتاريخ 1434/7/25هـ مبدينة جدة وهم:

1- ح�سان حممد �سالح البخاري، �سع�دي اجلن�سية، �سجل مدين رقم )1009925502( تاريخ 1400/06/13هـ   

2- اأمل بنت �سالح بن ي�سلم باخمرمة، �سع�دية اجلن�سية، �سجل مدين رقم )1094416722( تاريخ 1426/11/16هـ  

�ساحبة م�ؤ�س�سة مكتب االأمل املتحد التجاري، �سجل جتاري رقم 4030159118. 

هـ    1395/12/04 تاريخ    )1009492792( رقم  مدين  �سجل  اجلن�سية،  �سع�دي  البخاري،  �سالح  حممد  اأحمد   -3

�ساحب م�ؤ�س�سة اأحمد حممد�سالح البخاري، �سجل جتاري رقم 4031045699.

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�سريكة / اأمل  بنت  �سالح بن ي�سلم باخمرمة وال�سريك/ اأحمد حممد �سالح 

البخاري عن كامل ح�س�سهم اإىل ال�سريك / ح�سان حممد �سالح البخاري، مبا لها من من حق�ق وماعليها من التزامات 

ويقر ال�سريكان املتنازالن باأنهم قد اأ�ستلم�ا كافة حق�قهم من ال�سريك املتنازل له كما يقر ال�سركاء باأنهم قام�ا باإجناز 

اأعمال الت�سفية مبعرفتهم وفقا الأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة 

انتقال  ال�سركة منق�سية ب�سبب  ال�سركات ت�سبح  للمادة )15( من نظام  القرار، وطبقا  وال�سركاء حتى تاريخ �سدور 

ال�سريك  رغب  وقد  هذا  البخاري،  جان  اأحمد  حممد�سالح  ح�سان   / وه�  واحد  �سريك  اإىل  مالها  راأ�س  ح�س�س  جميع 

املتنازل له بتح�يلها اإىل م�ؤ�س�سة فردية.

وعلى ما�سبق وقع ال�سركاء                          

اال�سم:  ح�سان حممد�سالح اأحمد جان البخاري                              اال�سم:  اأمل  بنت �سالح بن ي�سلم باخمرمة

الت�قيع:                                                        الت�قيع:                       

اال�سم:  اأحمد بن حممد�سالح اأحمد جان البخاري 

الت�قيع:

قــــرار رقـــم ) 1 (

  بتاريخ 1436/6/20 هـ   امل�افق 2015/4/9 م

�سجل جتاري رقم 4032026177 بتاريخ 1427/10/17هـ مبدينة الطائف 

لقد �سبق لالأطراف االآتية اأ�سمائهم :ـ

1-ال�سيد : عبداهلل نا�سر العبيكان �سع�دي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1005519234                      ) طرف اأول( 

2-ال�سيد : نهار بن عبداهلل نا�سر العبيكان �سع�دي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1061432413           )طرف ثـاين(

3-ال�سيد : حممد بن عبداهلل نا�سر العبيكان �سع�دي اجلن�سية �سجل مدين رقم 1080187154          )طرف ثالث(                                                                                         

واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل بالطائف برقم ) 11889 ( من ال�سبط رقم ) 3296 ( وتاريخ 1429/3/3هـ 

واملقيدة بال�سجل التجاري رقم 4032026177 بتاريخ 1427/10/17هـ .

 / ال�سيد  وال�سريك  العبيكان  نا�سر  بن عبداهلل  نهار   / ال�سيد  ال�سريك  من  كاُل  تنازل  بينهما على  فيما  اتفاق  بناًء على 

حممد بن عبداهلل نا�سر العبيكان عن كامل ح�س�سهم اىل ال�سريك ال�سيد/ عبداهلل نا�سر العبيكان مبا لها من حق�ق وما 

عليها من التزامات معل�مة لديهم ويك�ن ال�سريك املتنازل له م�سئ�اًل عن كل ما يت�جب على ال�سركة من التزامات كما 

يقر ال�سركاء املتنازلني باأنهم قد ا�ستلم�ا كافة حق�قهم من ال�سريك املتنازل له ال�سيد / عبداهلل نا�سر العبيكان كما يقر 

ال�سركاء باأنهم قام�ا باإجناز اأعمال الت�سفية مبعرفتهم وفقاً الأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركاء ويقر كافة 

15 ( من نظام  للمادة )  االأطراف باأنه مت �سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة حتى تاريخ �سدور هذا القرار وطبقاً 

ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س مالها اىل �سريك واحد وه� ال�سيد / عبداهلل نا�سر 

التجاري  ال�سجل  ب�سطب  طلباً  يعترب  كما  فردية  م�ؤ�س�سة  اىل  بتح�يلها  له  املتنازل  ال�سريك  رغب  وقد  هذا  العبيكان  

لل�سركة .

ا�ســــم ال�ســــــريك                                           الت�قيـــــــــــــع

الطرف االأول املتنازل له : عبداهلل نا�سر العبيكان

الطرف الثاين املتنازل : نهار بن عبداهلل نا�سر العبيكان

الطرف الثالث املتنازل : حممد بن عبداهلل نا�سر العبيكان

يقر ال�سركاء ب�سركة حممد علي العم�دي  واإخ�انه لل�سرافة والتجارة  وهي �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وم�سجلة 

بال�سجل التجاري مبدينة جده حتت الرقم )4030050324( وتاريخ 1405/09/22 باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط 

منذ تاأ�سي�سها ومل تقم باأي عمل ، كما يقر ال�سركاء باأنه ال ي�جد لل�سركة اأ�س�ل اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها دي�ن اأو 

اأو  اأو ر�س�م للدولة  اأو �سرائب  اأية زكاة  اأو متنازع عليها جتاه الغري. ولي�س م�ستحقا عليها  اآجلة  اأو  التزامات حالة 

اجلهات املخت�سة.

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�س املال ال�سركة وت�زيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�س املال وبذا يك�ن ال�سركاء 

قد قام�ا بت�سفية ال�سركة.

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من دي�ن اأو التزامات للغري وذلك من 

اأم�الهم اخلا�سة.

نظام  من   )223( املادة  حلكم  تطبيقا  ال�سركة  باإنهاء  واإقرار   ، ختامي  وح�ساب   ، بالت�سفية  تقرير  مبثابة  هذا  يعترب 

ال�سركات كما يعترب طلبا ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة.

ا�ستنادا اىل الف�سل ال�سابع من انق�ساء ال�سركات واملادة )180( التي تن�س على مايلي : اذا بلغت خ�سائر ال�سركة ذات 

امل�س�ؤولية املحدوده خم�سني يف املائة من راأ�س املال ، وجب على املديرين دع�ة ال�سركاء لالجتماع  خالل مدة التزيد 

على ثالثني ي�ما من تاريخ بل�غ اخل�سارة هذا احلد للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع دي�نها او يف 

حلها .

وحيث قام ال�سركاء يف �سركة م�سنع االأنهار للمياه املحدودة الكائنه يف جدة باململكة العربية ال�سع�دية . باملراجعة 

�سع�دي(  ريال   46,824,345( بلغت  مرتاكمة  خ�سائر  وج�د  بينت  والتي  لل�سركة  املالية  للق�ائم  بعناية  والتقييم 

،لل�سنه املالية املنتهية بتاريخ 31دي�سمرب2014.

لذا فقد قرر باالجماع على ا�ستمرار ال�سركة مع االلتزام بدفع دي�نها وفق احكام املادة )180( من نظام ال�سركات .

لذا اقر ال�سركاء يف �سركة م�سنع االأنهار للمياه املحدودة مبا جاء اعاله ومت الت�قيع على هذا القرار.

�سركة مياه ن�ستله

�سركة ملا القاب�سة

ال�سيدة/ملا ا�سماعيل اب� خ�سرة 

�سركة عبدالقادر املهيدب واأوالده

1 – ال�سيدة / ن�رة عبد اهلل م�سفر الغامدي  �سجل مدين  : 1026683589

2 ــ ال�سيد / ع�سام عبد الرحمن املرواين  �سجل مدين  : 1054057896

واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل مبكة املكرمة بال�سحيفة رقم  ) 17422 ( من ال�سبط رقم  ) 2433/ ( وتاريخ 

: 1427/04/16 هـ .

بناء على اإتفاق فيما بينهم على تنازل  ال�سريك ع�سام عبد الرحمن املرواين .

عن كامــل ح�ســـته / ح�سـ�ســهم اإىل ال�سريك ن�رة عبد اهلل م�سفر الغامدي .

من  ال�سركة  على  يت�جب  ما  كل  عن  م�سئ�اًل  له  املتنازل  ال�سريك  ويك�ن  اإلتزامات  من  عليها  وما  حق�ق  من  لها  مبا 

اإلتزامات كما يقر ال�سريك املتنازل باأنه قد اإ�ستلم كافة حق�قه من ال�سريك املتنازل له ، كما يقر ال�سريكان باأنهما قاما 

باأنه مت  االأطراف  ال�سركات ويقر كافة  الباب احلادي ع�سر من نظام  الأحكام  الت�سفية مبعرفتهما وفقاً  اأعمال  باإجناز 

�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور هذا القرار ، وطبقاً للمادة ) 15 ( من نظام ال�سركات 

ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب اإنتقال جميع ح�س�س راأ�س ماله اإىل �سريك واحد ه�  ن�رة عبد اهلل م�سفر الغامدي  هذا 

وقد رغب ال�سريك املتنازل له بتح�يلها اإىل م�ؤ�س�سة فردية ، مع االإحتفاظ بنف�س االإ�سم ورقم وتاريخ ال�سجل التجاري 

لل�سركة عند حت�يلها اإىل م�ؤ�س�سة فردية ، وعلى ما �سبق وقع ال�سريكان . 

ال�سريك االأول                                                                        ال�سريك الثاين

االإ�ســم :  ن�رة عبد اهلل م�سفر الغامدي                   االإ�ســـم : ع�سام عبد الرحمن املرواين

الت�قيع :                                                     الت�قيع : 
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قرار ال�سركاء يف �سركة جمال البداع للمقاولت 
بتحويلها من �سركة اإىل موؤ�س�سة فردية

دعوة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
لل�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين

قرار ال�سركاء ب�سركة قب�س اومني للخدمات البرتولية 
املحدودة با�ستمرار ودعم ال�سركة

دعوة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العامة غري 
العادية ل�سركة �سالمة للتاأمني التعاوين )للمرة الثانية(

قرار ال�سركاء يف �سركة كون�سفورت العربية للخدمات 
بتحويلها من �سركة اإىل موؤ�س�سة فردية

اإقرار ال�سركاء بت�سفية �سركة اإمداد الكهربائية املحدودة

مال  را�س  لكامل  املالك�ن  ال�سركاء  اجتمع   . 2015/05/17م  امل�افق  1436/07/28هـ  ي�م  يف  وت�فيقه  اهلل  بع�ن 

وتاريخ   2051030354 رقم  حتت  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحدودة  البرتولية  للخدمات  اومني  قب�س  �سركة 

م   2014/12/31 املالية )2014( واملنتهية يف  ال�سنة  ال�سركة عن  لبحث خ�سائر   . 1425/10/29هـ مبدينة اخلرب 

والتي جتاوزت ن�سف را�س مالها وطبقاً الحكام املادة )180(  من نظام ال�سركات .

فقد قرار ال�سركاء باالجماع ا�ستمرار ال�سركة مع التزامهم بدفع دي�نها �س�ف يظهر اأثر ذلك مبيزانية ال�سركة التالية 

مب�سيئة اهلل  ،،، واهلل ويل الت�فيق ،

دوحان هادي اآل دوحان      رئي�س جمل�س االإدارة

وتاريخ   )2066002588( برقم  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  للخدمات  العربية  ك�ن�سف�رت  �سركة  يف  ال�سركاء  قرر 

1429/04/01 مبدينة را�س تن�رة وهم :

1 ال�سيد ت�م ي�نق جيه كيم                           طرف اأول 

2 �سركة ك�ن�سف�رت للخدمات                       طرف ثاين 

3 ال�سيد متعب هادي حمد األ همام               طرف ثالث 

 6 املجلد  من   75 العدد   75 بال�سحيفة  بال�سرقية  لال�ستثمار  العامة  بالهيئة  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت 

 400 1429/02/27 وبناء على اتفاق فيما بينهما على تنازل ال�سريكني / ت�م ي�نق جيه كيم واملالك لعدد  بتاريخ 

اأربعمائة ح�سة و�سركة ك�ن�سف�رت للخدمات واملالكة لعدد 200 مائتان ح�سة عن كامل ح�س�سها اىل ال�سريك / متعب 

هادي حمد األ همام .

مبا لها من حق�ق وما عليها من التزامات وعماله ، ويقر ال�سريكني املتنازلني باأنهم قد ا�ستلم� كافة حق�قهم من ال�سريك 

املتنازل له ، كما يقر ال�سريكان باأنهما  قاما باجناز اأعمال الت�سفية  مبعرفتهما وفقا الحكام الباب احلادي ع�سر من نظام 

ال�سركات و�سداد  الزكاة  امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور القرار ، وطبقا للمادة )15( من نظام 

ال�سركات  ت�سبح ال�سركة  منق�سية  ب�سبب  انتقال  جميع ح�س�س راأ�س مالها اىل �سريك واحد ه� ال�سيد / متعب هادي 

حمد األ همام هذا وقد رغب ال�سريك املتنازل له بتح�يلها اىل م�ؤ�س�سة فردية وعلى ما�سبق وقع ال�سركاء وال مانع لدى 

ال�سركاء با�ستعمال ا�سم امل�ؤ�س�سة باأ�سم ال�سركة �سابقا . واهلل امل�فق

متعب هادي حمد األ همام  

املتنازل�ن املتخارج�ن

ت�م ي�نق جيه كيم         �سركة ك�ن�سف�رت للخدمات

)ذات م�س�ؤولية حمدودة( 

التجاري  بال�سجل  ومقيدة  حمدودة(  م�س�ؤولية  )ذات  �سركة  وهي  املحدودة  الكهربائية  اإمداد  ب�سركة  ال�سركاء  يقر 

مبدينة الدمام حتت رقم )2050101078(وتاريخ 1435/8/19ه باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها ومل 

تقم باأي عمل، كما يقر ال�سركاء باأنه ال ي�جد لل�سركة اأ�س�ل اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها دي�ن اأو التزامات حالة اأو 

اآجله اأو متنازع عليها جتاه الغري، ولي�س م�ستحقا عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو ر�س�م للدولة اأو اجلهات املخت�سة.

وقد قام ال�سركاء ب�سحب مال ال�سركة وت�زيعه فيما بينهم كل ب�سحب ح�سته يف راأ�س املال وبذا يك�ن ال�سركاء قد قام�ا 

بت�سفية ال�سركة.

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من دي�ن اأو التزامات للغري وذلك من 

اأم�الهم اخلا�سة.

نظام  من  املادة)223(  حلكم  تطبقا  ال�سركة  بانتهاء  واإقرار  ختامي،  وح�ساب  بالت�سفية،  تقرير  مبثابة  هذا  ويعترب 

ال�سركات. كما يعترب طلباَّ ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة.

ت�قيعات ال�سركاء

1-  ال�سيد  /  اأحمد بن حممد بن يحى املنيع               �سريك

2-  ال�سيد  /  نا�سر بن ح�سن بن �سلمان الدو�سري           �سريك

-10-10 2051025718 وتاريخ  التجاري رقم  بال�سجل  للمقاوالت واملقيدة  ال�سركاء يف �سركة جمال االبداع  قرار 

1422ه واملثبت عقد تا�سي�سها لدى ف�سيلة كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية  باملنطقة ال�سرقية بال�سحيفة رقم 

14 عدد 17 جملد 2 وتاريخ 19-9- 1422  واخر قرار واملثبت لدى كاتب العدل بالهيئة العامة لال�ستثمار بال�سرقية 

بالعدد 4 بال�سحيفة 4 من املجلد 15 وتاريخ 26-6-31 14  وهم:

 ن�سال حممد ر�سيد عار�سة              طرف اول

 منت�سر حممد ر�سيد عار�سة           طرف ثاين 

وبناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل وبيع ال�سريكني  ن�سال حممد ر�سيد عار�سة ) طرف االول ( عن كامل ح�سته 

والبالغة  الف ح�سة ) 1000 ح�سة (  ومنت�سر حممد ر�سيد عار�سة  ) طرف ثاين(  عن كامل ح�سته والبالغة  الف 

ح�سة  ) 1000 ح�سة ( ايل امل�سرتي  ال�سيد يعق�ب ي��سف عبد العزيز النجيدي مبا لها من  من حق�ق وما عليها من 

التزامات وعماله ويقر ال�سركاء املتنازل�ن  بانهم  قد ا�ستلما كافة حق�قهم من امل�سرتي كما يقر ال�سريكان  انهم قاما 

باجناز اعمال الت�سفية مبعرفتهما وفقا الحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على 

ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور القرار وطبقا للمادة 15 من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب بيع 

جميع ح�س�س را�س مالها اىل ال�سيد يعق�ب ي��سف عبد العزيز النجيدي هذا وقد رغب الطرف امل�سرتي بتح�يلها اىل 

م�ؤ�س�سة فردية 

االطراف املتنازل�ن ) املتخارج�ن (  

ال�سيد ن�سال حممد ر�سيد عار�سه                                                                               الطرف امل�سرتي 

 ال�سيد منت�سر حممد ر�سيد عار�سه                                                               يعق�ب ي��سف عبد العزيز النجيدي

يعلن جمل�س ادارة ال�سركة اخلليجية العامة للتامني التعاوين دع�ة ال�سادة امل�ساهمني حل�س�ر اجتماع اجلمعية 

العم�مية العادية الرابعة واملقرر عقدها مب�سيئة اهلل يف متام ال�ساعة العا�سرة بتاريــخ 1436/09/13هـ. امل�افق 

2015/06/30 م . بفندق احلياة بارك قاعة اجلل�سة بجدة .وذلك للنظر يف جدول االأعمال االآتي: 

 اأواًل: امل�افقة على ما ورد يف تقرير جمل�س االإدارة عن الفرتة املنتهية يف 2014/12/31 م.

 ثانياً: امل�افقة على الق�ائم املالية للعام املايل املنتهي يف 2014/12/31 م. 

ثالثاً : امل�افقة على تقرير مراقب احل�سابات عن العام املايل 2014/12/31 م .

رابعاً: امل�افقة على تقرير املحا�سب القان�ين عن جميع التعامالت مع اأع�ساء جمل�س االإدارة ذات العالقة عن العام املايل 

املنتهي يف 2014/12/31 م. 

خام�ساً: امل�افقة على تعيني مراقب احل�سابات من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة الق�ائم املالية للعام 

املايل 2014م. والبيانات املالية الربع �سن�ية وحتديد اأتعابه.

�ساد�ساً: امل�افقة على تر�سيح االأ�ستاذ/ حممد بن فاروق متر ع�س� جمل�س االإدارة )غري تنفيذي( لع�س�ية جمل�س االإدارة 

حتى نهاية الدورة احلالية خلفاً لع�س�ية االأ�ستاذ/ اأمين بن ماأم�ن متر والذي تقدم با�ستقالته بتاريخ 2014/11/27م.

�سابعاً: امل�افقة على االأعمال والعق�د التي متت بني ال�سركة وبني اأع�ساء جمل�س االإدارة وهم:-

رئي�س جمل�س االإدارة االأ�ستاذ / جمال بن عبد اهلل الدباغ )جمم�عة الدباغ (: اأق�ساط تاأمني مكتتبة 8,915 األف ريال و 

مدة التعامل �سن�ي . والتجديد لها لعام 2015م )ح�سب ب�لي�سة التاأمني(.امل�سادقة على العق�د التي متت بني اخلليجية 

العامة و�س�يك�رب التي متتلك جمم�عة الدباغ ح�سة من االأ�سهم )طرف ذي عالقة بع�س� جمل�س االإدارة( مببلغ 4,500 

الف ريال خالل العام 2014م.

ب- ع�س� جمل�س االإدارة االأ�ستاذ / �سع�د بن عبدالعزيز ال�سليمان جمم�عة روالك� :اأق�ساط تامني مكتتبة 2,284 األف 

ريال ومــدة التعامل �سن�ي . والتجديد لها لعام 2015م )ح�سب ب�لي�سة التاأمني(.

ج- ع�س� جمل�س االإدارة )املر�سح( االأ�ستاذ / حممد بن فاروق متر جمم�عة متر: اأق�ساط تاأمني مكتتبة 13,413 الف 

ريال ومدة التعامل �سن�ي . والتجديد لها لعام 2015م )ح�سب ب�لي�سة التاأمني(.

ثامناً : اإبراء ذمم اأع�ساء جمل�س االإدارة عن اأعمالهم خالل عام 2014م. 

في 1436/09/13هـ املوافق 2015/06/30م
تدعو شركة سالمة للتامني التعاوني مساهميها الكرام حلضور اجتماع اجلمعية العامة غير 

العادية )للمرة الثانية( والتي ستعقد إن شاء اهلل تعالى في يوم الثالثاء الساعة الرابعة مساًء  
بتاريخ 1436/09/13هـ املوافق 2015/06/30م، مبقر الشركة الرئيسي الكائن بالدور الثاني – مركز بن 
حمران التجاري – طريق األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية( بجدة، وذلك ملناقشة البنود التالية: 
املوافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال 

وذلك وفق التفصيل واآللية الواردين في نشرة اإلصدار الصادرة عن الشركة واملوافق عليها من هيئة 
السوق املالية. 

املوافقة على تعديل املادة السابعة )7( من النظام األساسي للشركة مبا يتناسب مع زيادة رأس املال. 
املوافقة على تعديل املادة الثامنة )8( من النظام األساسي للشركة مبا يتناسب مع زيادة رأس املال. 

املوافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة واعمالها للسنة املالية املنتهية 
2014/12/31م. 

املصادقة على امليزانية العامة وحساب األرباح واخلسائر عن السنة املالية املنتهية في 2014/12/31م. 
املصادقة على تقرير مراقبي احلسابات للسنة املالية املنتهية في 2014/12/31م. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من املسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة املالية املنتهية في 
2014/12/31م. 

املوافقة على تعيني عضوي مجلس اإلدارة :
مروان بن أحمد الغرير بدالً عن العضو املستقيل عبدالرؤوف بن سليمان باناجة )مكمالً لعضويته 

للفترة املتبقية من الدورة احلالية(. 
لؤي بن حمزة بصراوي بدالً عن العضو املستقيل فيصل بن مصطفى الكردي )مكمالً لعضويته 

للفترة املتبقية من الدورة احلالية(. 
املوافقة على تعيني مراقبي حسابات الشركة من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة 

القوائم املالية والبيانات املالية الربع السنوية للشركة للعام املالي 2015م وحتديد أتعابهم.
املوافقة على األعمال املتعلقة بعقود تأمني طبي وممتلكات بنفس الشروط املطبقة على جميع 
العمالء ملدة  12 شهراً بقيمة 91 ألف ريال والتي متت بني الشركة وعضو مجلس اإلدارة الدكتور 

صالح جميل مالئكة والترخيص بها لعام قادم. 
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اأ�سدرت  باأنها  الط�ال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1436/2/8هـ  وتاريخ  1436هـ  لعام   )33( رقم  اجلمركي  قرارها 

ال�سادر على ق�سية القات املقيدة باإ�سم/حممد جربان جربان خرباين 

-�سع�دي اجلن�سية- واملحالة اإىل اجلمرك مب�جب خطاب قائد قطاع 

حر�س احلدود باخل�ية رقم 8853/3/28 وتاريخ 1429/8/15هـ  

وقد ت�سمن القرار ما يلي:-

اإدانة/ حممد جربان جربان خرباين -�سع�دي اجلن�سية- غيابياً 

اأربعمائة   ”450“ وزنه  البالغ  القات  لكمية  اجلمركي  بالتهريب 

وخم�س�ن كيل� جرام.

مبلغاً  القات  ذلك  لقيمة  معادلة  جمركية  بغرامة  املذك�ر  اإلزام 

مقداره “5.400” خم�سة األف واأربعمائة ريال .

م�سادرة كمية نبات القات امل�سب�ط يف هذه الق�سية والبالغ وزنه 

جرام. كيل�  وخم�س�ن  “450” اأربعمائة 
عدم م�سادرة وا�سطة النقل يف هذه الق�سية ال�سيارة ن�ع اأوبرتا 

اإ�سدار   ”293 ع  د  و   “ الل�حة  رقم  ف�سي  الل�ن  2007م  م�ديل 

ال�سع�دية.

اإقامة املذك�ر فقد  اإىل معرفة حمل  الت��سل  انه مل يتم  اإىل  ونظرًا 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإذا مل يعرت�س خالل تلك املدة ي�سبح القرار نهائيا 

واجب النفاذ.  واهلل امل�فق .

اأ�سدرت  باأنها  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجمرك الط�ال 

قرارها اجلمركي رقم )39( لعام 1436هـ وتاريخ 1436/2/10هـ 

ال�سادر على ق�سية القات املقيدة باإ�سم/اأحمد علي منر اأحمد ريان 

قائد  خطاب  مب�جب  اجلمرك  اإىل  واملحالة  اجلن�سية-  -فل�سطيني 

وتاريخ   10287/2/5/27 رقم  بالط�ال  احلدود  حر�س  قطاع 

1432/8/8هـ وقد ت�سمن القرار ما يلي:-

اأحمد ريان -فل�سطيني اجلن�سية- غيابياً  اأحمد علي منر  اإدانة/ 

بالتهريب اجلمركي لكمية القات البالغ وزنه “700”�سبعمائة كيل� 

جرام.

مبلغاً  القات  ذلك  لقيمة  معادلة  جمركية  بغرامة  املذك�ر  اإلزام 

مقداره “8.400” ثمانية اآالف واأربعمائة ريال .

م�سادرة كمية نبات القات امل�سب�ط يف هذه الق�سية والبالغ وزنه 

جرام. كيل�  “700”�سبعمائة 
عدم م�سادرة وا�سطة النقل يف هذه الق�سية ال�سيارة ن�ع كامري 

5916” اإ�سدار  “ اأ ب ع  اأبي�س رقم الل�حة  الل�ن  2008م  م�ديل 

ال�سع�دية.

ونظرًا اإىل انه مل يتم الت��سل اإىل معرفة حمل اإقامة املذك�ر فقد 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

القرار  ي�سبح  املدة  تلك  خالل  يعرت�س  مل  واإذا  االإعالن  هذا  ن�سر 

نهائيا واجب النفاذ. واهلل امل�فق .

اأ�سدرت  باأنها  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجمرك الط�ال 

قرارها اجلمركي رقم )51( لعام 1436هـ وتاريخ 1436/2/16هـ 

اآل  �سري   هذال  باإ�سم/مرتك  واملقيدة  القات  ق�سية  على  ال�سادر 

خطاب  مب�جب  اجلمرك  اإىل  واملحالة  اجلن�سية-  �سري-�سع�دي 

وتاريخ   316/2/6/26 رقم  بالط�ال  احلدود  حر�س  قطاع  قائد 

1432/1/6هـ  وقد ت�سمن القرار ما يلي:-

اإدانة مرتك هذال �سري اآل �سري -�سع�دي اجلن�سية- ح�س�رياً 

واإثنان  “102”مائة  وزنه  البالغ  القات  لكمية  اجلمركي  بالتهريب 

كيل� جرام.  

م�سادرة كمية نبات القات امل�سب�ط يف هذه الق�سية والبالغ وزنه 

جرام. كيل�  واإثنان  “102”مائة 
مبلغاً  القات  ذلك  لقيمة  معادلة  جمركية  بغرامة  املذك�ر  اإلزام 

مقداره “1.224”األف ومائتان واأربعة وع�سرون ريال.

اأفي�  ن�ع  ال�سيارة  الق�سية  هذه  يف  النقل  وا�سطة  م�سادرة 

 ”598 د  “و ق  الل�حـة  اأزرق رقم  الل�ن  2007م  �سيفرولية م�ديل 

اإ�سدار ال�سع�دية.

ونظرًا اإىل انه مل يتم الت��سل اإىل معرفة حمل اإقامة املذك�ر فقد 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

القرار  ي�سبح  املدة  تلك  خالل  يعرت�س  مل  واإذا  االإعالن  هذا  ن�سر 

نهائيا واجب النفاذ. واهلل امل�فق .

�سع�دي اجلن�سيةاإبراهيم ح�سن عبداهلل مع�سي

�سع�دي اجلن�سيةحممد م��سى عثمان حكمي

�سع�دي اجلن�سيةاإبراهيم علي حا�سر قي�سي

�سع�دي اجلن�سيةحممد علي حمد مرير

�سع�دي اجلن�سيةيحيى ح�سن دهل حمن�سي

�سع�دي اجلن�سيةعبداهلل حممد علي االأن�ساري

ميني اجلن�سيةحمم�د اأحمد علي مدخلي

ميني اجلن�سيةم�سلح حممد م�سلح مدخلي

�سع�دي اجلن�سيةعبداهلل اأحمد عبدالقادر عيد

ميني اجلن�سيةه�سام ح�سن ها�سم عطيف

�س�داين اجلن�سيةالطيب علي بدوي ح�سن

�سع�دي اجلن�سيةيا�سني اإبراهيم مربوك حكمي

اأفغاين اجلن�سيةجانت ج�ل اأخرت ج�ل

باأمل احل�س�ر اإىل مقر اللجنة اجلمركية بالط�ال خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االإعالن ويف حالة عدم 

احل�س�ر �س�ف ت�سدر اللجنة اجلمركية قرارها واحلكم غيابياً.

اأ�سدرت  باأنها  الط�ال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1436/1/17هـ  1436هـ وتاريخ  لعام  قرارها اجلمركي رقم )18( 

ال�سادر على ق�سية القات واملقيدة باإ�سم/علي حممد م��سى عت�دي 

-�سع�دي اجلن�سية- واملحالة اإىل اجلمرك مب�جب خطاب قائد مركز 

املعزاب رقم 10 وتاريخ 1432/1/1هـ وقد ت�سمن القرار ما يلي:-

اإدانة/علي حممد م��سى عت�دي - �سع�دي اجلن�سية- ح�س�رياً 

كيل�  األف   ”1.000“ وزنه  البالغ  القات  لكمية  اجلمركي  بالتهريب 

جرام.  

م�سادرة كمية نبات القات امل�سب�ط يف هذه الق�سية والبالغ وزنه 

جرام. كيل�  “1.000” األف 
مبلغاً  القات  ذلك  لقيمة  معادلة  جمركية  بغرامة  املذك�ر  اإلزام 

مقداره “12.000”اإثنا ع�سر األف ريال.

عدم م�سادرة وا�سطة النقل يف هذه الق�سية ال�سيارة ن�ع كامري 

اإ�سدار   ”5180 د  ن  “اأ  الل�حة  رقم  اأبي�س  الل�ن  2009م  م�ديل 

ال�سع�دية

اإقامة املذك�ر فقد  اإىل معرفة حمل  الت��سل  انه مل يتم  اإىل  ونظرًا 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإذا مل يعرت�س خالل تلك املدة ي�سبح القرار نهائيا 

واجب النفاذ.  واهلل امل�فق .

اأ�سدرت  باأنها  الط�ال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1436/1/18هـ  1436هـ وتاريخ  لعام  قرارها اجلمركي رقم )21( 

بيان  مب�جب  �سمع”  طبيعي  “ع�سل  اإر�سالية  ق�سية  على  ال�سادر 

1432/3/8هـ والعائدة مل�ؤ�س�سة  “3593” وتاريخ  اال�سترياد رقم 

عبده حممد عبده جراد مباركي التجارية ل�ساحبها/عبده حممد عبده 

 ”103359577“ مدين  �سجل  اجلن�سية-  -�سع�دي  مباركي  جراد 

�سجل جتاري رقم “5911011661” وتاريخ 1428/10/27هـ وقد 

ت�سمن القرار ما يلي:-

مباركي-�سع�دي  جراد  عبده  حممد  عبده  اأواًل:-اإدانة/ 

مباركي  جراد  عبده  حممد  عبده  �ساحب/م�ؤ�س�سة  اجلن�سية- 

التجارية ح�س�رياً بالتهريب اجلمركي.

قيمة  من   %10 ن�سبته  ما  متثل  جمركية  بغرامة  ثانياً:-اإلزامه 

ال�سنف املخالف الذي مل يجز املخترب ف�سحه ك�نه معفياً من الر�س�م 

اجلمركية مبلغاً مقداره”6.411/90” �ستة اآالف واأربعمائة واإحدى 

ع�سر ريال وت�سع�ن هللة .

ال�سنف  لقيمة  معادلة  جمركية  بغرامة  امل�ست�رد  ثالثاً:-تغرمي 

 ”64.119“ مقداره  مبلغاً  م�سادرة  كبدل  به  املت�سرف  املخالف 

اأربعة و�ست�ن األف ومائة وت�سعة ع�سر ريال لي�سبح املبلغ االإجمايل 

مبلغاً  “ثالثاً”  و  “ثانياً”  للفقرتني  وفقاً  امل�ست�رد  به  املطل�ب 

ريال  وثالث�ن  وخم�سمائة  األف  �سبع�ن  مقداره”70.530/90” 

وت�سع�ن هللة .

اإقامة املذك�ر فقد  اإىل معرفة حمل  الت��سل  انه مل يتم  اإىل  ونظرًا 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإذا مل يعرت�س خالل تلك املدة ي�سبح القرار نهائيا 

واجب النفاذ. واهلل امل�فق .

اأ�سدرت  باأنها  الط�ال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1436/2/9هـ  وتاريخ  1436هـ  لعام   )36( رقم  اجلمركي  قرارها 

اأمري  �سديقي  باإ�سم/عبدالقي�م  املقيدة  القات  ق�سية  على  ال�سادر 

زادة -باك�ستاين اجلن�سية- واملحالة اإىل اجلمرك مب�جب خطاب قائد 

قطاع حر�س احلدود باخل�بة رقم 5/3/28 وتاريخ 1432/1/1هـ 

وقد ت�سمن القرار ما يلي:-

اإدانة/ عبدالقي�م �سديقي اأمري زادة -باك�ستاين اجلن�سية- غيابياً 

“700”�سبعمائة كيل�  البالغ وزنه  القات  لكمية  بالتهريب اجلمركي 

جرام.

مبلغاً  القات  ذلك  لقيمة  معادلة  جمركية  بغرامة  املذك�ر  اإلزام 

مقداره “8.400” ثمانية اآالف واأربعمائة ريال .

م�سادرة كمية نبات القات امل�سب�ط يف هذه الق�سية والبالغ وزنه 

“700”�سبعمائة كيل� جرام.
عدم م�سادرة وا�سطة النقل يف هذه الق�سية ال�سيارة ن�ع كامري 

4923” اإ�سدار  ق  ع  “ اأ  الل�حة  رقم  ف�سي  الل�ن  2008م  م�ديل 

ال�سع�دية.

اإقامة املذك�ر فقد  اإىل معرفة حمل  الت��سل  انه مل يتم  اإىل  ونظرًا 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإذا مل يعرت�س خالل تلك املدة ي�سبح القرار نهائيا 

واجب النفاذ.  واهلل امل�فق .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بالط�ال باأنه ي�جد لديها ق�سايا جمركية تتطلب ح�س�ر التالية اأ�سماءهم:-
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اأ�سدرت  باأنها  الط�ال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1436/3/15هـ  وتاريخ  1436هـ  لعام   )70( رقم  اجلمركي  قرارها 

“ مب�جب  “ع�سل طبيعي وع�سل �سمع  اإر�سالية  ال�سادر على ق�سية 

والعائدة  1433/7/8هـ  وتاريخ   ”18035“ رقم  اال�سترياد  بيان 

ل�ساحبها/عبدالباري  التجارية  ال�ليد  ن�سمة  معر�س  مل�ؤ�س�سة 

رقم  ال�طنية  باله�ية  اجلن�سية-  العيدرو�س-�سع�دي  حممد  �سيخ 

وتاريخ   ”1010141407“ رقم  جتاري  �سجل   ”1008427922“
1416/11/22هـ وقد ت�سمن القرار ما يلي:-

-�سع�دي  العيدرو�س  حممد  �سيخ  عبدالباري  اأواًل:-اإدانة/ 

التجارية غيابياً  ال�ليد  ن�سمة  اجلن�سية- �ساحب م�ؤ�س�سة/ معر�س 

بالتهريب اجلمركي.

قيمة  من  ن�سبته%10  ما  متثل  جمركية  بغرامة  ثانياً:-اإلزامه 

من  معفية  ك�نها  ف�سحها  املخترب  يجز  مل  التي  املخالفة  االأ�سناف 

الر�س�م اجلمركية مبلغاً مقداره”19.284” ت�سعة ع�سر األف ومائتان 

واأربعة وثمان�ن ريال.

املخالفة  االأ�سناف  لقيمة  معادلة  بغرامة  امل�ست�رد  ثالثاً:-تغرمي 

املت�سرف بها كبدل م�سادرة مبلغاً مقداره “192.840” مائة واثنان 

االإجمايل  املبلغ  لي�سبح  ريال  واأربع�ن  وثمامنائة  األف  وت�سع�ن 

“ثانياً” و”ثالثاُ” مبلغاً مقداره  للفقرتني  املطل�ب به امل�ست�رد وفقاً 

األف ومائة واأربعة وع�سرون ريال. “212.124” مائتان واثنا ع�سر 
فقد  املذك�ر  اإقامة  حمل  معرفة  اإىل  الت��سل  يتم  مل  انه  اإىل  ونظرًا 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإذا مل يعرت�س خالل تلك املدة ي�سبح القرار نهائيا 

واجب النفاذ. واهلل امل�فق .

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بإرسالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )285( برقم  أمامها  منظورة 
بيان  مبوجب  للتجارة  النجد  مؤسسة/  باسم  جاهزة   مالبس 
مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   )  120756( رقم  االستيراد 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بإرسالية  تتعلق  لعام 1435هـ    )210 ( برقم  أمامها  منظورة 
مواد الغذائية  باسم مؤسسة / دليل اخلليج للتجارة   مبوجب 
بيان االستيراد رقم ) 219210( ويتطلب البت بالقضية مثول 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل  يحضر  لم  وإذا 
القرار  وتصدر  الراهنة  بحالتها  بالقضية  ستبت  اللجنة  فإن 
لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  .تعلن  غيابياً   

تتعلق  1435هـ   لعام   )  277( برقم  أمامها  منظورة  قضية 
املتطور لإلنشاء  بينتا  اإلنارة باسم مؤسسة/  بإرسالية ملبات 
بيان االستيراد رقم ) 137812( ويتطلب البت بالقضية مثول 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بإرسالية   تتعلق  لعام 1435هـ    )413 ( برقم  أمامها  منظورة 
مبوجب  األخشاب  كل  مؤسسة/  باسم  بالستيك  صحون 
مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   ))79857  ( رقم  اإلستيراد  بيان 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.
قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بإرسالية  تتعلق  1435هـ  لعام   )323  ( برقم  أمامها  منظورة 

التجارية   الذكية  مؤسسةاحلقيبة  باسم  جوال   أغطية 
مبوجب بيان االستيراد رقم )  75036(  ويتطلب البت بالقضية 
مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية 
فقد  الرسمية  اجلهات  عن طريق  املستورد  تعذر حضور  وألنه 
باجلريدة  النشر  طريق  عن  اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر 
الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن فإن اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر 

القرار غيابياً   .

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بإرسالية  تتعلق  لعام 1435هـ    )189 ( برقم  أمامها  منظورة 
بيان  مبوجب  سوسو   /ماما  مؤسسة  باسم  جاهزة   مالبس 
مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   )158857   ( رقم  االستيراد 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 

اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

اأ�سدرت  باأنها  الط�ال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1436/2/29هـ  1436هـ وتاريخ  لعام  قرارها اجلمركي رقم )55( 

ال�سادر على ق�سية القات املقب��س بح�زة كاًل من/حممد علي يحيى 

-ميني  جمر�سي  حممد  علي  اجلن�سية-وحممد  -�سع�دي  مفتاح 

حر�س  قطاع  قائد  خطاب  مب�جب  اجلمرك  اإىل  واملحالة  اجلن�سية- 

وقد  1434/3/15هـ  وتاريخ   349/6/28 رقم  باحلرث  احلدود 

ت�سمن القرار ما يلي:-

اجلن�سية-  -�سع�دي  مفتاح  يحيى  علي  من/حممد  كاًل  اإدانة 

اجلن�سية-غيابياً  -ميني  جمر�سي  حممد  علي  وحممد  ح�س�رياً 

و�سبع�ن  خم�سة   ”75“ وزنه  ملا  اجلمركي  التهريب  يف  باال�سرتاك 

كيل� جرام من نبات القات. 

م�سادرة كمية نبات القات امل�سب�ط يف هذه الق�سية البالغ وزنه 

جرام. كيل�  و�سبع�ن  “75” خم�سة 
اإلزام املذك�رين على �سبيل الت�سامن فيما بينهما بغرامه جمركية 

معادلة لقيمة ذلك القات مبلغاً مقداره “900” ت�سعمائة ريال .

عدم م�سادرة وا�سطة النقل يف هذه الق�سية ال�سيارة ن�ع جم�س 

�س�بربان م�ديل 1993م الل�ن اأحمر رقم الل�حة “ ب ر �س 1967” 

اإ�سدار ال�سع�دية.

اإقامة املذك�ر فقد  اإىل معرفة حمل  الت��سل  انه مل يتم  اإىل  ونظرًا 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإذا مل يعرت�س خالل تلك املدة ي�سبح القرار نهائيا 

واجب النفاذ.  واهلل امل�فق 

اأ�سدرت  باأنها  الط�ال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1436/3/7هـ  وتاريخ  1436هـ  لعام   )63( رقم  اجلمركي  قرارها 

يحيى  مكب�س  بح�زة/مرجح  املقب��س  القات  ق�سية  على  ال�سادر 

خطاب  مب�جب  اجلمرك  اإىل  واملحالة  اجلن�سية-  ع�اجي-�سع�دي 

وتاريخ   11314/6/28 رقم  باخل�بة  احلدود  حر�س  قطاع  قائد 

1432/6/28هـ وقد ت�سمن القرار ما يلي:-

اإدانة/ مرجح مكب�س يحيى ع�اجي -�سع�دي اجلن�سية- غيابياً 

كيل�  وع�سرون  وواحد  مائة   ”121“ وزنه  ملا  اجلمركي  بالتهريب 

جرام من نبات القات. 

م�سادرة كمية نبات القات امل�سب�ط يف هذه الق�سية البالغ وزنه 

جرام. كيل�  وع�سرون  وواحد  “121” مائة 
مبلغاً  القات  ذلك  لقيمة  معادلة  جمركية  بغرامة  املذك�ر  اإلزام 

مقداره “1.452” األف واأربعمائة واثنان وخم�س�ن ريال .

عدم م�سادرة وا�سطة النقل يف هذه الق�سية ال�سيارة ن�ع كر�سيدا 

اإ�سدار   ”1432 و  د  “اأ  الل�حة  رقم  اأبي�س  الل�ن  1988م  م�ديل 

اإىل  1432”مزورة  م  د  “و  الرقم  ذات  الل�حات  وت�سليم  ال�سع�دية 

اجلهة املخت�سة.

اإقامة املذك�ر فقد  اإىل معرفة حمل  الت��سل  انه مل يتم  اإىل  ونظرًا 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإذا مل يعرت�س خالل تلك املدة ي�سبح القرار نهائيا 

واجب النفاذ. واهلل امل�فق .

اأ�سدرت  باأنها  الط�ال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

1436/3/14هـ  1436هـ وتاريخ  لعام  قرارها اجلمركي رقم )68( 

عل�ي  جميل  باإ�سم/خالد  املقيدة  القات  ق�سية  على  ال�سادر 

خطاب  مب�جب  اجلمرك  اإىل  واملحالة  اجلن�سية-  ت�ن�سي-�سع�دي 

وتاريخ   18593/6/27 رقم  بالط�ال  احلدود  حر�س  قطاع  قائد 

1431/10/18هـ وقد ت�سمن القرار ما يلي:-

غيابياً  اجلن�سية-  -�سع�دي  ت�ن�سي  عل�ي  جميل  اإدانة/خالد 

“350”ثالثمائة  وزنه  البالغ  القات  لكمية  اجلمركي  بالتهريب 

وخم�س�ن كيل� جرام.

مبلغاً  القات  ذلك  لقيمة  معادلة  جمركية  بغرامة  املذك�ر  اإلزام 

مقداره “4.200” اأربعة اآالف و مائتان ريال .

م�سادرة كمية نبات القات امل�سب�ط يف هذه الق�سية والبالغ وزنه 

كيل� جرام. وخم�س�ن  “350”ثالثمائة 
عدم م�سادرة وا�سطة النقل يف هذه الق�سية ال�سيارة ن�ع هايلك�س 

 ”1438 “ ا ع ق  2010م الل�ن ابي�س رقم الل�حة  غمارتني م�ديل 

اإ�سدار ال�سع�دية.

اإقامة املذك�ر فقد  اإىل معرفة حمل  الت��سل  انه مل يتم  اإىل  ونظرًا 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن واإذا مل يعرت�س خالل تلك املدة ي�سبح القرار نهائيا 

واجب النفاذ. واهلل امل�فق .

اأ�سدرت  باأنها  تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجمرك الط�ال 

قرارها اجلمركي رقم )249( لعام 1435هـ وتاريخ 1435/12/8هـ 

“حناء” مب�جب بيان اال�سترياد رقم  اإر�سالية  ال�سادر على ق�سية 

رائد حممد  مل�ؤ�س�سة  والعائدة  1430/4/15هـ  وتاريخ   ”9537“
جمممي  م��سى  حممد  ل�ساحبها/رائد  التجارية  جمممي  م��سى 

 ”00107330594“ رقم  ال�طنية  باله�ية  اجلن�سية-  -�سع�دي 

�سجل جتاري رقم “5907012966” وتاريخ 1431/3/21هـ وقد 

ت�سمن القرار ما يلي:-

اجلن�سية-  -�سع�دي  جمممي  م��سى  حممد  اأواًل:-اإدانة/رائد 

غيابياً  التجارية  جمممي  م��سى  حممد  م�ؤ�س�سة/رائد  �ساحب 

بالتهريب اجلمركي.

قيمة  من  ن�سبته%10  ما  متثل  جمركية  بغرامة  ثانياً:-اإلزامه 

من  معفية  ك�نها  ف�سحها  املخترب  يجز  مل  التي  املخالفة  االإر�سالية 

ومائتان  األفان  مقداره”2.295/70”  مبلغاً  اجلمركية  الر�س�م 

وخم�سة وت�سع�ن ريال و�سبع�ن هللة .

ثالثاً:-تغرمي امل�ست�رد بغرامة معادلة لقيمة االإر�سالية املخالفة 

اإثنان  مقداره”22.957”  مبلغاً  م�سادرة  كبدل  بها  املت�سرف 

املبلغ  لي�سبح  ريال  وخم�س�ن  و�سبعة  وت�سعمائة  األف  وع�سرون 

االإجمايل املطل�ب به امل�ست�رد وفقاً للفقرتني “ثانياً” و”ثالثاُ” مبلغاً 

واإثنان  ومائتان  األف  وع�سرون  خم�سة   ”25.252/70“ مقداره 

وخم�س�ن ريال و�سبع�ن هللة. 

ونظرًا اإىل انه مل يتم الت��سل اإىل معرفة حمل اإقامة املذك�ر فقد 

تقرر تبليغه القرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية.

هذا ويحق له االعرتا�س على القرار خالل ثالثني ي�ما من تاريخ 

القرار  ي�سبح  املدة  تلك  خالل  يعرت�س  مل  واإذا  االإعالن  هذا  ن�سر 

نهائيا واجب النفاذ. واهلل امل�فق .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم )146 ( لعام 1435هـ  تتعلق 
غير  فكرة  مؤسسة/  باسم  جاهزة   مالبس  بإرسالية 
التجارية  مبوجب بيان االستيراد رقم ) 164867 ( ويتطلب 
لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد  مثول  بالقضية  البت 
املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في  دفوعاته 
للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن 
أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم 
يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار 

غيابياً.
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لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
1435هـ   لعام   )295  ( برقم  أمامها  منظورة  قضية 
أحمد  /سعيد  مؤسسة  باسم  عدس  بإرسالية  تتعلق 
العوبثاني مبوجب بيان االستيراد رقم )49681( ويتطلب 
لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد  مثول  بالقضية  البت 
املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في  دفوعاته 
للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن 
أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم 
يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار 

غيابياً.

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن   
قضية منظورة أمامها برقم ) 191( لعام 1435هـ  تتعلق 
/سعيد  مؤسسة  باسم  كهربائية  أدوات  بإرسالية 
عبداهلل بامانع    مبوجب بيان االستيراد رقم )  247018( 
اللجنة  أمام  املستورد  مثول  بالقضية  البت  ويتطلب 
حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في  دفوعاته  لتقدم 
دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد 
للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وتصدر  الراهنة  بحالتها  بالقضية  ستبت  اللجنة  فإن 

القرار غيابياً   

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 307( لعام 1435هـ  تتعلق 
بإرسالية أغطية جواالت باسم مؤسسة /إبراهيم حميد 
 )57981   ( رقم  االستيراد  بيان  مبوجب  احلربي   محمد 
اللجنة  أمام  املستورد  مثول  بالقضية  البت  ويتطلب 
حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في  دفوعاته  لتقدم 
دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد 
للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وتصدر  الراهنة  بحالتها  بالقضية  ستبت  اللجنة  فإن 

القرار غيابياً 

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 304( لعام 1435هـ  تتعلق 
/املالمح  مؤسسة  باسم  شعر   مجففات  بإرسالية 
اجلميلة   مبوجب بيان االستيراد رقم )  61024( ويتطلب 
لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد  مثول  بالقضية  البت 
املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في  دفوعاته 
عن طريق اجلهات الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام 
اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر 
تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة  خالل ثالثني يوماً من 

ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.
الطوال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بأنه يوجد لديها قضية منظورة أمامها تتطلب حضور 
الوكيل الشرعي /ملؤسسة املصلي للتجارة سجل جتاري 

رقم “4030060171” .
اجلمركية  اللجنة  فإن  املؤسسة  عنوان  معرفة  ولتعذر 
تطلب املثول أمامها خالل شهر من تاريخ نشرهذا االعالن وفي 

حال عدم احلضور خالل املدة احملددة ستصدر اللجنة اجلمركية 
قرارها وفقاً للمستندات املتوفرة لديها .  واهلل املوفق .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجمرك الطوال بأنها 
وتاريخ  1428هـ  لعام   )3( رقم  اجلمركي  قرارها  أصدرت 
1428/1/8هـ الصادر على قضية القات الواردة إلى اجلمرك 
1426/6/6هـ  وتاريخ  1130/م/ج1  رقم  اجملاهدين  بخطاب 

وقد تضمن القرار ما يلي:-
غيابياً  اجلنسية  ميني  علي  أحمد  بن  املدعو/علي  إدانة 

بجرمية الشروع بالتهريب اجلمركي .
وأربعة وعشرون  تغرميه مبلغ مقداره )924( تسعمائة 

ريال غرامة جمركية .
البالغة  القات  من  املضبوطات  كمية  وإتالف  مصادرة 

)77( كجم .
عدم مصادرة السيارة لومينا رقم )ل ل ص 572( ملا جاء 

في األسباب. 

ونظراً إلى انه لم يتم التوصل إلى معرفة محل إقامة 
نشراً  بحقه  الصادر  القرار  تبليغه  تقرر  فقد  املذكور 

باجلريدة الرسمية.
يوما  ثالثني  خالل  القرار  على  االعتراض  له  ويحق  هذا 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإذا لم يعترض خالل تلك املدة 

يصبح القرار نهائيا واجب النفاذ.  واهلل املوفق .

الطوال  بجمرك  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بأنه يوجد لديها قضية منظورة أمامها تتطلب حضور 
حمدي  عواف  مهدي  محمد  أحمد  مؤسسة  صاحب 

سجل جتاري رقم “5907019846” .
ولتعذر معرفة عنوان املؤسسة فإن اللجنة اجلمركية 
هذا  نشر  تاريخ  من  شهر  خالل  أمامها  املثول  تطلب 
اإلعالن وفي حال عدم احلضور خالل املدة احملددة ستصدر 
اللجنة اجلمركية قرارها وفقاً للمستندات املتوفرة لديها 

.  واهلل املوفق . 

 سعيد

 هـ18/0463/ مؤسسة النقد العربي السعودي م س/  630111000133        
 م13/0105/ _المركز الرئيسي _ 

 

 
 والمحاسبة ادارة الشئون المالية م60/15/0105الموافق  هـ06/18/0463المركز المالي الموحد كما هو 

 _ قسم القوائم المالية_ 
   قسم اإلصدار                                                                              المبالغ بالماليين

 المطلوبات  الموجودات 

 البيان م04/15/0105 م60/15/0105 البيان م04/15/0105 م60/15/0105

  
  

  
   

 :غطاء النقد

 :اوراق نقد مصدرة   

 في التداول  011,630 011,051
 عمال المصرفية ألفي قسم ا 01,351 66,858

 :عمالت معدنيه مصدرة  
 في التداول  600 600 ذهب 0,306 0,306

 عمال المصرفية ألفي قسم ا 00 00 لدى عمالءنقد أجنبي  008,800 060,808
 المجموع 061,645 064,651 المجموع 061,645 064,651

 
 قسم األعمال المصرفية

 بنكنوت وعمالت معدنية 01,330 66,831
 ودائع الحكومة 800,480 861,888
 التزامات على الحكومة 686,066 684,540

 ودائع لجهات أجنبية 01,330 01,314 ستثمارات بالمحليةا 8,846 8,846
 ودائع مصالح وهيئات حكومية 081,485 085,856 ودائع  خارج البالد 641,688 636,160

 ودائع البنوك  18,418 010,018 جنبيةألستثمارات باا 0,151,586 0,164,181
 مطلوبات أخرى  151,081 150,535 موجودات أخرى  05,040 04,865

 المجموع 0,636,508 0,634,558 المجموع 0,636,508 0,634,558
 

 حسابات نظامية
 إعتمادات مستندية وخالفها 48,181 0,018 تعهدات مستنديه وخالفها 48,181 0,018
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موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي - املركز الرئي�سي

     تعلن جلنة اال�ستئناف يف منازعات االأوراق املالية باأنها اأ�سدرت قرارها 

رقم )934/ل.�س/2015( لعام 1436هـ، بتاريخ 1436/08/08هـ امل�افق 

2015/05/26م، يف الدع�ى املقامة من/ هيئة ال�س�ق املالية �سد/ حممد 

بن مبارك بن حممد بن �س�يلم، وقد قررت جلنة اال�ستئناف:

ثب�ت خمالفة املدعى عليه )حممد بن مبارك بن حممد بن �س�يلم( �ساحب 

اله�ية ال�طنية رقم )1089007262(، الأحكام املادة )احلادية والثالثني( 

االأوراق  اأعمال  الئحة  من  )اخلام�سة(  واملادة  املالية  ال�س�ق  نظام  من 

املالية، وتعديل مبلغ الغرامة ال�ارد يف البند )اأواًل( من قرار جلنة الف�سل 

يف منازعات االأوراق املالية رقم 1425/ل/د2014/1 لعام 1436هـ، ليك�ن 

الفقرة )اأ/1( من املادة  ملا ق�ست به  األف ريال، وفقاً  )50,000( خم�س�ن 

)ال�ستني( من نظام ال�س�ق املالية.

وحيث تعذر اال�ستدالل على عن�ان املدعى عليه/ م�ساعد بن حممد بن عيد 

العتيبي، فقد تقرر اإبالغه بالقرار ال�سادر بحقه ن�سرًا باجلريدة الر�سمية. 

)اخلام�سة  املادة  من  )ز(  للفقرة  وفقاً  نهائياً  يعد  القرار  هذا  باأن  علماً 

والع�سرون( من نظام ال�س�ق املالية.

منازعات األوراق المالية
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تعلن إدارة األحوال املدنية في  جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
الزهراني(  البيضاني  أحمد  محمد  )صبحه  لـ  األول  االسم 
)رشا(  إلى  )صبحه(  )1050907359(من  رقم  مدني  سجل 
البيضاني  أحمد  محمد  )رشا  التعديل  بعد  االسم  ليصبح 

الزهراني ( ، ولالحاطة بذلك جرى نشره. 
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية في  جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
الزهراني( دريب  ال  عيظه  سعيد  )رمزيه  لـ  األول  االسم 
)ندى( إلى  )رمزيه(  )1046589931(من  رقم  مدني  سجل 

دريب  ال  عيظه  سعيد  )ندى  التعديل  بعد  االسم  ليصبح 
الزهراني(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.

ــــــــــــــــــــ
طلب  قبول  مت  بأنه  جدة  في   املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
تعديل االسم األول لـ )خضراء حسن خضر اخلرفه العمري(
)خلود( إلى  )خضراء(  )1026104370(من  رقم  مدني  سجل 
اخلرفه  خضر  حسن  )خلود  التعديل  بعد  االسم  ليصبح 

العمري(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية في  جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
االسم األول لـ )محمد فؤاد محمد الصعيدي(سجل مدني 
االسم  )مراد(ليصبح  إلى  )محمد(  )1114649062(من  رقم 
بعد التعديل )مراد فؤاد محمد الصعيدي(،ولالحاطة بذلك 

جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبحافظة الرس انه بناء على تعميم 
معالى وكيل وزارة الداخلية لالحوال املدنية رقم 31994 في 
1436/3/28هـ املتضمن اعتماد العمل بالفقرة )4( املنصوص 
عليها مبشروع القرار املوحد فيما يتعلق باالسم األول فقد 
متت املوافقة على تعديل االسم األول لـ )عادي بن فهاد بن 
صالح احلربي( سجل مدني رقم )1066684919( من )عادي( 
)مشعل  التعديل  بعد  االسم  يكون  بحيث  )مشعل(  إلى 
بن فهاد بن صالح احلربي( فمن له معارضة فليتقدم خالل 

شهر من تاريخه ولالحاطه بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

بأنه  تقدم لها  املدنية مبحافظة بيشة  إدارة األحوال  تعلن 
تعديل  الزهراني(بطلب  الفالحي  علي  مطر  بنت  )جمعه 
االسم  ليصبح  )سلوى(  إلى  )جمعه(  من  األول  االسم 
الكامل بعد التعديل )سلوى مطر علي الفالحي الزهراني( 
وذلك مبوجب السجل املدني رقم )1068958378(،ولالحاطة 

بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبحافظة سراة عبيدة  بأنه وبناءاً  
1436/5/11هـ  وتاريخ   )48368( رقم  التعيميمي  األمر  على 
بتاريخ   )55427( رقم  بالتعيميم  املبلغ  املوحد  والقرار 
لألحوال  الداخلية  وزارة  وكيل  من  الصادر  1435/8/13هـ  
لـ)  األول   االسم  تعديل  على  املوافقة  مت  فقد  املدنية   
سجل  احلوط(  ال  اهلل  ضيف  محمد  عبداهلل  عبداخلالق 
)حامد(  إلى  )عبداخلالق(  من   )1084917036( رقم  مدني 
ليصبح االسم بعد التعديل )حامد عبداهلل محمد ضيف 

اهلل آل احلوط(  ،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبحافظة عنيزة بأنه استناداً للمادة 
تغيير  مت  املدنية  األحوال  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )40(
احلربي( من  الشعيفاني  )مفلح غازي شباب  لـ   األول  االسم 
)مفلح( إلى )محمد(  ليصبح االسم بعد التغيير على النحو 
التالي )محمد غازي شباب الشعيفاني احلربي( وذلك بالسجل 
وتاريخ   )31378( احلفظ   رقم    )1036431342( رقم  املدني 

1408/4/2هـ سجل )عنيزة(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

بناءا على  بأنه  املدنية مبحافظة عفيف  األحوال  إدارة  تعلن 
بنت  )صيته  لـ  املوافقة  املتضمن  املوحد  القرار  مشروع 
)صيته(  من  األول  االسم  تعديل  الشيباني(  منير  بن  عبيد 
بنت  )مرام  التعديل  بعد  كامل  االسم  ليصبح  )مرام(  إلى 
رقم  املدني  بالسجل  وذلك  الشيباني(  منير  بن  عبيد 

)1001004975(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

صدرت  قد  بأنه  تبوك  مبنطقة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
املوافقة على تغيير االسم األول لـ  )داحش بن غامن بن فردوس 
غامن(من )داحش( إلى )عبدالعزيز( ليصبح االسم كامالً بعد 
السجل  في  غامن(  فردوس  بن  غامن  بن  )عبدالعزيز  التغيير 

املدني رقم )1039643174( ،ولالحاطة بذلك جرى نشره.

بأن)طراش  النماص  مبحافظة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
املدني  الشهري(السجل  عاصم  آل  عبداهلل  بن  حسن  بن 
)طراش(  من  األول  األسم  تغيير  )1016169995(يرغب  رقم 
التعديل  بعد  الكامل  االسم  ليصبح  )عبدالرحمن(  إلى 
الشهري(   عاصم  آل  عبداهلل  بن  حسن  بن  )عبدالرحمن 

ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبحافظة القويعيه بأنه بناء على 
املادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام االحوال املدنية تقدم 
بطلب  القحطاني(  عبدالهادي  بن  سعد  بنت  )حزوي  لها 
االسم  ليصبح  )دانه(  إلى  )حزوي(  من  األول  االسم  تعديل 
بعد التعديل )دانه بنت سعد بن عبدالهادي القحطاني( في 
جرى  بذلك  ،ولالحاطة   )1092488624( رقم  املدني  السجل 

نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية بأبها  باملوافقة على تغيير األسم 
)نوره(  إلى  )رده(  من   ) األحمري  سعيد  ناصر  )رده  لـ  األول 
سعيد  ناصر  )نوره  التعديل  بعد  الكامل  االسم  ليصبح 
 )1087083075( رقم  املدني  السجل  وذلك مبوجب  األحمري( 

،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تغيير  على   باملوافقة  بأبها   املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
األسم األول لـ )عصبيه محمد عوظه سعيد االحمري( من 
)عصبيه( إلى )ألهام( ليصبح االسم الكامل بعد التعديل 
)ألهام محمد عوظه سعيد األحمري( وذلك مبوجب السجل 

املدني رقم )1087083125( ،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية بأبها  باملوافقة على  تغيير األسم 
األول لـ )عاميه عبده زيد عسيري ( من )عاميه( إلى )غاميه( 
زيد  عبده  )غاميه  التعديل  بعد  الكامل  االسم  ليصبح 
 )1046139265( رقم  املدني  السجل  مبوجب  وذلك  عسيري( 

،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( 
من الالئحة التنفيذية لنظام األحوال املدنية بتعديل االسم 
األول لـ)سافره بنت يحيى محياء الصاهلي الفهمي(  سجل 
مدني  رقم )1090896737(من )سافره( إلى )لينا(، ومت توثيقه 
لدى كاتب عدل بالصك رقم )36971782( في 1436/7/8هـ ، 

ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

صدرت  بأنه  مشيط  بخميس  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
عسيري(  يحيى  محمد  )علي  اسم  تغيير  على  املوافقة 
التعديل  بعد  االسم  )1024600890(ليصبح  مدني   سجل 
)فيصل محمد يحيى عسيري(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.

ــــــــــــــــــــ
صدرت  بأنه  مشيط  بخميس  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
الشهري(  )قشمير علي قشمير  تغيير اسم  املوافقة على 
التعديل  بعد  االسم  )1063149916(ليصبح  مدني   سجل 

)فهد علي قشمير الشهري(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبحافظة الرس  بأنه تقدم إليها 
األول  االسم  تغيير  بطلب  املطيري(  شديد  راشد  )عائش 
الالئحة  من   )40( املادة  مع  ومتشيا  )حمد(  إلى  )عائش(  من 
وتعميم   )5( الفقرة  املدنية  األحوال  لنظام  التنفيذية 
معالى وكيل وزارة الداخلية لالحوال املدنية رقم 31994 في 
1436/3/28هـ املتضمن اعتماد العمل بالفقرة )4( املنصوص 
االسم  بتعديل  يتعلق  فيما  املوحد  القرار  مبشروع  عليها 
)عائش(  األول من  االسم  املوافقة عليتغيير  األول فقد متت 
إلى )حمد( بحيث يصبح االسم بعد التغيير )حمد بن راشد 

شديد املطيري( ، ولالحاطه بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

لها  تقدم  بأنه   بيشة  مبحافظة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن   
االسم  تعديل  بطلب  احلارثي(  الشحفي  سعيد  علي  )مفلح 
بعد  الكامل  االسم  ليصبح  )سعود(  إلى  )مفلح(  من  األول 
مبوجب  وذلك  احلارثي(  الشحفي  سعيد  علي  )سعود  التعديل 
السجل املدني رقم )1075341840(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.

ــــــــــــــــــــ
أنه  املنورة  باملدينة  النسائية  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
زارع(  حسن  عثمان  عواد  طلب)أسمه  على  املوافقة  صدرت 
سجل مدني )1047405939( تغيير االسم األول من )أسمه( 
)أسماء  التغيير  بعد  الكامل  االسم  ليصبح  )أسماء(  إلى 

عواد عثمان حسن زارع( وذلك في أساس الهوية رقم )1826( 
جرى  بذلك  املدينة،ولالحاطة  سجل  1423/10/28هـ  وتاريخ 

نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية النسائية باملدينة املنورة أنه صدرت 
سجل  السميري(  حمدان  فريج  طلب)عايضه  على  املوافقة 
إلى  )عايضه(  من  األول  االسم  تغيير   )1060946660( مدني 
)منى( ليصبح االسم الكامل بعد التغيير )منى فريج حمدان 
وتاريخ   )67056( رقم  الهوية  أساس  في  وذلك  السميري( 

1434/3/11هـ سجل املدينة،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

أنه  املنورة  باملدينة  النسائية  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
صدرت املوافقة على طلب)جوزه حامد حمير اجلهني( سجل 
إلى  )جوزه(  من  األول  االسم  تغيير   )1035762234( مدني 
حامد  )جزوه  التغيير  بعد  الكامل  االسم  ليصبح  )جزوه( 
حمير اجلهني( وذلك في أساس الهوية رقم )11718( وتاريخ 

1434/2/2هـ سجل املدينة،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

أنه  املنورة  باملدينة  النسائية  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
صدرت املوافقة على طلب)بدريه حسني دخيل دكنان( سجل 
إلى  )بدريه(  من  األول  االسم  تغيير   )1015831181( مدني 
)شهد( ليصبح االسم الكامل بعد التغيير )شهد حسني 
وتاريخ   )8810( رقم  الهوية  أساس  في  وذلك  دكنان(  دخيل 

1426/11/2هـ سجل املدينة،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

أنه  املنورة  باملدينة  النسائية  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
العمري(  مسري  سرور  طلب)علياء  على  املوافقة  صدرت 
سجل مدني )1040893222( تغيير االسم األول من )علياء( 
إلى )عليه( ليصبح االسم الكامل بعد التغيير )عليه سرور 
مسري العمري( وذلك في أساس الهوية رقم )11841( وتاريخ 

1434/2/4هـ سجل املدينة2،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية باملدينة املنورة أنه صدرت املوافقة 
مدني  سجل  السهلي(  معلث  عواد  )عويض  طلب  على 
)عمر(  إلى  )عويض(  من  األول  اسمه  تغيير   )1074109214(
معلث  عواد  )عمر  التعديل  بعد  الكامل  االسم  ليصبح 
السهلي( وذلك في أساس حفيظة نفوسه رقم )136142( 
جرى  بذلك  املدينة،ولالحاطة  سجل  1415/4/12هـ  وتاريخ 

نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية باملدينة املنورة أنه صدرت املوافقة 
العوفي(  الهرساني  عبداهلل  بن  علي  بن  )نداء  طلب  على 
)نداء(  من  األول  اسمه  تغيير   )1088637671( مدني  سجل 
)نواف  التعديل  بعد  الكامل  االسم  ليصبح  )نواف(  إلى 
أساس  في  وذلك  العوفي(  الهرساني  عبداهلل  بن  علي  بن 
حفيظة نفوسه رقم )246611( وتاريخ 1432/2/7هـ سجل 

املدينة،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

على  بناء  انه  الرس  مبحافظة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
رقم  املدنية  لالحوال  الداخلية  وزارة  وكيل  معالى  تعميم 
بالفقرة  العمل  اعتماد  املتضمن  1436/3/28هـ  في   31994
يتعلق  فيما  املوحد  القرار  مبشروع  عليها  املنصوص   )4(
باالسم األول فقد متت املوافقة على تعديل االسم األول لـ 
احلربي( سجل مدني  العوفي  بن شداد  بن طليحان  )ملفي 
بحيث  )عبدالعزيز(  إلى  )ملفي(  من   )1047086606( رقم 
يكون االسم بعد التعديل )عبدالعزيز بن طليحان بن شداد 
احلربي( فمن له معارضة فليتقدم خالل شهر من  العوفي 

تاريخه ولالحاطه بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

على  بناء  انه  الرس  مبحافظة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
رقم  املدنية  لالحوال  الداخلية  وزارة  وكيل  معالى  تعميم 
بالفقرة  العمل  اعتماد  املتضمن  1436/3/28هـ  في   31994
يتعلق  فيما  املوحد  القرار  مبشروع  عليها  املنصوص   )4(
األول  االسم  تعديل  على  املوافقة  متت  فقد  األول  باالسم 
)ناهي بن محمد بن عبدالكرمي السليمي احلربي( سجل  لـ 
بحيث  )نواف(  إلى  )ناهي(  من   )1081966630( رقم  مدني 
عبدالكرمي  بن  محمد  بن  )نواف  التعديل  بعد  االسم  يكون 
السليمي احلربي( فمن له معارضة فليتقدم خالل شهر من 

تاريخه ولالحاطه بذلك جرى نشره.

تعـــــــديل ا�ســـــــــم
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تعلن إدارة األحوال املدنية في جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
العمري(سجل مدني  لـ )صاحله طواشي علي  األول  االسم 
االسم  )حنان(ليصبح  إلى  )صاحله(  )1084934114(من  رقم 
بعد التعديل )حنان طواشي علي العمري(،ولالحاطة بذلك 

جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية في جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
القرني( شنيف  ال  زين  محمد  )ميزعه  لـ  األول  االسم 
)مي( إلى  )ميزعه(  )1002315446(من  رقم  مدني  سجل 
شنيف  ال  زين  محمد  )مي  التعديل  بعد  االسم  ليصبح 

القرني(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية في جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
االسم األول لـ )رقيه صوفي عزيز احلق أفندي(سجل مدني 
االسم  )اجلازي(ليصبح  إلى  )رقيه(  )1064374737(من  رقم 
أفندي(،ولالحاطة  احلق  عزيز  صوفي  )اجلازي  التعديل  بعد 

بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية في جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
مدني  العماري(سجل  أحمد  سعيد  )ذيبان  لـ  األول  االسم 
االسم  )فيصل(ليصبح  إلى  )ذيبان(  )1014545832(من  رقم 
العماري(،ولالحاطة  أحمد  سعيد  )فيصل  التعديل  بعد 

بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية في جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
االسم األول لـ )حسنه طواشي علي العمري(سجل مدني 
االسم  )أمل(ليصبح  إلى  )حسنه(  )1060015219(من  رقم 
بذلك  العمري(،ولالحاطة  علي  طواشي  )أمل  التعديل  بعد 

جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية في جدة بأنه مت قبول طلب تعديل 
االسم األول لـ )صفيه خضر محمد الزهراني(سجل مدني 
رقم )1060142021(من )صفيه( إلى )صفاء(ليصبح االسم 
بعد التعديل )صفاء خضر محمد الزهراني(،ولالحاطة بذلك 

جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية بأبها  باملوافقة على تغيير األسم 
إلى  )رفده(  من  يحيى(  عبدالشكور  عبداهلل  )رفدة  لـ  األول 
عبداهلل  )رمي  التعديل  بعد  الكامل  االسم  ليصبح  )رمي( 
رقم  املدني  السجل  مبوجب  وذلك  يحيى(  عبدالشكور 

)1080224437( ،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

عبدالرحمن  )سميه  ببريدة  املدنية  األحوال  إدارة  إلى  تقدم 
طالبا   )1076727807( رقم  مدني  ضبعان(سجل  بن  راضي 
يصبح  بحيث  )سارا(  إلى  )سميه(  من  االول  االسم  تغيير 
ضبعان( بن  راضي  عبدالرحمن  )سارا  التغيير  بعد  االسم 

فمن له معارضة فليتقدم خالل شهر من تاريخه ،ولالحاطة 
بذلك جرى نشره.

ــــــــــــــــــــ
املادة  على  بناء  املكرمة   مبكة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
أنه  املدنية  األحوال  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )40(
تقدم لها )منان بن عامر مطر الكعبي( سجل مدني  رقم 
إلى   ) )منان  األول من  االسم  تعديل  بطلب   )1006755159(
)منال( ومت توثيقه لدى كاتب عدل بالصك رقم )36907709( 

في 1436/6/25هـ ، ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبنطقة الرياض بأنه مت توثيق القرار 
وتاريخ 1436/16/19هـ   )36881555( برقم  العدل  من كتابة 
مبوجب املادة )40( من الالئحة القاضي بتعديل االسم لـ )رقيه 
بنت علي بن مبارك مرير( سجل مدني رقم )1055204695( 
)سمر  التعديل  بعد  االسم  ليصبح  )سمر(  إلى  )رقيه(  من 

بنت علي بن مبارك مرير( ، ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

املادة  مبوجب  الرياض  مبنطقة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
)40( من الالئحة القاضي بتعديل االسم االول لـ )ذيره بنت 
رقم  مدني  سجل  العتيبي(  الشيباني  حمدان  بن  عجيب 
)1032442368( من )ذيره( إلى )اجلوهرة( ليصبح االسم بعد 
التعديل )اجلوهرة بنت عجيب بن حمدان الشيباني العتيبي( 

ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبنطقة الرياض مبوجب املادة )40( 

بنت  )مطره  لـ  االول  االسم  بتعديل  القاضي  الالئحة  من 
عايد بن دايود العنزي( سجل مدني رقم )1063047581( من 
)مطره( إلى )اجلوهرة( ليصبح االسم بعد التعديل )اجلوهرة 

بنت عايد بن دايود العنزي ( ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

املادة  مبوجب  الرياض  مبنطقة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
)رمياء  لـ  االول  االسم  بتعديل  القاضي  الالئحة  من   )40(
رقم  مدني  سجل  يوسف(  بن  محمد  بن  سليمان  بنت 
بعد  االسم  ليصبح  )رميا(  إلى  )رمياء(  من   )1006745929(
التعديل )رميا بنت سليمان بن محمد اليوسف ( ولالحاطة 

بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

املادة  مبوجب  الرياض  مبنطقة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
)مخزنه  لـ  االول  االسم  بتعديل  القاضي  الالئحة  من   )40(
رقم  مدني  سجل  البقماء(  محمد  بن  عبداحملسن  بنت 
)1077139614( من )مخزنه( إلى )مزن( ليصبح االسم بعد 
التعديل )مزن بنت عبداحملسن بن محمد البقماء( ولالحاطة 

بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبنطقة الرياض مبوجب املادة )40( 
بنت  )صاحله  لـ  االول  االسم  بتعديل  القاضي  الالئحة  من 
فهد بن محمد عبداهلل( سجل مدني رقم )1056427451( 
التعديل  بعد  االسم  ليصبح  )الهنوف(  إلى  )صاحله(  من 
االحمري(  عامر  آل  عبداهلل  محمد  بن  فهد  بنت  )الهنوف 

ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبنطقة الرياض مبوجب املادة )40( 
من الالئحة القاضي بتعديل االسم االول لـ )ليله بنت عوض 
من   )1093699468( رقم  مدني  سجل  املطيري(  عايض  بن 
بنت  )ليلى  التعديل  بعد  االسم  ليصبح  )ليلى(  إلى  )ليله( 

عوض بن عايض املطيري( ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية بالرياض بأنه  صدرت  املوافقة على 
تعديل االسم األول )حزام برجس بريجس الرحماني البقمي( 
سجل مدني رقم )1121774572( بتعديل االسم األول  من 
برجس  )عبدالعزيز  االسم  ليصبح  )عبدالعزيز(  إلى  )حزام( 

بريجس الرحماني البقمي(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

املوافقة  صدرت   بأنه   بالرياض  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
العلياني  عايض  جويعد  )سعيد  األول  االسم  تعديل  على 
القحطاني( سجل مدني رقم )1098568601( بتعديل االسم 
األول  من )سعيد( إلى )سعد( ليصبح االسم )سعد جويعد 

عايض العلياني القحطاني(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

املوافقة  صدرت   بأنه   بالرياض  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
على تعديل االسم األول )عبدي عبيد علي العوني املطيري( 
سجل مدني رقم )1078511183( بتعديل االسم األول  من 
علي  عبيد  )سعود  االسم  ليصبح  )سعود(  إلى  )عبدي( 

العوني املطيري(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية بالرياض بأنه  صدرت  املوافقة على 
العصيمي  بطيحان  بن  علي  بن  )فائح  األول  االسم  تعديل 
بتعديل االسم   )1041150580( رقم  العتيبي( سجل مدني 
األول  من )فائح( إلى )فالح( ليصبح االسم )فالح بن علي بن 

بطيحان العصيمي العتيبي(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

املوافقة  صدرت   بأنه   بالرياض  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
بن  عبداللطيف  بنت  )معيضه  األول  االسم  تعديل  على 
بتعديل   )1025310804( رقم  مدني  سجل  القرشي(  جبر 
االسم األول  من )معيضه( إلى )رمي( ليصبح االسم )رمي بنت 

عبداللطيف بن جبر القرشي(،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

صدرت  قد  بأنه  تبوك  مبنطقة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
عيسى  بنت  )عبيده  لـ  األول  االسم  تغيير  على  املوافقة 
ليصبح  )ندى(  إلى  )عبيده(  من  الهاللي(  املطره  هالل  بن 
االسم كامالً بعد التغيير )ندى بنت عيسى بن هالل املطره 
الهاللي( سجل مدني رقم )1054980758( ،ولالحاطة بذلك 

جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

بأنه قد صدر قرار  تبوك  املدنية مبنطقة  إدارة األحوال  تعلن 
وتاريخ  رقم)862(  املدنية  األحوال  لنظام  الفرعية  اللجنة 

1436/5/20هـ ، باملوافقة على تغيير االسم األول لـ )معيض 
إلى  )معيض(  من  الغامدي(  علي  آل  محمد  بن  علي  بن 
)عبدالعزيز( ليصبح االسم الكامل بعد التغيير )عبدالعزيز 
رقم  مدني  سجل  الغامدي(  علي  آل  محمد  بن  علي  بن 

)1078936307( ،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تقدم  بأنه  طريف  محافظة  في  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
تعديل  طالبا  الطرفاوي(  علي  بن  بابا  بنت  )شوقه  لها 
االسم  األول من )شوقه( إلى )شوق( في السجل املدني رقم 

)1023304668( ،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

أحوال  )إدارة  الشرقية  باملنطقة  املدنية  االحوال  ادارة  تعلن 
لـ)بيان  واجلد  األب  واسمي  االول  االسم  تغيير  عن  الدمام( 
عبدالرحمن يوسف محمد( سجل مدني رقم )18327397( 
إلى )جينا زكي حسني محمد( وذلك استناداً ملوافقة وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية املساعد رقم باخلطاب رقم )بدون( 
في 11-5-1436هـ  ليصبح االسم بعد التعديل )جينا زكي 

حسني محمد(، ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

بأنه  الدواسر   وادي  مبحافظة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
مدني  سجل  الدوسري(  محبوب  عباس  )ذعار  اليها   تقدم 
، من )ذعار(  رقم )1038659767(  طالبا تعديل االسم االول 
)عبدالعزيز  التعديل  بعد  االسم  ليصبح   ، )عبدالعزيز(  إلى 
وبحفيظته  اعاله  بسجله  وذلك  الدوسري(  محبوب  عباس 
الدواسر  وادي  سجل  1418/1/7هـ   بتاريخ   )16618( رقم 

،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

لها   تقدم  بأنه  ينبع   مبحافظة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
)عيده علي مرزوق اجلهني( سجل مدني  رقم )1071780595( 
ليصبح  )أميره(  إلى  )عيده(  من  األول  االسم  تغيير  طالبا 
االسم الكامل بعد التغيير )أميره علي مرزوق اجلهني( وذلك 
في السجل املدني وأساس حفيظة النفوس رقم )17807( 
بذلك  ،ولالحاطة   )2 )املدينة  سجل   ، 1434/6/14هـ  وتاريخ 

جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبحافظة القريات  بأنه تقدم لها 
)قرطي بن خباص بن وعيع األشجعي العنزي( سجل مدني  
رقم )10342216364(  طالباً تعديل االسم األول من )قرطي( 

إلى )علي(   ،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن األحوال املدنية مبنطقة جازان بأنه تقدم لها )جباره بنت 
 )1051984274( رقم  مدني  سجل  عقيل(   عيسى  ابراهيم 
طالبا تعديل االسم األول  من )جباره( إلى )سما( ، ليصبح 
عقيل(  عيسى  ابراهيم  بنت  )سما  التعديل  بعد  االسم 

،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

إليها  تقدم  بأنه  حائل  مبنطقة  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
)ظويهر بن عطا اهلل ظويهر الرشيدي( رقم السجل املدني 
إلى  األول من )ظويهر(  )1013135544( بطلب تغيير االسم 
اهلل  عطا  بن  )فهد  التعديل  بعد  االسم  ليصبح  )فهد( 

ظويهر الرشيدي( ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تعلن إدارة األحوال املدنية مبحافظة الليث بأنه تقدم اليها 
طالبا  املزيني(  جاراهلل  ال  ابراهيم  عبداهلل  بنت  )مرضية 
بتغيير االسم  األول من )مرضية( إلى )غرام( ليصبح االسم 
وذلك  املزيني(  ابراهيم  عبداهلل  )غرام  التعديل  بعد  كامال 
مبوجب السجل املدني رقم )1071741803( ،ولالحاطة بذلك 

جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

على  املوافقة  صدرت  بأنه  بأبها  املدنية  األحوال  إدارة  تعلن 
تغيير االسم االول لـ)سراء علي سعيد عسيري( من )سراء( 
)ساره  التعديل  بعد  الكامل  االسم  ليصبح  )ساره(  إلى 
رقم  املدني  السجل  مبوجب  وذلك  عسيري(  سعيد  علي 

)1079020226( ،ولالحاطة بذلك جرى نشره.
ــــــــــــــــــــ

تقدم إلدارة األحوال املدنية في الطائف  )ذعار بن مرزوق بن 
الوذناني( سجل مدني رقم )1083247690( وحفيظة  نامي 
نفوس رقم )217205( وتاريخ 1427/7/6هـ ، مصدرها الطائف 
ليصبح  )مشاري(  إلى  )ذعار(  االول من  االسم  تعديل  طالباً 
االسم بعد التعديل )مشاري بن مرزوق بن نامي الوذناني( ، 
فمن له معارضة على ذلك فليتقدم مبعارضته خالل شهر 

من تاريخه ، ولالحاطة بذلك جرى نشره.

تعـــــــديل ا�ســـــــــم
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1435/10/29هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35304604 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/3/7هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

قرار ال�سرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�سي�س 
�سركة بيجه ال�سعودية املحدودة بت�ريخ 

1435/1/15هـ املوافق 2013/11/18م 
لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم : ـ 

ـ حامل بطاقة اأحوال رقم )10316531971(          طرف اأ�ل  1ـ ال�سيد / ب�سري عبد احلميد العظم  
ـ حامل بطاقة اأحوال رقم )10073216471(     طرف ثانـي  2ـ ال�سيد / هاين ب�سري العظم   
تاأ�سي�س �سركة بيجه ال�سعودية املحد�دة / �سركة ذات م�سوؤ�لية حمد�دة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم 
)1010152370( �تاريخ 1419/09/16هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل الريا�س برقم )3625( جلد )38( 

لعام 1419هـ ، �اآخر قرار �سركاء مثبت لدى كاتب عدل الريا�س برقم )3934( جلد )342( لعام 1432هـ . 
�حيث يرغب ال�سركاء اأعله بتعديل املادة )الثانية( �اخلا�سة بغر�س ال�سركة �بناء عليه فقد قرر ال�سركاء بالإجماع 

تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة �فقـاً ملا يلي : ـ 
اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا العقد . 

ثانياً : تعديل املادة الثانية من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة �ذلك باإ�سافة اأن�سطة لت�سبح كالتايل : 
ال�سلكية  الت�سالت  �اأعمال  اللكرت�نية  �الأعمال  �امليكانيكية  الكهربائية  �الأعمال  ��سيانتها  للمباين  عامة  مقا�لت 
الكهربائية  الأجهزة  يف  �التجزئة  اجلملة  �جتارة  �اللكرت�نية  �امليكانيكية  الكهربائية  الأعمال  �ت�سغيل  ��سيانتها 
الآيل  احلا�سب  �اأجهزة  املختربات  �معدات  العلمية  �املعدات  ال�سلكية  الت�سالت  �اأجهزة  �اللكرت�نية  �امليكانيكية 
�خدمات الت�سدير �الت�سويق للغري �ت�سنيع لوحات كهربائية �سغط منخف�س من )100( اإىل )6500( اأمبري �اأجهزة 
حتكم باملحركات �اأجهزة حتكم باحلمل ، �لوحات كهربائية �سغط مرتفع حتى 36 ك فولت �حمطات مدجمة حتى 36 

ك فولت . 
ثالثاً : تبقى مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل اأ� تغري . 

للجهات  لتقدميها  للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى  ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه  القرار من )6( ن�سخ  : �سدر هذا  رابعاً 
املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد / عادل اإبراهيم متعب العتيبي ـ �سعودي اجلن�سية ـ 

�يحمل بطاقة اأحوال رقم )1029724042( يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع . 
توقيع ال�سركاء:-

                            الطرف الأ�ل                                                                          الطرف الثانـي
          ال�سم: ب�سري عبد احلميد العظم                                                    ال�سم: هاين ب�سري العظم

         التوقيع:                                                                                            التوقيع:

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم : ـ 

1ـ ال�سيد / ع�سام �سليمان دا�د اليو�سف ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1000916104( ، تاريخ امليلد 

)1384هـ( �مهنته تاجر �يقيم يف مدينة الريا�س .

طرف اأ�ل            

2ـ ال�سيد / �ليد ع�سام �سليمان اليو�سف ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1087995534( ، تاريخ امليلد 

)1412هـ( �مهنته طالب �يقيم يف مدينة الريا�س .

طرف ثانـي            

 )1010253934( برقم  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  �املقا�لت  العامة  للتجارة  البناء  م�ساندة  �سركة  تاأ�سي�س 

املجلد  الريا�س ب�سحيفة )126( �عدد )1717( من  كاتب عدل  لدى  تاأ�سي�سها  �تاريخ 1429/07/23هـ �املثبت عقد 

الثانية :  التاأ�سي�س �اخلا�سة باملادة  ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد  )224( �تاريخ 1429/07/17هـ �حيث رغب 

اأغرا�س ال�سركة . 

فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء الذين ميلكون )50( ح�سة متثيل ن�سبة )%100( 

من راأ�س املال �فقـاً ملا  يلي :

اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً : تعديل املادة الثانية من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة لت�سبح �سياغتها بعد التعديل على 

النحو التالـي : 

�سراء �متلك العقارات ل�سالح ال�سركة . 

ا�سترياد �جتارة اجلملة �التجزئة يف خلطات الأ�سفلت �الأ�سمنت �م�ستلزماتها �قطع غيارها . 

تاأجري ��سيانة �ت�سغيل خلطات الأ�سفلت �الأ�سمنت . 

ا�سترياد �جتارة اجلملة �التجزئة يف املعدات الثقيلة �اخلفيفة �املعدات ال�سناعية . 

تاأجري ��سيانة �ت�سغيل املعدات الثقيلة �اخلفيفة �املعدات ال�سناعية . 

ا�سترياد �جتارة اجلملة �التجزئة يف مواد ال�سباكة �اأد�ات البناء �م�ستلزماتها . 

ا�سترياد �جتارة اجلملة �التجزئة يف اأجهزة التربيد �التكييف �م�ستلزماتها �قطع غيارها . 

ا�سترياد �جتارة اجلملة �التجزئة يف الأجهزة �الأد�ات الكهربائية �اللكرت�نية �م�ستلزماتها �قطع غيارها . 

ا�سترياد �جتارة اجلملة �التجزئة يف اأجهزة احلا�سب الآيل . 

ا�سترياد ال�سيارات اجلديدة �امل�ستعملة �قطع غيارها ��سيانتها . 

احل�سول على الوكالت التجارية يف جمال ن�ساط ال�سركة . 

�متار�س ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س النظامية من جهة الخت�سا�س . 

ثالثاً : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل . 

رابعاً : حرر هذا القرار من )4( ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة من القرار للعمل مبوجبه �الن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 

هذه  اإمتام  يف  اليو�سف  دا�د  �سليمان  ع�سام   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  �قد   ، النظامية  الإجراءات  ل�ستكمال   ، املخت�سة 

الإجراءات �عليه جرى التوقيع .

�اهلل املوفق ،،،

التوقيعاسم الشريك

عصام سليمان داود اليوسف - طرف أول

 وليد عصام سليمان اليوسف - طرف ثانـي

ملحق )عقد ت�أ�سي�س(
قرار ال�سرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�سي�س 

�سركة م�س�ندة البن�ء للتج�رة الع�مة واملق�والت  
)ذات م�سئولية حمدودة( يف يوم االأربع�ء 
1435/2/15هـ املوافق 2013/12/18م 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35304967 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/3/7هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   

 كاتب العدل 

))متهيد((
لقد �سبق للإطراف الآتية اأ�سمائهم:

رقــم  الـمـدنـي  الـ�سـجـل  بـمـوجـب  الـجـنـ�سـيـة  �سـعـودي  الـ�سـقـيـر  را�سـد  بـن  اإبـراهـيـم  بـن  مـوفـق  الـ�سـيـد/   -1
101316989 �تاريخ 1401/6/3هـ .           طرف اأ�ل

رقــم   الـمـدنـي  الـ�سـجـل  بـمـوجـب  الـجـنـ�سـيـة  �سـعـودي  الـ�سـقـيـر  اإبـراهـيـم  بـن  مـوفـق  بـن  اإبـراهـيـم   / الـ�سـيـد   -2
1016083055 �تاريخ 1419/5/9هـ .                                                               طرف ثانـي

تاأ�سي�س �سركة نظم تقنية املياه للمقا�لت بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم 101021975  �املثبت عقد تاأ�سي�سها 
لدى كاتب عدل ب�سحيفته 380663/ 34 لعام 1434هـ بتاريخ 1434/10/25هـ  �حيث رغب ال�سركاء يف تعديل البند 

اخلام�س ع�سر �املتعلق بال�سنة املالية �فقا ملا يلي:
ا�ل: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزءا من هذا القرار .

التعديل على النحو  التاأ�سي�س �اخلا�س بال�سنة املالية لي�سبح �سياغتها بعد  البند اخلام�س ع�سر يف عقد  ثانيا: تعديل 
التايل:

اأ- ت�سبح بداية ال�سنة املالية لل�سركة اعتبارا من 1435/2/29هـ  املوافق 2014/1/1م �تكون مدة كل �سنة مالية بعد 
لك اثني ع�سر �سهرا .

ب- تعد ال�سركة ميزانية م�ستقلة عن الفرتة النتقالية الناجتة عن تعديل ال�سنة املالية للفرتة من 2013/9/1م حتى 
2013/12/31م .

رابعا: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي علية بد�ن تعديل .
خام�سا: حرر هذا القرار من )7( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 
الإجراءات  اإمتام هذا  فـي  الدبيان  ال�سيد /حممد �سالح  ال�سركاء  النظامية �قد فو�س  الإجراءات  الـمخت�سة ل�ستكمال 

�علية جرى التوقيع.
�اهلل �يل التوفيق ،،،

التوقيعاسم الشريك

الـسـيـد/ مـوفـق بـن إبـراهـيـم بـن راشـد الـصـقـيـر

الـسـيـد / إبـراهـيـم بـن مـوفـق بـن إبـراهـيـم الـصـقـيـر 

قرار ال�سرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�سي�س
�سركة نظم تقنية املي�ه للمق�والت

)ذات م�سئولية حمدودة(
بت�ريخ 1435/1/24 هـ املوافق 2013/11/27م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35183091 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/2/8هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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UM AL-QURA عقــود تجـــارية
1435/10/29هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق للإطراف الآتية اأ�سمائهم:
1-  �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور/ �سيف الإ�سلم بن �سعود بن عبد العزيز �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل 

املدين رقم )1031848458( طرف اأول
2- �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية/ رهام بنت �سيف الإ�سلم بن �سعود بن عبد العزيز �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل 

طرف ثاين املدين رقم )1057645754(      
التجاري  بال�سجل  واملقيدة  حمدودة(  م�سئولية  ذات   ( املحدودة  واملقاولت  للتجارة  الأو�سط  �سركة  تاأ�سي�س 
9و10  بال�سحيفة  الوزارة  عدل  كاتب  لدي  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  1425/5/5هـ  وتاريخ   1010199223 رقم 
مثبت  �سركاء  قرار  اأخر  وكان  1434/8/24هـ  وتاريخ  1425/4/19هـ  وتاريخ   145 املجلد  من   342 وعدد 
ال�سركاء  رغب  وحيث  1434/2/4هـ  وتاريخ   410 املجلد  من   432 وعدد   30 بال�سحيفة  العدل  كاتب  لدي 
يلي: ملا  وفقا  التاأ�سي�س  عقد  تعيل  بالإجماع  ال�سركاء  قرر  لذا   . ال�سركة  باإغرا�س  واخلا�سة  )ثانيا(  املادة   بتعديل 

اأول: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزءا من هذا القرار .
التالية: الأن�سطة  باإ�سافة  وذلك  ال�سركة  باإغرا�س  واخلا�سة  التاأ�سي�س  عقد  من  )ثانيا(  املادة  تعديل   ثانيا: 

اإدارة وت�سغيل و�سيانة املباين واملن�سات احلكومية والأهلية .
 . تغيري  اأو  تعديل  بدون  علية  هي  كما  القرار  هذا  ي�سملها  مل  التي  الأ�سا�سي  العقد  مواد  بالتايل  تبقى   ثالثا: 
رابعا: �سور هذا القرار من )7( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 

املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية .

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور/ سيف اإلسالم بن سعود بن عبد العزيز 

صاحبة السمو الملكي األميرة/ رهام بنت سيف اإلسالم بن سعود بن عبد العزيز

قرار ال�سرك�ء بتعديل عقد ت�أ�سي�س 
�سركة االأو�سط للتج�رة واملق�والت املحدودة 

 بت�ريخ 1434/12/23هـ

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35311153 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/3/8هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سماوؤهم: 
1. ال�سيد / �سعود خليفة مدعج ال ف�سام الدو�سري �سجل مدنـي رقم 1039097744 وتاريخ 1424/04/15هـ �سادر من 

الدمام ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1379هـ .
) طرف اأول(
الريا�س  ال�سيد / تركي عاي�س ثواب اجلعيد �سجل مدين رقم 1007628215 وتاريخ 1420/01/11هـ �سادر من   .2

ومهنته مت�سبب وتاريخ ميلده 1404/12/21هـ  .
                                                                                                                ) طرف ثانـي(
وتاريخ   1010347219 رقم  جتاري  �سجل  حمدودة-  م�سئولية  ذات  �سركة   - ال�سيوية  املطاعم  �سركة  تاأ�سي�س 
1433/09/23هـ واملثبت عقدها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة رقم )70( من املجلد 

)390( عدد )3435( بتاريخ 1433/08/26هـ  .
- وحيث ال�سريك الول �سعود خليفة مدعج ال ف�سام الدو�سري ميتلك فرع موؤ�س�سة فردية مقيدة با�سم فرع جمموعة 
�سعود املدعج التجارية واملقيدة بال�سجل التجاري 1010388562 وتاريخ 1434/11/13هـ مبدينه الريا�س ويرغب يف 
التنازل عن هذا الفرع ل�سالح ال�سركة مبا له من حقوق وماعليهم من التزامات وعمالة وتراخي�س وجميع العنا�سر املالية 

والفنية والدارية ويرغب ال�سركاء يف الحتفاظ بنف�س رقم وتاريخ ال�سجل التجاري.
- ورغب ال�سريك الأول �سعود خليفة مدعج ال ف�سام الدو�سري يف التنازل عن )490( ح�سة وقيمتها )49000( ريال 

�سعودي ل�سالح �سركة قدرة الوطنية القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة ( �سجل جتاري رقم )1010362522(
التنازل عن )490( ح�سة ب وقيمتها )49000( ريال �سعودي  الثاين تركي عاي�س ثواب اجلعيد يف  ال�سريك  - ورغب 
ل�سالح �سركة قدرة الوطنية القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة ( �سجل جتاري رقم )1010362522( وقد ا�ستلم 
جمع الإطراف حقوقهم كاملة ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم ويقر ال�سريك 

اجلديد باإطلعه على عقد التاأ�سي�س واللتزام به .
لذي فقد قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل عقد التاأ�سي�س وفقا ما يلي :

اأول : يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاآ من هذا القرار.
ثانيا : تعديل مقدمة العقد لي�سبح ال�سركاء بال�سركة هم.

وتاريخ   1010362522 رقم  جتاري  �سجل  حمدودة-  م�سئوليه  ذات  �سركة   - القاب�سة  الوطنية  قدرة  �سركة   .1
1434/03/17هـ واملثبت عقدها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة رقم )61( من املجلد 

)410( عدد )561( بتاريخ 1434/02/12هـ .                                                     
                        ) طرف اول(
2. ال�سيد / �سعود خليفة مدعج ال ف�سام الدو�سري �سجل مدين رقم 1039097744 وتاريخ 1424/04/15هـ �سادر من 
الدمام ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1379هـ  .                                                                                                                            
) طرف ثانـي(
الريا�س  ال�سيد / تركي عاي�س ثواب اجلعيد �سجل مدين رقم 1007628215 وتاريخ 1420/01/11هـ �سادر من   .3

ومهنته مت�سبب وتاريخ ميلده 1404/12/21هـ .
                                                                                                                 ) طرف ثالث(

ثالثا : تعديل املادة ال�ساد�سة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة .
حدد راأ�س مال ال�سركة بـ ) 100.000ريال( فقط مائه األف ريال مق�سم اإىل )1000( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل 

ح�سة ) 100ريال ( ومت توزيعها على ال�سركاء  كالتايل:

 قيمة الحصةاسم الشريكم
ريال سعودي

إجمالي القيمةالنسبة% عدد الحصص
ريال سعودي

9898.000%100980شركة قدره الوطنية القابضة1

11000%10010سعود خليفة مدعج ال فصام الدوسري2

11000%10010تركي عايض ثواب الجعيد3
100.000 ريال100%1001000اإلجمالـي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم وانه مت الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س . 
رابعا : تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري.

لتقدميها  الأخرى  والن�سخ  للعمل مبوجبها  القرار  ن�سخة من  ا�ستلم كل طرف  ن�سخ  القرار من )5(  : �سور هذا  خام�سا 
للجهات الـمخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سادة / مكتب اخلرا�سي لل�ست�سارات الإدارية 

فـي اإمتام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع .

واهلل املوفق ،،،

التوقيعاسم الشريكم

شركة قدرة الوطنية القابضة1

سعود خليفة مدعج ال فصام الدوسري2

تركي عايض ثواب الجعيد3

قرار ال�سرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد الت�أ�سي�س
�سركة املط�عم اال�سيوية املحدودة

 بت�ريخ 1435/2/1هـ  املوافق 2013/12/4م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35276301 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/2/29هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

لقد �سبق للأطراف الآية اأ�سماوؤهم : 
1. ال�سيد �سويحي حممد جربوع القحطاين )�سعودي اجلن�سية( �سجل مدين رقم)100169339(                        طرف اأول 
2. ال�سيد / حممد �سويحي حممد القحطاين)�سعودي اجلن�سية (�سجل مدين رقم)1076975919(                    طرف ثانـي
3. ال�سيد / بداح �سويحي حممد القحطني )�سعودي اجلن�سية( �سجل مدين رقم )1088790272(                   طرف ثالث 
برقم )1010163210(  الريا�س  التجاري مبدينة  بال�سجل  املقيدة  للمقاولت  القحطاين  �سركة �سويحي حممد  تاأ�سي�س 
وتاريخ 1421/9/1هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل املكلف بوزرة التجارة وال�سناعة ، ب�سحيفة )78( وعدد 
)137 يف املجلد 400( وايخ 1434/1/11هـ ، وحيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س ، واخلا�سة باملادة 
الثالثة فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة )جميع ال�سركاء( الذين ميلكون )100%( ح�سة متثل ن�سبة 

100%( من را�س املال وفقا ملا يلي : 
اأول : يعترب التمهيد ال�سابق جزًا ل يتجزاأ من هذا القرار . 

)الأعمال   ) التايل  الن�ساط  باإ�سافة  وذلك  )بالأغرا�س  واخلا�سة  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  من  الثالثة  املادة  تعديل   : ثانيا 
امليكانيكية (. 

ثالثا : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل . 
رابعا : حرر هذا القرار من )5( ن�سخ ، ا�ستلم كل طرف ن�سخه من القرار للعمل مبوجبها ، والن�سخ الأخرى لتقدميها 
جلهات املخت�سة ، ل�ستكمال الإجراءات النظامية ، وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد / �سويحي حممد جربوع القحطاين يف اإمتام 

هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع . 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35304882 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/3/7هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

قرار ال�سرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�سي�س
�سركة �سويحي حممد القحط�ين للمق�والت

 )ذات م�سئولية حمدودة(
 بت�ريخ 1435/2/22هـ املوافق 2013/12/25م
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UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

قرار ال�سرك�ء بتعديل عقد ت�أ�سي�س �سركة اليمني لل�سي�رات املحدودة

ب�نتق�ل ح�سة ال�سريك املتويف  ل�سريك اآخر

احلمد هلل �بعد : فلقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم : ـ 

ال�سيد / �سعيد بن عبد الرحمن �سعد اليمني �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة النفو�س 1ـ

اأحوال  بطاقة  يحمل  اخلرج  من  �سادرة  1384/2/22هـ  تاريخ   )8735/429( رقم 

)10014436371( مهنته رجل اأعمال تاريخ امليلد 1364هـ �يقيم يف مدينة الريا�س حي 

املحمدية .                                     طرف اأ�ل 

ال�سيد / عبد الرحمن بن �سعيد بن عبد الرحمن اليمني �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة 2ـ

بطاقة  يحمل  الريا�س  من  �سادرة  1416/8/24هـ  �تاريخ   )270856( رقم  النفو�س 

يف  �يقيم  1401/4/29هـ  امليلد  تاريخ  اأعمال  رجل  �مهنته   )1001443652( اأحوال 

مدينة الريا�س حي املحمدية .                                                      طرف ثاين 

حفيظة 3ـ مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  اليمني  الرحمن  عبد  بن  �سعيد  بن  حممد   / ال�سيد 

النفو�س رقم )300700( بتاريخ 1419/1/1هـ �سادرة من الريا�س يحمل بطاقة اأحوال 

الريا�س  مدينة  يف  �يقيم  1403/11/6هـ  امليلد  تاريخ  طالب  �مهنته   )100144366(

حي املحمدية .                                              طرف ثالث 

ال�سيد / اأحمد �سعيد بن عبد الرحمن اليمني �سعودي اجلن�سية يحمل بطاقة اأحوال رقم 4ـ

1406/7/20هـ  امليلد  تاريخ  طالب  �مهنته  الريا�س  من  �سادرة   )1009414671(

�يقيم يف مدينة الريا�س حي املحمدية .             طرف رابع

رقم 5ـ مدين  �سجل  اجلن�سية  �سعودي  اليمني  الرحمن  عبد  بن  �سعيد  بن  ماجد   / ال�سيد 

)1090227925( �سادرة من الريا�س تاريخ امليلد 1416/10/27هـ ) قا�سر ( �يقيم 

يف مدينة الريا�س حي املحمدية .               طرف خام�س

بال�سحيفة  الريا�س �املوثق  تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل  لل�سيارات املثبت عقد  اليمني  تاأ�سي�س �سركة 

رقم )135 ، 136 ، 137( جلد رقم )43( بعدد )4082( لعام 1420هـ �امل�سجلة بال�سجل التجاري 

رقم )1010156975( يف 1420/9/20هـ ، �حيث تويف ال�سريك / حممد بن �سعيد اليمني ـ رحمه اهلل 

ـ �انح�سر ارثه يف �الده ال�سريك �سعيد بن عبد الرحمن اليمني ��الدته

ال�سالح  بنت حممد  نورة  ال�سيدة  قررت  ال�سالح �قد  الرحمن  عبد  بن  بنت حممد  نورة   / ال�سيدة   

التنازل عن ن�سيبها من ارثها من ابنها ال�سريك حممد بن �سعيد اليمني املتمثلة يف ح�سته يف �سركة 

اليمني لل�سيارات البالغة )50( قيمة احل�سة الواحدة )1000( ريال لتنتقل بكاملها اإىل ال�سيد / �سعيد 

بن عبد الرحمن اليمني �يقر املوقعون عليه باأن توقيعهم مبثابة اإقرار �خمال�سة نهائية فيما بينهم 

فيما 

ال�سركاء املوافقة على تعديل عقد  يتعلق بقيمة احل�س�س املتنازل عنها �بناء عليه فقد قرر جميع 

التاأ�سي�س مبوجبه �فقاً للآتي : 

اأ�ًل: 

ـ تعدل املقدمة الأ�سا�سية للعقد لي�سبح ال�سركاء احلاليون يف ال�سركة هم : 

النفو�س 1ـ حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  اليمني  �سعد  الرحمن  عبد  بن  �سعيد   / ال�سيد 

اأحوال  بطاقة  يحمل  اخلرج  من  �سادرة  1384/2/22هـ  تاريخ   )8735/429( رقم 

)10014436371( مهنته رجل اأعمال تاريخ امليلد 1364هـ �يقيم يف مدينة الريا�س حي 

املحمدية .                                                          طرف اأ�ل

ال�سيد / عبد الرحمن بن �سعيد بن عبد الرحمن اليمني �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة 2ـ

النفو�س رقم )270856( �تاريخ 1416/8/24هـ �سادرة من الريا�س يحمل بطاقة اأحوال 

مدينة  يف  �يقيم  1401/4/29هـ  امليلد  تاريخ  اأعمال  رجل  �مهنته   )1001443652(

الريا�س حي املحمدية .                                                 طرف ثاين

رقم 3ـ اأحوال  بطاقة  يحمل  اجلن�سية  �سعودي  اليمني  الرحمن  عبد  بن  �سعيد  اأحمد   / ال�سيد 

)1009414671( �سادرة من الريا�س �مهنته طالب تاريخ امليلد 1406/7/20هـ �يقيم 

يف مدينة الريا�س حي املحمدية .         طرف ثالث

مدين  4ـ �سجل  اجلن�سية  �سعودي  اليمني  الرحمن  عبد  بن  �سعيد  بن  ماجد   / ال�سيد 

1416/10/27هـ  امليلد  تاريخ  الريا�س  من  �سادرة   )1090227925( رقم 

                                                                                                      . ال�سرعي  �ليه  التوقيع  يف  �ميثله  املحمدية  حي  الريا�س  مدينة  يف  �يقيم  )قا�سر( 

طرف رابع

ثانياً :

 تعدل املادة ال�سابعة �اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح كما يلي : 

ُحــدد راأ�سمال ال�سركة بـ )3.000.000( ثلثة مليني ريال �سعودي مق�سم اإىل )3000 ح�سة( مت�سا�ية 

القيمة قيمة كل ح�سة )1000ريال( مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل : 

 عددا�سم ال�سريكم

 احل�س�س

 العينية

 قيمة

 احل�سة

الواحدة

الإجمايل بالريال

285010002.850.000 �سعيد بن عبد الرحمن �سعد اليمني1ـ

50100050.000 عبد الرحمن بن �سعيد بن عبد الرحمن اليمني2ـ

50100050.000 اأحمد بن �سعيد بن عبد الرحمن اليمني3ـ

50100050.000 ماجد بن �سعيد بن عبد الرحمن اليمني4ـ

300010003.000.000 الإجمـــــــــــــــــايل

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س . 

ثالثاً :

 ـ  تبقى جميع بنود املواد �البنود يف العقد ال�سابق نافذة د�ن تغيري . 

رابعاً : 

ـ حرر هذا القرار من )8( ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة للعمل مبوجبها �باقي الن�سخ لتقدميها للجهات 

اإمتام  يف  غنيم  بن  اهلل  عبد  بن  �سعد   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  التعديل �قد  اإجراءات  لإنهاء  املخت�سة 

اإجراءات تعديل عقد ال�سركة . 

�اهلل املوفق،،،

توقيع ال�سركاء

ال�سريك/                                                                         ال�سريك/

التوقيع                                                                             التوقيع

ال�سريك/                                                                            ال�سريك/ 

التوقيع                                                                             التوقيع

املتنازلة/

التوقيع

:لقد  �سبط  �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد  التجارة  بوزارة  املكلف  العدل  العدل /كاتب  �زارة 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  35عدد 1395 من 

املجلد  253  لعام1430  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1430/6/13هـ ��سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله ��سحبه ��سلم

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم : ـ 

1 
ـ

�سمو الأمرية م�سا�ي بنت في�سل بن م�سعل بن عبد العزيز اآل �سعود �سعودية اجلن�سية 

مبوجب ال�سجل املدين رقم )1118462173( �تاريخ امليلد 1403هـ �مهنتها طالبة �تقيم 

يف مدينة الريا�س . )طرف اأ�ل(

2 
ـ

، �سعودية اجلن�سية مبوجب  اآل �سعود  العزيز  �سمو الأمرية لطيفة بنت �سلطان بن عبد 

ال�سجل املدين رقم )1102013149( �سادرة من الريا�س �تاريخ امليلد 1370هـ �تقيم يف 

مدينة الريا�س .  )طرف ثاين(

رقم  حتت  الريا�س  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحد�دة  اأ�ج  جمموعة  �سركة  تاأ�سي�س 

العدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت  03/05/1433هـ  �تاريخ   )1010333400(

�تاريخ  1434هـ  لعام   )35100892( بالعدد   )328( بال�سحيفة  �ال�سناعة  التجارة  بوزارة 

ال�سركاء  اتفق  لذا   ، التاأ�سي�س  عقد  مواد  بع�س  بتعديل  ال�سركاء  رغب  �حيث  22/01/1434هـ 

بع�س  باإ�سافة  �ذلك  التاأ�سي�س  عقد  من  الثالثة  باملادة  ال�سركة  اأغرا�س  تعديل  على  بالإجماع 

الأن�سطة التجارية . 

اأ�ًل :

 يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً : 

تعديل املادة )الثالثة( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة باإ�سافة ن�ساط لي�سبح �سياغتها بعد التعديل على 

النحو التايل : 

اأغرا�س ال�سركة :

 اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

�سراء الأرا�سي لإقامة املباين عليها �ا�ستثمار هذه املباين بالبيع بالنقد �التق�سيط اأ� الإيجار ل�سالح 

�ا�ستغلل  �بيع  ال�سركة  ل�سالح  العقار  �متلك  ��سراء  العقار  �تطوير  ��سيانة  �اإدارة  ال�سركة 

العقارات �الأرا�سي ل�سالح ال�سركة �امل�ساركة يف ال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على تلك 

ال�سركات .

ثالثاً :

 تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل . 

خام�ساً :

 حرر هذا القرار من �سبع ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى 

لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء مكتب حازم املدين 

حمامون �م�ست�سار�ن يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع .

الطرف الأ�ل                                                                                                       الطرف الثاين   

ال�سم                                                                                                                         ال�سم        

التوقيع                                                                                                                   التوقيع

:لقد   �بعد  �حده  هلل  احلمد  �ال�سناعة    التجارة  بوزارة  املكلف  العدل  /كاتب  العدل  �زارة 

ـــــــ  بال�سحيفة   ذلك  على  �توقيعهم  املعنية   الطراف  بح�سور  لدينا  العقد   هذا  ملخ�س  �سبط 

عدد 35270576  من املجلد  ــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/2/28هـ 

��سلى اهلل على نبينا حممد اآله ��سحبه ��سلم

قرار ال�سرك�ء رقم )1( بتعديل عقد ت�أ�سي�س �سركة جمموعة اأوج املحدودة 

بت�ريخ 1435/2/7هـ املوافق 2013/12/10م
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لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم : 

1/ ال�سيد / تركي �سعد را�سد القنيةـ  �سعودي اجلن�سيةـ  مبوجب ال�سجل املدين رقم )1047144736( 

�تاريخ 1424/06/12هـ ال�سادر من الريا�س .       

)طرف اأ�ل(      

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ـ  الهزاين  حممد  اهلل  عبد  بن  خالد   / ال�سيد   /2

)10262615352( �تاريخ 1410/02/06هـ ال�سادر من الريا�س .     

)طرف ثاين(       

تاأ�سي�س �سركة الرياح احلجرية للتجارة املحد�دة ـ مبوجب ال�سجل التجاري رقم )1010362800( 

�تاريخ 1434/03/21هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة �ال�سناعة 

بال�سحيفة رقم )2( عدد )159( جملد )408( لعام 1434هـ �ملحق التعديل الأخري عدد )3475783( 

لعام 1434هـ بتاريخ 1434/06/13هـ . 

�حيث اأن الطرف الثاين ال�سيد / خالد بن عبد اهلل حممد الهزاين ميلك عدد )66( ح�سة من ح�س�س 

من  ح�سة   )50( عدد  عن  التنازل  يف  �يرغب  ال�سركة  مال  راأ�س  من   )%66( ن�سبة  �متثل  ال�سركة 

رقم  التجاري  ال�سجل  املحد�دة مبوجب  للمقا�لت  �سركة حمورين   / لل�سادة  ال�سركة  يف  ح�س�سه 

جديد  ك�سريك  ريال   )50.000( �قدره  اإجمايل  مببلغ  1432/06/12هـ  �تاريخ   )1010308761(

يف ال�سركة ، �اأي�ساً رغب الطرف الثاين ال�سيد / خالد بن عبد اهلل حممد الهزاين يف التنازل عن عدد 

)16( �حيث اأن املتنازل لهم قد �افقوا على هذا التنازل �اآلت اإليهم ملكية هذه احل�س�س مبا لها من 

حقوق �ما عليها من التزامات �فقاً مليزانية ال�سركة �يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة 

تامة �نهائية فيما بينهم ، �رغب ال�سركاء يف تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س �املادة )الأ�ىل( �املادة 

)الثانية( �املادة )ال�ساد�سة( �املادة )العا�سرة( من عقد التاأ�سي�س لذا قرر ال�سركاء بالإجماع تعديل 

عقد التاأ�سي�س �فقاً ملا يل : 

اأ�ًل :

 يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً :

 تعديل مقدمة العقد الأ�سا�سي لل�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكني لل�سركة هم : 

1/ ال�سيد / تركي �سعد را�سد القنيةـ  �سعودي اجلن�سيةـ  مبوجب ال�سجل املدين رقم )1047144736( 

�تاريخ 1424/06/12هـ ال�سادر من الريا�س �مهنته : رجل اأعمال ، تاريخ امليلد 1391هـ �يقيم يف 

)طرف اأ�ل( مدينة الريا�س .    

2/ ال�سيد / �سركة حمورين للمقا�لت املحد�دة ـ مبوجب ال�سجل التجاري رقم )1010308761( 

�تاريخ 1432/06/12هـ املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة �ال�سناعة 

�ملحق  1432/05/21هـ  �تاريخ  1432هـ  لعام   )330( جملد   )1828( عدد   )5( رقم  �سحيفة 

التعديل الأخري لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة �ال�سناعة عدد )3558091( لعام 1435هـ 

بتاريخ 1435/01/11هـ .         

)طرف ثاين(    

ثالثاً :

 تعديل املادة )�ساد�ساً( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح كما يلي : 

قيمة كل ح�سة   ، القيمة  مت�سا�ية  )100( ح�سة  اإىل  )100.000( مق�سم  بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 

)1000( ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 النسبة اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

50%50100050.000 تركي بن سعد راشد القنية

50%50100050.000شركة محورين للمقاوالت المحدودة

100%1001000100.000 اإلجمالي

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم عند التاأ�سي�س . 

رابعاً :

 تعديل املادة )اأ�ًل( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة با�سم ال�سركة لت�سبح كما يلي : 

ا�سم ال�سركة : �سركة مدن عربية للمقا�لت املحد�دة 

خام�ساً :

 تعديل املادة )ثانياً ( اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة لت�سبح كما يلي : 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

املطارات  �مباين  �ال�سناعية  �ال�سحية  �الرتفيهية  التعليمية  �املن�ساآت  للمباين  عامة  مقا�لت 

�معدات البناء �ال�سقالت ،

 �املباين �سابقة ال�سب �املباين اخلر�سانية �الفولذية �املباين اجلاهزة ، 

�اأعمال الطرق مبا فيها ال�سكك احلديدية �املرت� �الأنفاق �املطارات �مدارج الطائرات �الأعمال 

الرتابية �ال�سفلتة �الأر�سفة �املمرات اجلانبية �حواجز احلماية ���سائل ال�سلمة للطرق �درء 

اأخطار ال�سيول ،

ال�سحي،  �ال�سرف  املياه  تنقية  )حمطات  �املجاري  املياه  �اأعمال  متخ�س�سة  فرعية  �مقا�لت   

�حمطات ال�سخ �التقنية الأخرى الري �ال�سرف ال�سحي �ت�سريف ال�سيول

 ـ �سبكات املياه �حتلية املياه ـ �سبكات املجاري ـ خزانات املياه(، 

الأعمال البحرية )املوانىء 

ـ اأحوا�س ال�سفن ـ اأعمال التعميق

 ـ التمديدات �الأنفاق حتت املياه ـ

 اجل�سور املائية �الأر�سفة البحرية �حفر �دق الركائز �التنظيف حتت املاء �املرا�سي( اأعمال ال�سد�د 

، اأعمال ال�سيانة �الت�سغيل �الإدارة لـ )املن�ساآت البرت�لية �املن�ساآت ال�سناعية �املن�ساآت الكهربائية 

�امليكانيكية ـ خزانات ال�سغط ـ خزانات �سناعية

 ـ خزانات كر�ية ـ مرافق التبادل احلراري 

ـ مربدات ـ مبخرات ـ غليات ـ �حدات م�سبقة ال�سنع للمعامل ـ

 اأفران تكرير �معاجلة املعادن ـ الطرق �الأنفاق �اجل�سور

 ـ املطارات ـ �سبكات الهاتف ـ اأعمال الري �اأعمال �مرافق املياه �ال�سرف ال�سحي �املجاري( �اأعمال 

احلدائق �املنتزهات �اأ�سجار ال�سوارع ، 

نقل �توزيع �تاأجري الب�سائع �املعدات �الآلت �املركبات، خدمات التعليم مبا فيها مراكز التدريب، 

خدمات ال�سحة �النظافة مبا فيها مكافحة التلوث �نظافة املباين ال�سكنية �التجارية �جتارة اجلملة 

الثقيلة  �املعدات  غيارها  �قطع  �ال�ساحنات  غيارها  �قطع  ال�سيارات  �ت�سدير  �ا�سترياد  �التجزئة 

ـ معدات  امليكانيكية �الكهربائية �لوازمها  الثقيلة �قطع غيارها �ال�سقالت  �قطع غيارها �الرافعات 

�اأد�ات البناء

 ـ اأد�ات �عدد �سناعية ، اخلدمات التجارية ) الوكالت التجارية �خدمات التوزيع ـ خدمات الفح�س 

�املعاينة(

 ـ ما عدا خدمات التاأمني ، تقدمي خدمات الإعا�سة املطهية �غري املطهية ،

املباين  �اإقامة  الأرا�سي  ��سراء  �ال�سناعية،  �التجارية  ال�سكنية  املجمعات  �ت�سغيل  �اإدارة  اإقامة   

ال�سترياد  �خدمات  ال�سركة  ل�سالح  الإيجار  اأ�  بالبيع  عليها  املباين  اإقامة  بعد  اأ�  قبل  �ا�ستثمارها 

�الت�سدير �الت�سويق للغري �الوكالت التجارية ��كلء التوزيع �خدمات التخلي�س لل�سلع �الب�سائع 

�الدعاية  الديكور  �تنفيذ  �ت�سميم  �املوؤمترات  �املوؤقتة  الدائمة  املعار�س  �جتهيز  �تنظيم  �اإدارة 

�الإعلن �الإنتاج الإعلمي �خدمات ال�ست�سارات الإدارية العليا �ت�سمل العلقات العامة �ا�سترياد 

�بيع �تركيب �ت�سغيل ��سيانة كامريات املراقبة الأمنية �اأنظمة الد�ائر التلفزيونية املغلقة اأجهزة 

�اأنظمة الإنذار �سد ال�سرقة �اأجهزة �بوابات الك�سف عن املعادن �املتفجرات �اأجهزة تفتي�س احلقائب 

�الطر�د �اأجهزة �بوابات الدخول �اخلر�ج بالبطاقات املمغنطة �الب�سمة احليوية �ال�سياج الأمني 

حلماية الأ�سوار. �الأعمال الإلكرت�نية �نظم الإر�سال املرئي �ال�سوتي �معدات ا�ستوديوهات املرئيات 

�ال�سمعيات ، �نظم التحكم ب�سري الإنتاج �نظم املراقبة �الأمن �ال�سلمة �املعدات الإلكرت�نية الطبية 

�اأجهزة �معدات احلا�سب الآيل ، اأعمال تقنية الت�سالت ، مبا فيها �سبكات 

الأ�سا�سية  ال�سبكة  �قدرات  املخ�س�سة  �اخلطوط  الهاتف  �سبكات   ، �الل�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 

�خدمات ��سول العملء �تطوير النظم �التطبيقات �قواعد البيانات �خدمات الإنرتنت . 

�تزا�ل ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من اجلهات املخت�سة . 

�ساد�ساً : 

تعديل املادة )عا�سرًا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل : 

�تاريخ  أ ـ  )1047144736( رقم  مدين  �سجل  القنية  را�سد  بن  تركي   / الأ�ستاذ  ال�سركة  يدير 

1424/06/12هـ �الأ�ستاذ / �ليد بن �سعود بن حممد اأبو حيمد ـ

 �سجل مدين رقم )1015849852( �تاريخ 1417/12/02هـ �يتم حتديد �سلحياتهم �مدة 

تعيينهم �مكافاآتهم بعقد م�ستقل .

 ب
ـ

يف  بحقهم  اإخلل  د�ن  التاأ�سي�س  عقد  يف  املعينني  املدراء  عزل  لل�سركاء  يجوز   : املدير  عزل 

التعوي�س اإذا �قع العزل بغري مربر مقبول اأ� يف �قت غري لئق . 

�سابعاً : 

يقر ال�سرك اجلديد باأنه قد اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة �يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة فيه . 

ثامناً :

 تبقى مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل . 

تا�سعاً :

 حرر هذا القرار من )4( اأربعة ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها �الن�سخة الباقية تقدم 

للجهات املخت�سة لإنهاء الإجراءات الر�سمية �قد فو�س ال�سركاء

 ال�سيد / عبد الرحمن بن ثنيان الثنيان �عبد العزيز بن ثنيان الثنيان جمتمعني اأ� منفردين يف مراجعة 

اجلهات املخت�سة لإنهاء اإجراءات هذا القرار . 

                                                                       �اهلل املوفق

الطرف الأ�ل                                                                                                       الطرف الثاين                          

  تركي �سعد را�سد القنية                                                                        خالد بن عبد اهلل حممد الهزاين

التوقيع                                                                                                                     التوقيع  

                                                                         الطرف الثالث

                                                         �سركة حمورين للمقا�لت املحد�دة

                                                                                 التوقيع

�زارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة �ال�سناعة   احلمد هلل �حده �بعد :لقد  �سبط ملخ�س 

هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــــ عدد 35258362  من 

املجلد  ــــــ لعام1435  هـ. �عليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/2/26هـ ��سلى اهلل على نبينا حممد 

اآله ��سحبه ��سلم

قرار ال�سرك�ء يف �سركة الري�ح احلجرية للتج�رة بدخول وخروج �سريك وتعديل بع�س بنود  عقد الت�أ�سي�س

بت�ريخ 1435/2/20هـ املوافق 2013/12/23م

اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م96

ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

وفقاً للمادتني رقم 161 و 164 من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 

تاأ�سي�س  مت  فقد  ز  1402/6/28هـ  وتاريخ  )م/23(  رقم  امللكي  باملر�سوم  واملعدل  1385/3/22هـ 

ال�سركه وفقا ملا ياأتي :-

اأول :- اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم :- 

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  ال�سعودي  العجاجي   حممد  �سعد  بن  1-ال�سيد/عبداحلكيم 

 ، 1394/10/13 هـ  1413 هـ  ومهنته موظف �سركة امليالد   /  03  /  12 )1011721055( وتاريخ 

ويقيم يف مدينة الدمام ) طرف اأول (

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الب�سري  اإبراهيم  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  2-ال�سيد 

1394/10/18هـ ومهنته موظف �سركة،  1410/10/08هـ تاريخ امليالد  )1005317365( وتاريخ 

ويقيم يف مدينة اجلبيل ) طرف ثاين ( 

ثانياً  : - ا�سم ال�سركة �سركة كثيب ال�سرق العقارية ) ذات م�سئولية حمدودة (

ثالثاً : -  غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

 اإقامة واإدارة وت�سغيل وجتهيز الفنادق وال�سقق املفرو�سة واملنتجعات ال�سياحية و الفندقية

بالنقد  ال�سركة  ل�سالح  الإيجار  اأو  بالبيع  املباين  هذه  واإ�ستثمار  عليها  املباين  لإقامة  الأرا�سي  �سراء 

والتق�سيط 

اإدارة و�سيانة وتطوير العقار .

�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة 

�سراء وبيع وا�ستغالل الرا�سي والعقارات ل�سالح ال�سركة  

 رابعاً :- املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة اخلرب

 خام�ساً :- تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ اإنتهائها : مدة ال�سركة ) 50 ( خم�سون �سنة،  تبداأ من تاريخ 

قيدها بال�سجل التجاري. �ساد�ساً :- راأ�س املال ُحدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )10.000( ريال ع�سرة 

األف ريال ُمق�ّسم اإىل )100( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل ح�سة )10( ريال، مت توزيعها على 

ال�سركاء كالآتي:

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك
660106600عبدالحكيم بن سعد محمد العجاجي

340103400عبدالرحمن بن عبدهللا ابراهيم البصيري
10.000-------100اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم، ومت الوفاء بقيمتها كاملة، واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك، مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

 �سابعاً:-  اإدارة ال�سركة :  يدير ال�سركة ال�سيد / عبداحلكيم بن �سعد حممد العجاجي وله يف ذلك جميع 

ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة. 

ثامناً : - قرارات ال�سركاء: ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع. 

تا�سعاً : - ال�سنة املالية: تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري، وتنتهي 

يف 1436/03/09 هـ املوافق 2014/12/31 م ،  وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثنا ع�سر �سهرًا. 

عا�سرًا:-  الأرباح واخل�سائر : توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية 

والتكاليف على النحو التايل :

 اأ (جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية،  لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف 

املادة )176( من نظام ال�سركات 

ب ( الباقي ُيوّزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال. حادي ع�سر الإخطارات: توجه 

جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة، بخطابات م�سّجلة على عناوينهم املبّينة 

يف �سجل احل�س�س. 

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة كثيب ال�شرق العقارية

) ذات م�ش�ؤولية حمدودة (

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة الرمال للتجارة واملقاوالت

)  ذات م�شئ�لية حمدودة(

وفقا للمادتني رقمي 161 و164 من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 

مت  فقد  1402/02/28هـ  وتاريخ   ) )م/23  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  واملعدل  1385/3/22هـ 

تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي :

اأول : اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم  ومهنهم وجن�سياتهم:

1- ال�سيد/ اإبراهيم �سالح الفهد الر�سودي، �سعودي اجلن�سية  حفيظة نفو�س رقم)16675( ومبوجب 

ال�سجل املدين رقم 1013712557 ال�سادر من بريده بتاريخ  1391/03/23هـ  وتاريخ ميالده 1373هـ 

ومهنته رجل اأعمال ، وعنوانه الدمام �س ب 1888 الرمز الربيدي 31441 ،  وي�سار اإليه فيما بعد بـ  

»الطرف الأول«     

نفو�س  حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، اليامي  بحري  اآل  �سامل  بن  ظافر  بن  اإبراهيم  2-ال�سيد/ 

رقم22318 وال�سجل املدين رقم 1043845773 ال�سادر من اخلرب بتاريخ 1417/01/12هـ ومهنته 

رجل اأعمال وتاريخ ميالده 1400هـ ويقيم يف مدينة اخلرب . �س ب 20760 الرمز الربيدي 31952.  

»الطرف الثاين«    

نفو�س  حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، ع�سريي  بريدي  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  علي  3-ال�سيد/ 

رقم6368 وال�سجل املدين رقم 1011838446 ال�سادر من رجال املع بتاريخ 1407/10/28هـ ومهنته 

مت�سبب وتاريخ ميالده 1390هـ ويقيم يف مدينة الريا�س وتاريخ ميالدة1390هـ �س ب 20760 الرمز 

الربيدي 31952.                              »الطرف الثالث«

ثانياً :ا�سم ال�سركة : �سركة الرمال للتجارة واملقاولت  )ذات م�سئولية حمدودة( 

ثالثاً : غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت من اجلها ال�سركة هي:

مقاولت عامة للمباين ) اإن�ساء – اإ�سالح – هدم – ترميم ( 

مقاولت الإن�ساءات العامة ) اأعمال الطرق – اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي – الأعمال الكهربائية – 

–والإن�ساءات  البحرية  – الأعمال  ال�سناعية  – الأعمال  اللكرتونية  – الأعمال  امليكانيكية  الأعمال 

املعدنية - نظافة املدن – �سيانة املباين والطرق و�سيانة وت�سغيل ) اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي – 

والأعمال الكهربائية – والأعمال امليكانيكية – والأعمال الإلكرتونية – والأعمال ال�سناعية – والأعمال 

البحرية – واأعمال ال�سدود– اأعمال تنفيذ الديكورات اخلر�سانية - واإقامة واإدارة وت�سغيل امل�سالخ 

ومعدات  واأجهزة  الطبية  واملعدات  الأجهزة  واإ�سالح  و�سيانة   – ال�سحية  واملراكز  وامل�ست�سفيات 

املختربات ( وت�سجري احلدائق واملنتزهات والتخل�س من النفايات ونظافة املن�ساآت الع�سكرية .

�سيانة وت�سغيل املن�ساآت البرتولية واملحطات النفطية وتقدمي خدمات البرتول. 

ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف )  الأملونيوم واحلديد – مواد البناء – املواد الكهربائية 

واجلرانيت وال�سرياميك – الديكورات اخلر�سانية- اخلر�سانة م�سبقة ال�سنع ( والرخام  – احلجر 
اإدارة و�سيانة وت�سغيل امل�سانع وت�سويق منتجاتها.

اخلدمات التجارية ) ا�سترياد وت�سدير وت�سويق  حل�ساب الغري( 

تاأجري املعدات الثقيلة واخلفيفة و�سيانتها وقطع غيارها .

جتارة اجلملة والتجزئة يف )املواد الغذائية – الألبان – املعلبات الغذائية وال�سحية ( .

واملعلبات  – املواد  وال�سحية  الغذائية  – املعلبات  – الألبان  الغذائية  املواد    ( وت�سدير  ا�سترياد 

املجمدة – املواد واملعلبات الطازج  (

ول تزاول ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة.

رابعاً : املركز الرئي�سي : يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخلرب .

�ساد�ساً :مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )25( �سنه تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 

اإىل)  األف ريال �سعودي مق�سم  100.000 ( مائة  ال�سركة مببلغ)  : راأ�س املال :حدد راأ�س مال  �سابعاً 

10.000( ع�سرة األف ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�سة )10( ع�سرة ريال �سعودي مت 

توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

عدد ال�سمم

احل�س�س

قيمة 

احل�سة

الن�سبةالإجمايل

50%1050000 ريال 5000اإبراهيم �سالح الفهد الر�سودي1

45%1045000ريال 4500اإبراهيم بن ظافر بن �سامل اآل بحري اليامي2

5%105000 ريال500علي بن عبد اهلل بن حممد بريدي ع�سريي3

100%10100.000 ريال10.000الإجمـــــايل

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية 

لدى اأحد البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

ثامناً : اإدارة ال�سـركة:  

اتفق الأطراف على  اأن يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من مكون من عدد )3( رئي�س املجل�س واملدير 

التنفيذي وع�سو جمل�س املديرين ، يعينون بعقد م�ستقل، ولرئي�س املجل�س واملدير التنفيذي جمتمعني 

اأو منفردين،  كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة . 

تا�سعاً : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو 

زيادة الأعباء املالية لل�سركة وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين 

عقد  بتعديل  تتعلق  ل  التي  امل�سائل  يف  القرارات  وت�سدر  الأقل  على  املال  راأ�س  اأرباع  ثالثة  ميثلون 

ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل ولل�سريك  اأن يوكل عنه من يراه 

حل�سور اجتماع ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل مكتوب وتعد ال�سركة �سجال 

خا�سا  فيه حما�سر وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات 

املتخذة . 

بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اعتبارا  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ   : املالية   ال�سنــــــــة   -: تا�سعاً 

التجاري وتنتهي يف 1436/03/09هـ املوافق 2014/12/31م   وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك 

اثنا ع�سر �سهرًا ميالدياً

عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية 

والتكاليف على النحو التايل: 

النظامي املن�سو�س عليها يف  لتكوين الحتياطي  ال�سافية  الأرباح  10% ( من    ( جتنب ن�سبة قدرها 

املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س 

املال . 

�سابع ع�سر: انق�ساء ال�سركة وت�سفيتها 

اأ�سباب النق�ساء الوارد يف املادة )15( من نظام ال�سركات وبانق�سائها تدخل  تنق�سي ال�سركة باأحد 

يف دور الت�سفية وفقا لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات مع مراعاة اأنه يف حالة الت�سفية 

الختيارية يلزم اتخاذ الآتي :-

حما�سب  من  معتمد  ال�سركة  وت�سفية  بحل  ال�سركاء  قرار  �سدور  تاريخ  يف  لل�سركة  مايل  مركز  اإعداد 

قانوين مرخ�س له بالعمل يف اململكة يثبت قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها جتاه الغري.

�سداد كافة حقوق الدائنني اأو اإبرام �سلح فاإذا تعذر ذلك فال يتم ت�سفية ال�سركة اإل بعد �سدور قرار من 

ديوان املظامل ب�سهر اإفال�س ال�سركة بناء على طلب الدائنني اأو ال�سركاء وفقا لنظام املحكمة التجارية .

حادي ع�سر: الإخطارات:  توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجلة على عناوينهم .

باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  بالعمل  املكلف  العدل  كاتب  لدى  العقد  �سبط  مت   : ع�سر  ثاين 

بتاريخ   ................... لعام  بعدد......................  �سحيفة...............  ال�سرقية ومت �سبطه 

......../...../.........هـ .
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وفقاً للمادتني رقم 161 و 164 من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 

تاأ�سي�س  مت  فقد  ز  1402/6/28هـ  وتاريخ  )م/23(  رقم  امللكي  باملر�سوم  واملعدل  1385/3/22هـ 

ال�سركه وفقا ملا ياأتي :-

اأول :- اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم :- 

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  ال�سعودي  العجاجي   حممد  �سعد  بن  1-ال�سيد/عبداحلكيم 

 ، 1394/10/13 هـ  1413 هـ  ومهنته موظف �سركة امليالد   /  03  /  12 )1011721055( وتاريخ 

ويقيم يف مدينة الدمام ) طرف اأول (

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الب�سري  اإبراهيم  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  2-ال�سيد 

1394/10/18هـ ومهنته موظف �سركة،  1410/10/08هـ تاريخ امليالد  )1005317365( وتاريخ 

ويقيم يف مدينة اجلبيل ) طرف ثاين ( 

ثانياً  : - ا�سم ال�سركة �سركة كثيب ال�سرق العقارية ) ذات م�سئولية حمدودة (

ثالثاً : -  غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

 اإقامة واإدارة وت�سغيل وجتهيز الفنادق وال�سقق املفرو�سة واملنتجعات ال�سياحية و الفندقية

بالنقد  ال�سركة  ل�سالح  الإيجار  اأو  بالبيع  املباين  هذه  واإ�ستثمار  عليها  املباين  لإقامة  الأرا�سي  �سراء 

والتق�سيط 

اإدارة و�سيانة وتطوير العقار .

�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة 

�سراء وبيع وا�ستغالل الرا�سي والعقارات ل�سالح ال�سركة  

 رابعاً :- املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة اخلرب

 خام�ساً :- تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ اإنتهائها : مدة ال�سركة ) 50 ( خم�سون �سنة،  تبداأ من تاريخ 

قيدها بال�سجل التجاري. �ساد�ساً :- راأ�س املال ُحدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ )10.000( ريال ع�سرة 

األف ريال ُمق�ّسم اإىل )100( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة، قيمة كل ح�سة )10( ريال، مت توزيعها على 

ال�سركاء كالآتي:

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك
660106600عبدالحكيم بن سعد محمد العجاجي

340103400عبدالرحمن بن عبدهللا ابراهيم البصيري
10.000-------100اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم، ومت الوفاء بقيمتها كاملة، واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك، مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

 �سابعاً:-  اإدارة ال�سركة :  يدير ال�سركة ال�سيد / عبداحلكيم بن �سعد حممد العجاجي وله يف ذلك جميع 

ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة. 

ثامناً : - قرارات ال�سركاء: ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع. 

تا�سعاً : - ال�سنة املالية: تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري، وتنتهي 

يف 1436/03/09 هـ املوافق 2014/12/31 م ،  وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثنا ع�سر �سهرًا. 

عا�سرًا:-  الأرباح واخل�سائر : توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية 

والتكاليف على النحو التايل :

 اأ (جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية،  لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف 

املادة )176( من نظام ال�سركات 

ب ( الباقي ُيوّزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال. حادي ع�سر الإخطارات: توجه 

جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة، بخطابات م�سّجلة على عناوينهم املبّينة 

يف �سجل احل�س�س. 

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة كثيب ال�شرق العقارية

) ذات م�ش�ؤولية حمدودة (

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة الرمال للتجارة واملقاوالت

)  ذات م�شئ�لية حمدودة(

وفقا للمادتني رقمي 161 و164 من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 

مت  فقد  1402/02/28هـ  وتاريخ   ) )م/23  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  واملعدل  1385/3/22هـ 

تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي :

اأول : اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم  ومهنهم وجن�سياتهم:

1- ال�سيد/ اإبراهيم �سالح الفهد الر�سودي، �سعودي اجلن�سية  حفيظة نفو�س رقم)16675( ومبوجب 

ال�سجل املدين رقم 1013712557 ال�سادر من بريده بتاريخ  1391/03/23هـ  وتاريخ ميالده 1373هـ 

ومهنته رجل اأعمال ، وعنوانه الدمام �س ب 1888 الرمز الربيدي 31441 ،  وي�سار اإليه فيما بعد بـ  

»الطرف الأول«     

نفو�س  حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، اليامي  بحري  اآل  �سامل  بن  ظافر  بن  اإبراهيم  2-ال�سيد/ 

رقم22318 وال�سجل املدين رقم 1043845773 ال�سادر من اخلرب بتاريخ 1417/01/12هـ ومهنته 

رجل اأعمال وتاريخ ميالده 1400هـ ويقيم يف مدينة اخلرب . �س ب 20760 الرمز الربيدي 31952.  

»الطرف الثاين«    

نفو�س  حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، ع�سريي  بريدي  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  علي  3-ال�سيد/ 

رقم6368 وال�سجل املدين رقم 1011838446 ال�سادر من رجال املع بتاريخ 1407/10/28هـ ومهنته 

مت�سبب وتاريخ ميالده 1390هـ ويقيم يف مدينة الريا�س وتاريخ ميالدة1390هـ �س ب 20760 الرمز 

الربيدي 31952.                              »الطرف الثالث«

ثانياً :ا�سم ال�سركة : �سركة الرمال للتجارة واملقاولت  )ذات م�سئولية حمدودة( 

ثالثاً : غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت من اجلها ال�سركة هي:

مقاولت عامة للمباين ) اإن�ساء – اإ�سالح – هدم – ترميم ( 

مقاولت الإن�ساءات العامة ) اأعمال الطرق – اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي – الأعمال الكهربائية – 

–والإن�ساءات  البحرية  – الأعمال  ال�سناعية  – الأعمال  اللكرتونية  – الأعمال  امليكانيكية  الأعمال 

املعدنية - نظافة املدن – �سيانة املباين والطرق و�سيانة وت�سغيل ) اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي – 

والأعمال الكهربائية – والأعمال امليكانيكية – والأعمال الإلكرتونية – والأعمال ال�سناعية – والأعمال 

البحرية – واأعمال ال�سدود– اأعمال تنفيذ الديكورات اخلر�سانية - واإقامة واإدارة وت�سغيل امل�سالخ 

ومعدات  واأجهزة  الطبية  واملعدات  الأجهزة  واإ�سالح  و�سيانة   – ال�سحية  واملراكز  وامل�ست�سفيات 

املختربات ( وت�سجري احلدائق واملنتزهات والتخل�س من النفايات ونظافة املن�ساآت الع�سكرية .

�سيانة وت�سغيل املن�ساآت البرتولية واملحطات النفطية وتقدمي خدمات البرتول. 

ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف )  الأملونيوم واحلديد – مواد البناء – املواد الكهربائية 

واجلرانيت وال�سرياميك – الديكورات اخلر�سانية- اخلر�سانة م�سبقة ال�سنع ( والرخام  – احلجر 
اإدارة و�سيانة وت�سغيل امل�سانع وت�سويق منتجاتها.

اخلدمات التجارية ) ا�سترياد وت�سدير وت�سويق  حل�ساب الغري( 

تاأجري املعدات الثقيلة واخلفيفة و�سيانتها وقطع غيارها .

جتارة اجلملة والتجزئة يف )املواد الغذائية – الألبان – املعلبات الغذائية وال�سحية ( .

واملعلبات  – املواد  وال�سحية  الغذائية  – املعلبات  – الألبان  الغذائية  املواد    ( وت�سدير  ا�سترياد 

املجمدة – املواد واملعلبات الطازج  (

ول تزاول ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة.

رابعاً : املركز الرئي�سي : يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخلرب .

�ساد�ساً :مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )25( �سنه تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 

اإىل)  األف ريال �سعودي مق�سم  100.000 ( مائة  ال�سركة مببلغ)  : راأ�س املال :حدد راأ�س مال  �سابعاً 

10.000( ع�سرة األف ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة ،قيمة كل ح�سة )10( ع�سرة ريال �سعودي مت 

توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

عدد ال�سمم

احل�س�س

قيمة 

احل�سة

الن�سبةالإجمايل

50%1050000 ريال 5000اإبراهيم �سالح الفهد الر�سودي1

45%1045000ريال 4500اإبراهيم بن ظافر بن �سامل اآل بحري اليامي2

5%105000 ريال500علي بن عبد اهلل بن حممد بريدي ع�سريي3

100%10100.000 ريال10.000الإجمـــــايل

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س النقدية 

لدى اأحد البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

ثامناً : اإدارة ال�سـركة:  

اتفق الأطراف على  اأن يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من مكون من عدد )3( رئي�س املجل�س واملدير 

التنفيذي وع�سو جمل�س املديرين ، يعينون بعقد م�ستقل، ولرئي�س املجل�س واملدير التنفيذي جمتمعني 

اأو منفردين،  كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة . 

تا�سعاً : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو 

زيادة الأعباء املالية لل�سركة وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين 

عقد  بتعديل  تتعلق  ل  التي  امل�سائل  يف  القرارات  وت�سدر  الأقل  على  املال  راأ�س  اأرباع  ثالثة  ميثلون 

ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل ولل�سريك  اأن يوكل عنه من يراه 

حل�سور اجتماع ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل مكتوب وتعد ال�سركة �سجال 

خا�سا  فيه حما�سر وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات 

املتخذة . 

بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اعتبارا  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ   : املالية   ال�سنــــــــة   -: تا�سعاً 

التجاري وتنتهي يف 1436/03/09هـ املوافق 2014/12/31م   وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك 

اثنا ع�سر �سهرًا ميالدياً

عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية 

والتكاليف على النحو التايل: 

النظامي املن�سو�س عليها يف  لتكوين الحتياطي  ال�سافية  الأرباح  10% ( من    ( جتنب ن�سبة قدرها 

املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س 

املال . 

�سابع ع�سر: انق�ساء ال�سركة وت�سفيتها 

اأ�سباب النق�ساء الوارد يف املادة )15( من نظام ال�سركات وبانق�سائها تدخل  تنق�سي ال�سركة باأحد 

يف دور الت�سفية وفقا لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات مع مراعاة اأنه يف حالة الت�سفية 

الختيارية يلزم اتخاذ الآتي :-

حما�سب  من  معتمد  ال�سركة  وت�سفية  بحل  ال�سركاء  قرار  �سدور  تاريخ  يف  لل�سركة  مايل  مركز  اإعداد 

قانوين مرخ�س له بالعمل يف اململكة يثبت قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها وديونها جتاه الغري.

�سداد كافة حقوق الدائنني اأو اإبرام �سلح فاإذا تعذر ذلك فال يتم ت�سفية ال�سركة اإل بعد �سدور قرار من 

ديوان املظامل ب�سهر اإفال�س ال�سركة بناء على طلب الدائنني اأو ال�سركاء وفقا لنظام املحكمة التجارية .

حادي ع�سر: الإخطارات:  توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجلة على عناوينهم .

باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  بالعمل  املكلف  العدل  كاتب  لدى  العقد  �سبط  مت   : ع�سر  ثاين 

بتاريخ   ................... لعام  بعدد......................  �سحيفة...............  ال�سرقية ومت �سبطه 

......../...../.........هـ .
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ملخ�س عقد �شركة الرفقة املتحدة للمقاوالت  

)ذات م�ش�ؤلية حمدودة(

)م/6(  رقم  الكرمي  امللكى  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  161و164من  رقمي  للمادتني  وفقاأ 

1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكى الكرمي رقم )م/23( وتاريخ1402/6/28هـ0  وتاريخ 

فقد مت تا�سي�س ال�سركة وفقاأ ملا ياتي 0

اولأ:

-- ا�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمل اقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم :

1-ال�سيد / نا�سر بن فالح بن خالد ال يزيد الهاجري ال�سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم  

1007137779ومهنتة مت�سبب وتاريخ ميالدة 1388/06/28هـ ويقيم يف مدينة اخلرب 

)طرف اول (

2-ال�سيد / نا�سر بن ماجد بن نا�سر ال ازيد الهاجري ال�سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين 

رقم 1022127862و مهنتة مت�سبب وتاريخ ميالدة 1401/7/1هـ ويقيم يف اخلرب )طرف ثاين( 

ثانياأ: 

- ا�سم ال�سركة: �سركة الرفقة املتحدة للمقاولت )ذات م�سوؤلية حمدودة (

ثالثاأ:

- غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي 0

– نظافة وت�سغيل املباين  – �سيانة(2  –اإ�سالح  1:- مقاولت عامة للمباين )هدم-اإن�ساء – ترميم 

اأبار  و�سيانة  حفر   ( والبرتول  املناجم  خدمات   -3 ال�سناعية  واملن�سات  التجارية  واملجمعات 

وانابيب البرتول – �سيانة وتنظيف �سهاريج البرتول 4- القيام باأعمال املياة وال�سرف ال�سحي 

وامليكانيكية  الكهربائية  الأعمال   -6 واللحام  والملنيويوم  احلدادة  اأعمال   -5 املياة  وحتلية 

والكرتونية و�سيانتها 

ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإلبعد احل�سول على الرتاخي�س الالأزمة 

رابعاأ: املركز الريئ�سي : مد ينة اخلرب 

خام�ساأ : تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ انتهاءها: مدة ال�سركة )25( خم�سة وع�سرون �سنة تبداأ من 

تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 

�ساد�ساأ راأ�س املال : حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ خم�سون الف ريال )50،000( �سعودي مق�سم اإىل 

100ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة ،  قيمة كل ح�سة )500( ريال 

مت توزيعها على ال�سركاء كما التايل :

 عدد الحصص النقدية أسماء الشركاءعدد
 قيمة الحصة الواحدة

  اإلجمالي باللاير باللاير

6050030,000 ناصر فالح الهاجري1

4050020,000 ناصر ماجد الهاجري2
المجموع

10050050,000
ويقر ال�سركاء باأنة قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهما ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى احد البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 

ال�سلطات  او�سع  ولة  الهاجري  فالح  بن  نا�سر   / ال�سيد   : ال�سركة  يدير   : ال�سركة  اأدارة  �سابعاأ: 

وال�سالحيات لدارة ال�سركة وت�سريف �سوؤنها ور�سم ال�سيا �سة العامة لتحقيق  اغرا�سها 

ال�سركة  جن�سية  بتغري  يتعلق  فيما  باألجماع  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر   : ال�سركاء  قرارات  ثامناأ: 

األعباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين  اأوزيادة 

ميثلون ن�سبة ثالثةارباع راأ�س املال ال�سركة على الأقل 

التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اإعتباراأ  لل�سركة  املالية  ال�سنة  تبدء   : املالية  ال�سنة   : تا�سعاأ 

وتنتهي يف 12/31من كل �سنة وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اإثني ع�سر �سهرا

امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  توزع   : واخل�سائر  األرباح  عا�سراأ: 

العمومية والتكاليف على النحو التايل 

يف  علية  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  جتنب 

املادة )176( من نظام ال�سركات 

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال  

ال�سركة  وبني  بينهم  او  ال�سركاء  بني  فيما  الخطارات  جميع  توجة   : الخطارت   : ع�سر  حادي 

بخطابات م�سجلة على عناوينهم 

ثاين ع�سر : مت ظبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد )           ( ال�سحيفة )        ( بتاريخ 

عقد تاأ�شي�س �شركة علي �شالح القطان و�شركاه

 ) ذات م�شئ�لّية حمدودة (
بعون اهلل تعاىل وتوفيقه تـم التفاق يف يوم 16 / 2  / 1435 هـ املوافق 19 /  12 / 2013

بني كل من:

1- ال�سّيد / عـلــي �سالـــح فهــــد الـقـطــــان  �سعودي اجلن�سّية  مُبوجب حفيظة نفو�س           رقم   

64017  و�سجل مدين رقم  1001880184  وتاريخ  06/10/1405 هـ  �سادرة من اأحوال   الدمــــــام   

، وتاريخ امليالد : 03/09/1387 هـ ، ومهنتة موظف �سركة ، وُيقيم يف مدينة   �سيهات        �س.ب )  

525  (  الرمز الربيدي )  31972  (          )طرف اأول(  

2- ال�سّيد / فهـــد �سالـــح فهــــد الـقـطــــان  �سعودي اجلن�سّية  مُبوجب حفيظة نفو�س            رقم  

80324  و�سجل مدين رقم   1023461435  وتاريخ   05/03/1409 هـ  �سادرة من اأحوال   الدمــــــام   

، وتاريخ امليالد : 28/10/1391 هـ ، ومهنتة مت�سبب  ،  وُيقيم يف مدينة   �سيهات        �س.ب )  525  

(  الرمز الربيدي )  31972  (          )طرف ثاين(  

3- ال�سّيد / �سامــي �سالـــح فهــــد الـقـطــــان  �سعودي اجلن�سّية  مُبوجب حفيظة نفو�س          رقم  

85984 و�سجل مدين رقم  1023461443  وتاريخ  25/04/1411 هـ  �سادرة من اأحوال   الدمــــــام   

، وتاريخ امليالد : 24/01/1394 هـ ، ومهنتة موظف �سركة ،  وُيقيم يف مدينة   �سيهات        �س.ب 

)  525  (  الرمز الربيدي )  31972  (          )طرف ثالث(  

اتفق الأطراف املذكورون اأعاله وهم بكامل الأهلية املُعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات  م�سوؤولّية 

حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ 

وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية:

اأوًل: ا�سم ال�سركة  �سركة علي �سالح القطان و�سركاه ) ذات م�سوؤولّية حمدودة (

ثانياً: اأغرا�س ال�سركة: اإن الأغرا�س التي ُكونت ال�سركة لأجلها هي:

اعمال   - العزل   اأعمال  الدهان  اعمال   - ت�سطيب   - ترميم   - هدم   - بناء   : العامة  املقاولت   -1  

الديكور - اعمال اجلب�س - اعمال ال�سباكه - اعمال الكهرباء - النجارة - احلدادة - اعمال الأملنيوم 

والزجاج - اأعمال ال�سبكات الر�سيه .

املطابخ -  املنزيل -  الأثاث  املكتبية -  الأثاث والقواطع  : يف  ال�سترياد والت�سدير والتجارة   -2  

 ) ان�سائية  البناء ) �سحية - كهربائية -  الكهرباء - مواد  املواد ال�سحية - البواب - الأنارة و 

املالب�س   - والأك�س�سوارات  والال�سلكية  ال�سلكية  ات�سالت  انظمة   - العازلة  واملواد  الال�سباغ   -

والأك�س�سوارات وال�سنط والالأحذية والالأقم�سة - والعاب ومالب�س الأطفال  -  الجهزه اللكرتونيه 

واك�س�سواراتها .

  3- ادارة وت�سغيل املطاعم والبوفيهات وتقدمي خدمات العا�سة املطهية والغري مطهية - ان�ساء 

و�سيانة وحتديث ال�سبكات الهاتفية والكهربائية وملحقاتها . 

 ول تزاول ال�سركة ن�ساطها األ بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة الخت�سا�س.

ثالثاً: املُ�ساركة والندماج:

يجوز لل�سركة اأن متتلك الأ�سهم اأو احل�س�س يف �سركات اأخرى اأو تندمج معها ولها حق ال�سرتاك 

مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات امل�سوؤولية املحدودة ملزاولة ن�ساط مماثل اأو ُمتمم 

لها وذلك بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات املَُتبعة يف هذا ال�ساأن، كما يجوز لل�سركة اأن 

تت�سرف يف هذه الأ�سهم اأو احل�س�س على األ ي�سمل ذلك الو�ساطة يف تداولها.

رابعاً: املركز الرئي�سي لل�سركة:

وخارج  داخل  لها  فروع  افتتاح  يف  احلق  الدمام ولل�سركة  مدينة  يف  لل�سركة  الرئي�سي  املركز  يكون 

اململكة متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة وذلك مبوافقة ال�سركاء وبعد موافقة جهة الخت�سا�س.

خام�ساً: ُمّدة ال�سركة:

تاأ�س�ست ال�سركة ملُّدة ) 30 ( ثالثني �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائّيا ملدة 

اأو  ملُدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�ُسركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل 

نهاية املدة الأ�سلية اأو املجّددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب ُم�سّجل على عناوينهم بال�سركة .

�ساد�ساً: راأ�س املال:

ُحدد راأ�سمال ال�سركة بـ ) 120،000( ريال مائة وع�سرون الف  ريال ُمق�ّسم اإىل )3( ثالث ح�س�س 

نقديه  مت�ساوّية القيمه ، قيمة كل ح�سة ) 40،000( اربعون الف ريال مت توزيعها على ال�سركاء 

كالتايل:

  اإلجمالي  قيمة الحصة عدد الحصص اسم الشريك

40,000    40,000      1        علي صالح فهد القطان

40,000    40,000    1           فهد صالح فهد القطان

   سامي صالح فهد القطان
     1     40,000    40,000

120,000    40,000     3      المجموع
وُيّقر ال�ُسركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س 

النقدّية لدى احد البنوك املعتمدة لذلك مُبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعا: اإدارة ال�سركة:

الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كامل  ذلك  يف  وله  القطان     فهد  �سالح  فهد   / ال�سركة ال�سّيد  يدير 

لإدارة ال�سركة

ثامنا: قرارات ال�ُسركاء:

ت�سدر قرارات ال�ُسركاء  يف كل ما يتعلق بامور  ال�سركة  بالجماع

تا�سعا: ال�سنة املالّية:

يف   وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اعتبارا  لل�سركة  الأوىل  املالّية  ال�سنة  تبداأ        

09/03/1436 هـ املوافق  31/12/2014  م  وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثنى ع�سر �سهرًا.

عا�سرا: الأرباح واخل�سائر::

   جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافّية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف 

املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف 

راأ�س املال.

حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�ُسركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات ُم�سّجلة على عناوينهم 

املُبّينة يف �سجل احل�س�س 

اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م98

ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

ملخ�س عقــد تاأ�شيـ�س �شركــة جمم�عة الزامل للتجارة واخلدمات املحدودة 

))�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة((

رقم )م/6(  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  )161(و)164( من  للمادتني رقمي  وفقاً 

وتاريخ 1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/23( وتاريخ 1402/6/28هـ فقد مت 

تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي :-

اأوًل :- اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سيتهم :

1-�سركة جمموعة الزامل القاب�سة وهي �سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة موؤ�س�سة وفقاً لنظام ال�سركات 

بال�سجل  واملقيدة  1385/03/22هـ  وتاريخ  »م/6«  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي 

تاأ�سي�سها لدى  1397/02/24هـ ، واملثبت عقد  2051002758 وتاريخ  التجاري ملدينة اخلرب برقم 

كاتب عدل اخلرب برقم 158 وتاريخ 1397/02/22هـ ومالحقه ، واملثبت قرار ال�سركاء بتحولها اإىل 

 41 بالعدد  ال�سرقية  باملنطقة  وال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كاتب  لدى  مقفلة  م�ساهمة  �سركة 

 3/2 تقاطع  طالل  الأمري  �سارع  اخلرب  وعنوانها   ، 1425/09/05هـ  يف  1425هـ  لعام   6 املجلد  من 

، وميثلها يف هذا العقد ال�سيد خالد بن عبداهلل احلمد الزامل .                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 )الطرف الأول(                        

و�سجل   3504 رقم  نفو�س  حفيظة  مبوجب  �سعودي  الزامل  حمد  عبداهلل  بن  اأديب   / 2-ال�سيد 

ميالده  وتاريخ  اخلرب  اأحوال  من  �سادرة  1395/11/30هـ  وتاريخ   1001247012 رقم  مدين 

                                                                                                                                                .  31952 الربيدي  الرمز   9 ب   . �س  وعنوانه   اخلرب  مدينة  يف  ويقيم  اأعمال  رجل  ومهنته  1372هـ 

                                                                                                                                                    )الطرف الثاين(  

متهيد :

حيث اأن الطرف الأول  �سركة جمموعة الزامل القاب�سة ميتلك عدد )7( �سبعة فروع وهي :

1-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 

2051011209 وتاريخ 1406/08/24هـ

2-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة الريا�س برقم 

1010188416 وتاريخ 1424/05/13هـ

3-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 

2051017387 وتاريخ 1413/09/22هـ

4-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة الدمام برقم 

2050033457 وتاريخ 1418/11/13هـ

برقم  ملدينة جدة  التحاري  بال�سجل  املقيد  القاب�سة  الزامل  �سركة جمموعة  فرع  با�سم  �سركة  5-فرع 

4030120725 وتاريخ 1417/08/25هـ

6-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 

2051011215 وتاريخ 1406/08/24هـ

7-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 

2051011226 وتاريخ 1406/08/28هـ

 وحيث اأن الطرف الثاين ال�سيد / اأديب بن عبداهلل حمد الزامل  قد رغب بالدخول ك�سريك مع الطرف 

الأول يف ملكية الفروع املذكورة عن طريق  �سراء ما ن�سبته 5% من كامل اأ�سول وموجودات الفروع 

املذكورة مبا لتلك الن�سبة من حقوق وما عليها من اإلتزامات وتراخي�س وعمالة ،، وقد رغب الأطراف 

اأعاله يف تغيري الكيان القانوين لفروع ال�سركة وحتويلها اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مع الحتفاظ 

بذات امل�سمى واأرقام ال�سجالت التجارية ومبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله )ت�سنيف( 

والإدارية  والفنية  املالية   ) )ت�سنيفها  وعنا�سرها  وخ�سومها  الفروع  تلك  اأ�سول  جميع  وانتقال 

جمموعة  �سركة  فرع  يكون  اأن  وعلى  الثاين  الطرف  بدخول  اجلديدة  ب�سفتها  ال�سركة  اإىل  والتنفيذية 

الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 2051011209 وتاريخ 1406/08/24هـ 

هو ال�سجل الرئي�سي لل�سركة اجلديدة .

وقد اتفق الطرفان اأعاله على اأن يكون راأ�س مال ال�سركة املذكورة )5.000.000( خم�سة ماليني ريال 

�سعودي  ومت توزيع ح�س�س راأ�س مال ال�سركة فيما بينهم وفقاً ملا �سريد بيانه لحقاً ، وقد ا�ستوفى 

الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيع الأطراف على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة 

ونهائية فيما بينهم .

ال�سركات  لنظام  اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقاً  اإتفق الأطراف املذكورين  لذا 

ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم “م/6” وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديالته ، ووفقاً 

لل�سروط التالية :-

م�سئولية  )ذات  املحدودة(  واخلدمات  للتجارة  الزامل  جمموعة  )�سركة   : ال�سركة  ا�سم   -: ثانيا 

حمدودة(

ثالثاً :- اأغرا�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت من ال�سركة لأجلها هي :-

1-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأجهزة والأدوات واملعدات الطبية واجلراحية .

2-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية واملواد الطبية وال�سيدلية واملواد الكيماوية بكافة انواعها .

3-جتارة اجلملة والتجزئة يف املنتجات البرتولية .

4-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأ�سمدة واملبيدات احل�سرية .

5-جتارة اجلملة والتجزئة يف احلا�سالت الزراعية .

6-جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات والآلت ال�سناعية الثقيلة واخلفيفة .

7-جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارات وقطع غيارها وم�ستلزماتها .

8-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأجهزة والآلت ومعدات الإت�سال ال�سلكية والال�سلكية والإلكرتونية .

9-جتارة اجلملة والتجزئة يف البويات والأ�سبغة والورني�س ومواد الدهان وم�ستلزماتها .

10-جتارة اجلملة والتجزئة يف املكيفات باأنواعها وقطع غيارها والأجهزة املنزلية وقطع غيارها .

– الأدوات واملواد الكهربائية والأثاث والأدوات  11-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوات ال�سحية 

املنزلية ، واملواد الإن�سائية .

12-جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية .

واأعمال  امليكانيكية  واحللقات  احلمولة  متنوعة  العلوية  الرافعات  يف  والتجزئة  اجلملة  13-جتارة 

ت�سكيل احلديد والفولذ .

14-جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات والتدريب عليها .

15-جتارة اجلملة والتجزئة يف برامج واأنظمة احلا�سب الآيل والتدريب عليها .

16-امل�ساركة بال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على تلك ال�سركات .

17-ال�سم�سرة حل�ساب الغري فيما عدا العقار .

18-الوكالت التجارية )بعد ت�سجيل كل وكالة ح�سب النظام( .

19-�سيانة وت�سغيل املن�ساآتالكهربائية وامليكانيكية والإلكرتونية .

20-�سيانة وت�سغيل مرافق املياه واملجاري .

21-�سيانة ونظافة املباين .

22-�سيانة واإدارة املراكز الطبية .

23-�سيانة ونظافة املطارات واملوانئ .

24-�سيانة ونظافة املدن والطرق .

25-الت�سجري و�سيانة احلدائق وامل�سطحات اخل�سراء .

26-�سيانة وت�سغيل املجمعات ال�سناعية .

27-تقدمي خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية .

28-متوين ال�سفن )فيما عدا الوقود بجميع اأ�سكاله( .

29-�سراء الأرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار تلك املباين بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .

30-تطوير واإدارة و�سيانة العقار .

31-�سراء ومتلك العقار حل�ساب ال�سركة .

32-ال�سترياد والت�سدير والت�سويق حل�ساب الغري. 

33-اإن�ساء م�ستودعات التربيد )م�ستودعات – ثالجات حفظ الأغذية( .

34-جتارة اجلملة والتجزئة يف اأجهزة ومعدات احلا�سب الآيل و�سيانهتا .

35-ا�سترياد وبيع وت�سغيل و�سيانة الأجهزة واملعدات الأمنية : ) كامريات املراقبة الأمنية – 

– اأجهزة  – اأجهزة وبوابات الك�سف عن املعادن واملتفجرات  اأنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة 

تفتي�س احلقائب والطرود – ال�سياج الأمني حلماية الأ�سوار – اأجهزة وبوابات الدخول واخلروج 

بالبطاقات املمغنطة والب�سمة احليوية – اأجهزة واأنظمة الإنذار �سد ال�سرقة ( .

– الأعمال الكهربائية  – �سبكات املياه  36-القيام مبقاولت الإن�ساءات العامة ) الري وال�سرف 

وت�سمل : توليد الطاقة – نقل وتوزيع الطاقة – اأعمال الإنارة – �سبكات الإت�سالت – تركيبات 

اإلكرتونية – الأعمال امليكانيكية وت�سمل : تكييف وتربيد – حمطات تنقية املياه – حمطات ال�سخ 

امل�سانع – التكرير والأعمال البرتوكيماوية ( . اإن�ساء   : وت�سمل  ال�سناعية  – الأعمال 
* ول متار�س ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الإخت�سا�س .

رابعاً :- املركز الرئي�سي لل�سركة :- يف مدينة اخلرب

خام�ساً :- تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ انتهائها :- مدة ال�سركة ) مدة ال�سركة ) 50 ( خم�سون �سنة 

تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري.

ريال  ماليني  خم�سة   ) ريال   5.000.000( مببلغ  ال�سركة  راأ�سمال  حدد   : املال  راأ�س   -: �ساد�ساً 

ح�سة  كل  قيمة  القيمة  مت�ساوية  نقدية  ح�سة  األف  خم�سمائة   )500.000( اإىل   مق�سمة  �سعودي  

)10( ع�سرة ريال �سعودي ـ مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :-

اأ�سماء ال�سركاء
 عدد احل�س�س

النقدية

 قيمة احل�سة

 الواحدة

بالريال

 الإجمايل ريال

�سعودي

 الن�سبة

املئوية

95%1475.000104.750.000- �ســــــركة جمـــــموعة الــــزامــــل القـــــاب�ســــــة

5%225.00010250.000- ال�سيد / اأديب بن عبداهلل بن حمد الزامل

100%500.000105.000.000الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

�سابعاً :-   اإدارة ال�سركة :- اأ(  يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ثالثة مديرين يعينهم 

ال�سركاء بعقد م�ستقل ، حيث ُيعني الطرف الأول اإثنان منهم وُيعني الطرف الثاين واحدًا مبوجب 

للمجل�س ونائباً  بينهم رئي�ساً  املدراء املعينون من  ، ويختار  لل�سركة من كل �سريك  خطاب موجه 

وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  منفردين  اأو  جمتمعني  ونائبه  املديرين  جمل�س  ولرئي�س   . للرئي�س 

الالزمة لإدارة ال�سركة ومتثيلها يف عالقتها مع الغري 

ثامناً :- قرارات  ال�سركاء :- ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغري جن�سية ال�سركة 

اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء 

الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال على الأقل. 

تا�سعاً :- ال�سنة املالية :- تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة اإعتبارًا من اأول يناير من كل عام ميالدي اإىل 

نهاية �سهر دي�سمرب فيما عدا ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة فتبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 

وتنتهي يف نهاية �سهر دي�سمرب من العام القادم . 

عا�سرًا :-  الأرباح  واخل�سائر :- توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات 

العمومية والتكاليف على النحو التايل :-

عليه  املن�سو�س  النظامي  الإحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  اأ(جتنب 

باملادة  )) 176 (( من نظام ال�سركات 

ب(الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال .  

ال�سركة  بينهم وبني  اأو  ال�سركاء  فيما بني  الإخطارات  :- توجه جميع  الإخطارات   : حادي ع�سر 

بخطابات م�سجلة باللغة العربية على عناوينهم .

ثاين ع�سر :-  مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية وال�سناعية  باملنطقة ال�سرقية 

بالعدد )35392627( ال�سحيفة )......( بتاريخ   26/  3 /    1435هـ . 
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 ADEL

ملخ�س عقد �شركة الرفقة املتحدة للمقاوالت  

)ذات م�ش�ؤلية حمدودة(

)م/6(  رقم  الكرمي  امللكى  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  161و164من  رقمي  للمادتني  وفقاأ 

1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكى الكرمي رقم )م/23( وتاريخ1402/6/28هـ0  وتاريخ 

فقد مت تا�سي�س ال�سركة وفقاأ ملا ياتي 0

اولأ:

-- ا�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمل اقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم :

1-ال�سيد / نا�سر بن فالح بن خالد ال يزيد الهاجري ال�سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم  

1007137779ومهنتة مت�سبب وتاريخ ميالدة 1388/06/28هـ ويقيم يف مدينة اخلرب 

)طرف اول (

2-ال�سيد / نا�سر بن ماجد بن نا�سر ال ازيد الهاجري ال�سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين 

رقم 1022127862و مهنتة مت�سبب وتاريخ ميالدة 1401/7/1هـ ويقيم يف اخلرب )طرف ثاين( 

ثانياأ: 

- ا�سم ال�سركة: �سركة الرفقة املتحدة للمقاولت )ذات م�سوؤلية حمدودة (

ثالثاأ:

- غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي 0

– نظافة وت�سغيل املباين  – �سيانة(2  –اإ�سالح  1:- مقاولت عامة للمباين )هدم-اإن�ساء – ترميم 

اأبار  و�سيانة  حفر   ( والبرتول  املناجم  خدمات   -3 ال�سناعية  واملن�سات  التجارية  واملجمعات 

وانابيب البرتول – �سيانة وتنظيف �سهاريج البرتول 4- القيام باأعمال املياة وال�سرف ال�سحي 

وامليكانيكية  الكهربائية  الأعمال   -6 واللحام  والملنيويوم  احلدادة  اأعمال   -5 املياة  وحتلية 

والكرتونية و�سيانتها 

ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإلبعد احل�سول على الرتاخي�س الالأزمة 

رابعاأ: املركز الريئ�سي : مد ينة اخلرب 

خام�ساأ : تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ انتهاءها: مدة ال�سركة )25( خم�سة وع�سرون �سنة تبداأ من 

تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 

�ساد�ساأ راأ�س املال : حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ خم�سون الف ريال )50،000( �سعودي مق�سم اإىل 

100ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة ،  قيمة كل ح�سة )500( ريال 

مت توزيعها على ال�سركاء كما التايل :

 عدد الحصص النقدية أسماء الشركاءعدد
 قيمة الحصة الواحدة

  اإلجمالي باللاير باللاير

6050030,000 ناصر فالح الهاجري1

4050020,000 ناصر ماجد الهاجري2
المجموع

10050050,000
ويقر ال�سركاء باأنة قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهما ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى احد البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 

ال�سلطات  او�سع  ولة  الهاجري  فالح  بن  نا�سر   / ال�سيد   : ال�سركة  يدير   : ال�سركة  اأدارة  �سابعاأ: 

وال�سالحيات لدارة ال�سركة وت�سريف �سوؤنها ور�سم ال�سيا �سة العامة لتحقيق  اغرا�سها 

ال�سركة  جن�سية  بتغري  يتعلق  فيما  باألجماع  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر   : ال�سركاء  قرارات  ثامناأ: 

اأوزيادة األعباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين 

ميثلون ن�سبة ثالثةارباع راأ�س املال ال�سركة على الأقل 

التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اإعتباراأ  لل�سركة  املالية  ال�سنة  تبدء   : املالية  ال�سنة   : تا�سعاأ 

وتنتهي يف 12/31من كل �سنة وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اإثني ع�سر �سهرا

امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  توزع   : واخل�سائر  األرباح  عا�سراأ: 

العمومية والتكاليف على النحو التايل 

يف  علية  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  جتنب 

املادة )176( من نظام ال�سركات 

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال  

ال�سركة  وبني  بينهم  او  ال�سركاء  بني  فيما  الخطارات  جميع  توجة   : الخطارت   : ع�سر  حادي 

بخطابات م�سجلة على عناوينهم 

ثاين ع�سر : مت ظبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد )           ( ال�سحيفة )        ( بتاريخ 

عقد تاأ�شي�س �شركة علي �شالح القطان و�شركاه

 ) ذات م�شئ�لّية حمدودة (
بعون اهلل تعاىل وتوفيقه تـم التفاق يف يوم 16 / 2  / 1435 هـ املوافق 19 /  12 / 2013

بني كل من:

1- ال�سّيد / عـلــي �سالـــح فهــــد الـقـطــــان  �سعودي اجلن�سّية  مُبوجب حفيظة نفو�س           رقم   

64017  و�سجل مدين رقم  1001880184  وتاريخ  06/10/1405 هـ  �سادرة من اأحوال   الدمــــــام   

، وتاريخ امليالد : 03/09/1387 هـ ، ومهنتة موظف �سركة ، وُيقيم يف مدينة   �سيهات        �س.ب )  

525  (  الرمز الربيدي )  31972  (          )طرف اأول(  

2- ال�سّيد / فهـــد �سالـــح فهــــد الـقـطــــان  �سعودي اجلن�سّية  مُبوجب حفيظة نفو�س            رقم  

80324  و�سجل مدين رقم   1023461435  وتاريخ   05/03/1409 هـ  �سادرة من اأحوال   الدمــــــام   

، وتاريخ امليالد : 28/10/1391 هـ ، ومهنتة مت�سبب  ،  وُيقيم يف مدينة   �سيهات        �س.ب )  525  

(  الرمز الربيدي )  31972  (          )طرف ثاين(  

3- ال�سّيد / �سامــي �سالـــح فهــــد الـقـطــــان  �سعودي اجلن�سّية  مُبوجب حفيظة نفو�س          رقم  

85984 و�سجل مدين رقم  1023461443  وتاريخ  25/04/1411 هـ  �سادرة من اأحوال   الدمــــــام   

، وتاريخ امليالد : 24/01/1394 هـ ، ومهنتة موظف �سركة ،  وُيقيم يف مدينة   �سيهات        �س.ب 

)  525  (  الرمز الربيدي )  31972  (          )طرف ثالث(  

اتفق الأطراف املذكورون اأعاله وهم بكامل الأهلية املُعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات  م�سوؤولّية 

حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ 

وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية:

اأوًل: ا�سم ال�سركة  �سركة علي �سالح القطان و�سركاه ) ذات م�سوؤولّية حمدودة (

ثانياً: اأغرا�س ال�سركة: اإن الأغرا�س التي ُكونت ال�سركة لأجلها هي:

اعمال   - العزل   اأعمال  الدهان  اعمال   - ت�سطيب   - ترميم   - هدم   - بناء   : العامة  املقاولت   -1  

الديكور - اعمال اجلب�س - اعمال ال�سباكه - اعمال الكهرباء - النجارة - احلدادة - اعمال الأملنيوم 

والزجاج - اأعمال ال�سبكات الر�سيه .

املطابخ -  املنزيل -  الأثاث  املكتبية -  الأثاث والقواطع  : يف  ال�سترياد والت�سدير والتجارة   -2  

 ) ان�سائية  البناء ) �سحية - كهربائية -  الكهرباء - مواد  املواد ال�سحية - البواب - الأنارة و 

املالب�س   - والأك�س�سوارات  والال�سلكية  ال�سلكية  ات�سالت  انظمة   - العازلة  واملواد  الال�سباغ   -

والأك�س�سوارات وال�سنط والالأحذية والالأقم�سة - والعاب ومالب�س الأطفال  -  الجهزه اللكرتونيه 

واك�س�سواراتها .

  3- ادارة وت�سغيل املطاعم والبوفيهات وتقدمي خدمات العا�سة املطهية والغري مطهية - ان�ساء 

و�سيانة وحتديث ال�سبكات الهاتفية والكهربائية وملحقاتها . 

 ول تزاول ال�سركة ن�ساطها األ بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة الخت�سا�س.

ثالثاً: املُ�ساركة والندماج:

يجوز لل�سركة اأن متتلك الأ�سهم اأو احل�س�س يف �سركات اأخرى اأو تندمج معها ولها حق ال�سرتاك 

مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات امل�سوؤولية املحدودة ملزاولة ن�ساط مماثل اأو ُمتمم 

لها وذلك بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات املَُتبعة يف هذا ال�ساأن، كما يجوز لل�سركة اأن 

تت�سرف يف هذه الأ�سهم اأو احل�س�س على األ ي�سمل ذلك الو�ساطة يف تداولها.

رابعاً: املركز الرئي�سي لل�سركة:

وخارج  داخل  لها  فروع  افتتاح  يف  احلق  الدمام ولل�سركة  مدينة  يف  لل�سركة  الرئي�سي  املركز  يكون 

اململكة متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة وذلك مبوافقة ال�سركاء وبعد موافقة جهة الخت�سا�س.

خام�ساً: ُمّدة ال�سركة:

تاأ�س�ست ال�سركة ملُّدة ) 30 ( ثالثني �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائّيا ملدة 

اأو  ملُدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�ُسركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل 

نهاية املدة الأ�سلية اأو املجّددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب ُم�سّجل على عناوينهم بال�سركة .

�ساد�ساً: راأ�س املال:

ُحدد راأ�سمال ال�سركة بـ ) 120،000( ريال مائة وع�سرون الف  ريال ُمق�ّسم اإىل )3( ثالث ح�س�س 

نقديه  مت�ساوّية القيمه ، قيمة كل ح�سة ) 40،000( اربعون الف ريال مت توزيعها على ال�سركاء 

كالتايل:

  اإلجمالي  قيمة الحصة عدد الحصص اسم الشريك

40,000    40,000      1        علي صالح فهد القطان

40,000    40,000    1           فهد صالح فهد القطان

   سامي صالح فهد القطان
     1     40,000    40,000

120,000    40,000     3      المجموع
وُيّقر ال�ُسركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س 

النقدّية لدى احد البنوك املعتمدة لذلك مُبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعا: اإدارة ال�سركة:

الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كامل  ذلك  يف  وله  القطان     فهد  �سالح  فهد   / ال�سركة ال�سّيد  يدير 

لإدارة ال�سركة

ثامنا: قرارات ال�ُسركاء:

ت�سدر قرارات ال�ُسركاء  يف كل ما يتعلق بامور  ال�سركة  بالجماع

تا�سعا: ال�سنة املالّية:

يف   وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اعتبارا  لل�سركة  الأوىل  املالّية  ال�سنة  تبداأ        

09/03/1436 هـ املوافق  31/12/2014  م  وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثنى ع�سر �سهرًا.

عا�سرا: الأرباح واخل�سائر::

   جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافّية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف 

املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف 

راأ�س املال.

حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�ُسركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات ُم�سّجلة على عناوينهم 

املُبّينة يف �سجل احل�س�س 

اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م98

ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

ملخ�س عقــد تاأ�شيـ�س �شركــة جمم�عة الزامل للتجارة واخلدمات املحدودة 

))�شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة((

رقم )م/6(  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  )161(و)164( من  للمادتني رقمي  وفقاً 

وتاريخ 1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/23( وتاريخ 1402/6/28هـ فقد مت 

تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي :-

اأوًل :- اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سيتهم :

1-�سركة جمموعة الزامل القاب�سة وهي �سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة موؤ�س�سة وفقاً لنظام ال�سركات 

بال�سجل  واملقيدة  1385/03/22هـ  وتاريخ  »م/6«  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي 

تاأ�سي�سها لدى  1397/02/24هـ ، واملثبت عقد  2051002758 وتاريخ  التجاري ملدينة اخلرب برقم 

كاتب عدل اخلرب برقم 158 وتاريخ 1397/02/22هـ ومالحقه ، واملثبت قرار ال�سركاء بتحولها اإىل 

 41 بالعدد  ال�سرقية  باملنطقة  وال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كاتب  لدى  مقفلة  م�ساهمة  �سركة 

 3/2 تقاطع  طالل  الأمري  �سارع  اخلرب  وعنوانها   ، 1425/09/05هـ  يف  1425هـ  لعام   6 املجلد  من 

، وميثلها يف هذا العقد ال�سيد خالد بن عبداهلل احلمد الزامل .                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 )الطرف الأول(                        

و�سجل   3504 رقم  نفو�س  حفيظة  مبوجب  �سعودي  الزامل  حمد  عبداهلل  بن  اأديب   / 2-ال�سيد 

ميالده  وتاريخ  اخلرب  اأحوال  من  �سادرة  1395/11/30هـ  وتاريخ   1001247012 رقم  مدين 

                                                                                                                                                .  31952 الربيدي  الرمز   9 ب   . �س  وعنوانه   اخلرب  مدينة  يف  ويقيم  اأعمال  رجل  ومهنته  1372هـ 

                                                                                                                                                    )الطرف الثاين(  

متهيد :

حيث اأن الطرف الأول  �سركة جمموعة الزامل القاب�سة ميتلك عدد )7( �سبعة فروع وهي :

1-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 

2051011209 وتاريخ 1406/08/24هـ

2-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة الريا�س برقم 

1010188416 وتاريخ 1424/05/13هـ

3-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 

2051017387 وتاريخ 1413/09/22هـ

4-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة الدمام برقم 

2050033457 وتاريخ 1418/11/13هـ

برقم  ملدينة جدة  التحاري  بال�سجل  املقيد  القاب�سة  الزامل  �سركة جمموعة  فرع  با�سم  �سركة  5-فرع 

4030120725 وتاريخ 1417/08/25هـ

6-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 

2051011215 وتاريخ 1406/08/24هـ

7-فرع �سركة با�سم فرع �سركة جمموعة الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 

2051011226 وتاريخ 1406/08/28هـ

 وحيث اأن الطرف الثاين ال�سيد / اأديب بن عبداهلل حمد الزامل  قد رغب بالدخول ك�سريك مع الطرف 

الأول يف ملكية الفروع املذكورة عن طريق  �سراء ما ن�سبته 5% من كامل اأ�سول وموجودات الفروع 

املذكورة مبا لتلك الن�سبة من حقوق وما عليها من اإلتزامات وتراخي�س وعمالة ،، وقد رغب الأطراف 

اأعاله يف تغيري الكيان القانوين لفروع ال�سركة وحتويلها اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مع الحتفاظ 

بذات امل�سمى واأرقام ال�سجالت التجارية ومبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله )ت�سنيف( 

والإدارية  والفنية  املالية   ) )ت�سنيفها  وعنا�سرها  وخ�سومها  الفروع  تلك  اأ�سول  جميع  وانتقال 

جمموعة  �سركة  فرع  يكون  اأن  وعلى  الثاين  الطرف  بدخول  اجلديدة  ب�سفتها  ال�سركة  اإىل  والتنفيذية 

الزامل القاب�سة املقيد بال�سجل التجاري ملدينة اخلرب برقم 2051011209 وتاريخ 1406/08/24هـ 

هو ال�سجل الرئي�سي لل�سركة اجلديدة .

وقد اتفق الطرفان اأعاله على اأن يكون راأ�س مال ال�سركة املذكورة )5.000.000( خم�سة ماليني ريال 

�سعودي  ومت توزيع ح�س�س راأ�س مال ال�سركة فيما بينهم وفقاً ملا �سريد بيانه لحقاً ، وقد ا�ستوفى 

الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيع الأطراف على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة 

ونهائية فيما بينهم .

ال�سركات  لنظام  اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقاً  اإتفق الأطراف املذكورين  لذا 

ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم “م/6” وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديالته ، ووفقاً 

لل�سروط التالية :-

م�سئولية  )ذات  املحدودة(  واخلدمات  للتجارة  الزامل  جمموعة  )�سركة   : ال�سركة  ا�سم   -: ثانيا 

حمدودة(

ثالثاً :- اأغرا�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت من ال�سركة لأجلها هي :-

1-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأجهزة والأدوات واملعدات الطبية واجلراحية .

2-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية واملواد الطبية وال�سيدلية واملواد الكيماوية بكافة انواعها .

3-جتارة اجلملة والتجزئة يف املنتجات البرتولية .

4-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأ�سمدة واملبيدات احل�سرية .

5-جتارة اجلملة والتجزئة يف احلا�سالت الزراعية .

6-جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات والآلت ال�سناعية الثقيلة واخلفيفة .

7-جتارة اجلملة والتجزئة يف ال�سيارات وقطع غيارها وم�ستلزماتها .

8-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأجهزة والآلت ومعدات الإت�سال ال�سلكية والال�سلكية والإلكرتونية .

9-جتارة اجلملة والتجزئة يف البويات والأ�سبغة والورني�س ومواد الدهان وم�ستلزماتها .

10-جتارة اجلملة والتجزئة يف املكيفات باأنواعها وقطع غيارها والأجهزة املنزلية وقطع غيارها .

– الأدوات واملواد الكهربائية والأثاث والأدوات  11-جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوات ال�سحية 

املنزلية ، واملواد الإن�سائية .

12-جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية .

واأعمال  امليكانيكية  واحللقات  احلمولة  متنوعة  العلوية  الرافعات  يف  والتجزئة  اجلملة  13-جتارة 

ت�سكيل احلديد والفولذ .

14-جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات والتدريب عليها .

15-جتارة اجلملة والتجزئة يف برامج واأنظمة احلا�سب الآيل والتدريب عليها .

16-امل�ساركة بال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة على تلك ال�سركات .

17-ال�سم�سرة حل�ساب الغري فيما عدا العقار .

18-الوكالت التجارية )بعد ت�سجيل كل وكالة ح�سب النظام( .

19-�سيانة وت�سغيل املن�ساآتالكهربائية وامليكانيكية والإلكرتونية .

20-�سيانة وت�سغيل مرافق املياه واملجاري .

21-�سيانة ونظافة املباين .

22-�سيانة واإدارة املراكز الطبية .

23-�سيانة ونظافة املطارات واملوانئ .

24-�سيانة ونظافة املدن والطرق .

25-الت�سجري و�سيانة احلدائق وامل�سطحات اخل�سراء .

26-�سيانة وت�سغيل املجمعات ال�سناعية .

27-تقدمي خدمات الإعا�سة املطهية وغري املطهية .

28-متوين ال�سفن )فيما عدا الوقود بجميع اأ�سكاله( .

29-�سراء الأرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمار تلك املباين بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة .

30-تطوير واإدارة و�سيانة العقار .

31-�سراء ومتلك العقار حل�ساب ال�سركة .

32-ال�سترياد والت�سدير والت�سويق حل�ساب الغري. 

33-اإن�ساء م�ستودعات التربيد )م�ستودعات – ثالجات حفظ الأغذية( .

34-جتارة اجلملة والتجزئة يف اأجهزة ومعدات احلا�سب الآيل و�سيانهتا .

35-ا�سترياد وبيع وت�سغيل و�سيانة الأجهزة واملعدات الأمنية : ) كامريات املراقبة الأمنية – 

– اأجهزة  – اأجهزة وبوابات الك�سف عن املعادن واملتفجرات  اأنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة 

تفتي�س احلقائب والطرود – ال�سياج الأمني حلماية الأ�سوار – اأجهزة وبوابات الدخول واخلروج 

بالبطاقات املمغنطة والب�سمة احليوية – اأجهزة واأنظمة الإنذار �سد ال�سرقة ( .

– الأعمال الكهربائية  – �سبكات املياه  36-القيام مبقاولت الإن�ساءات العامة ) الري وال�سرف 

وت�سمل : توليد الطاقة – نقل وتوزيع الطاقة – اأعمال الإنارة – �سبكات الإت�سالت – تركيبات 

اإلكرتونية – الأعمال امليكانيكية وت�سمل : تكييف وتربيد – حمطات تنقية املياه – حمطات ال�سخ 

امل�سانع – التكرير والأعمال البرتوكيماوية ( . اإن�ساء   : وت�سمل  ال�سناعية  – الأعمال 
* ول متار�س ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الإخت�سا�س .

رابعاً :- املركز الرئي�سي لل�سركة :- يف مدينة اخلرب

خام�ساً :- تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ انتهائها :- مدة ال�سركة ) مدة ال�سركة ) 50 ( خم�سون �سنة 

تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري.

ريال  ماليني  خم�سة   ) ريال   5.000.000( مببلغ  ال�سركة  راأ�سمال  حدد   : املال  راأ�س   -: �ساد�ساً 

ح�سة  كل  قيمة  القيمة  مت�ساوية  نقدية  ح�سة  األف  خم�سمائة   )500.000( اإىل   مق�سمة  �سعودي  

)10( ع�سرة ريال �سعودي ـ مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :-

اأ�سماء ال�سركاء
 عدد احل�س�س

النقدية

 قيمة احل�سة

 الواحدة

بالريال

 الإجمايل ريال

�سعودي

 الن�سبة

املئوية

95%1475.000104.750.000- �ســــــركة جمـــــموعة الــــزامــــل القـــــاب�ســــــة

5%225.00010250.000- ال�سيد / اأديب بن عبداهلل بن حمد الزامل

100%500.000105.000.000الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س .

�سابعاً :-   اإدارة ال�سركة :- اأ(  يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ثالثة مديرين يعينهم 

ال�سركاء بعقد م�ستقل ، حيث ُيعني الطرف الأول اإثنان منهم وُيعني الطرف الثاين واحدًا مبوجب 

للمجل�س ونائباً  بينهم رئي�ساً  املدراء املعينون من  ، ويختار  لل�سركة من كل �سريك  خطاب موجه 

وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  منفردين  اأو  جمتمعني  ونائبه  املديرين  جمل�س  ولرئي�س   . للرئي�س 

الالزمة لإدارة ال�سركة ومتثيلها يف عالقتها مع الغري 

ثامناً :- قرارات  ال�سركاء :- ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغري جن�سية ال�سركة 

اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء 

الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال على الأقل. 

تا�سعاً :- ال�سنة املالية :- تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة اإعتبارًا من اأول يناير من كل عام ميالدي اإىل 

نهاية �سهر دي�سمرب فيما عدا ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة فتبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 

وتنتهي يف نهاية �سهر دي�سمرب من العام القادم . 

عا�سرًا :-  الأرباح  واخل�سائر :- توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات 

العمومية والتكاليف على النحو التايل :-

عليه  املن�سو�س  النظامي  الإحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  اأ(جتنب 

باملادة  )) 176 (( من نظام ال�سركات 

ب(الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال .  

ال�سركة  بينهم وبني  اأو  ال�سركاء  فيما بني  الإخطارات  :- توجه جميع  الإخطارات   : حادي ع�سر 

بخطابات م�سجلة باللغة العربية على عناوينهم .

ثاين ع�سر :-  مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية وال�سناعية  باملنطقة ال�سرقية 

بالعدد )35392627( ال�سحيفة )......( بتاريخ   26/  3 /    1435هـ . 
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ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة طاقة النيزك للمقاوالت

) ذات م�ش�ؤولية حمدودة(
)م/6(  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   164 و   161 رقمي  للمادتني  وفقاَ 

وتاريخ 1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/23( وتاريخ 1402/6/28 هـ فقد 

مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقاَ ملا ياأتي :- 

اأوَل : اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنتهم وجن�سياتهم :

 )63758( رقم  نفو�س  �سعودي اجلن�سّية مُبوجب حفيظة  اليو�سف  ابراهيم  1-ال�سّيد /ماجد طاهر 

وتاريخ  اجلبيل  اأحوال  من  �سادر  هـ   1412  /11/9 وتاريخ   )1021245459( رقم  مدين  و�سجل 

امليالد 1397/08/25هـ ومهنته مت�سبب وُيقيم يف مدينة �سيهات �س . ب رقم املبنى )5088( الرمز 

الربيدي)32461(الرقم ال�سايف )8404( 0                                                                     )طرف اأول(

رقم)100623(  نفو�س  حفيظة  مُبوجب  اجلن�سّية  �سعودي  العامر  احمد  اهلل  عبد  عقيل   / 2-ال�سّيد 

وتاريخ  القطيف  اأحوال  من  �سادر  1423/07/25هـ  وتاريخ   )1047434111( رقم  مدين  و�سجل 

امليالد 1408/04/10هـ ومهنته مت�سبب وُيقيم يف مدينة �سيهات �س . ب رقم املبنى)5088( الرمز 

الربيدي)32461(الرقم ال�سايف )8404( 0                                                           )طرف ثاين(

3-ال�سّيد / حممد طاهر ابراهيم اليو�سف �سعودي  اجلن�سّية مُبوجب حفيظة نفو�س رقم )47533(

وتاريخ  القطيف  اأحوال  من  �سادر  1407/06/06هـ  وتاريخ   )1024300483( رقم  مدين  و�سجل 

امليالد 1386/07/25هـ ومهنته مت�سبب وُيقيم يف مدينة �سيهات �س . ب رقم املبنى)5088( الرمز 

الربيدي )32461( الرقم ال�سايف )8404 ( 0                                                                )طرف ثالث(

4-ال�سّيد / هادي نا�سر ح�سن ال�سيهاتي �سعودي اجلن�سّية مُبوجب حفيظة نفو�س رقم )116935( 

وتاريخ  القطيف  اأحوال  من  �سادر  1428/01/19هـ  وتاريخ   )1077733036( رقم  مدين  و�سجل 

امليالد 1412 هـ ومهنته مت�سبب وُيقيم يف مدينة �سيهات. �س . ب رقم املبنى )5088( الرمز الربيدي 

)32461( الرقم ال�سايف) 8404( 0                                                                                )طرف رابع(

 )625340( رقم  نفو�س  حفيظة  مُبوجب  اجلن�سّية  �سعودية  الديل  عبداهلل  علي  اآمنه  5-ال�سّيدة/ 

و�سجل مدين رقم )1017318989( وتاريخ 1429/05/01هـ �سادر من اأحوال الدمام وتاريخ امليالد   

1375/07/01هـ ومهنته مت�سبب وتقيم يف مدينة �سيهات �س . ب رقم املبنى)5088( الرمز الربيدي 

)32461( الرقم ال�سايف )8404( 0                                                                            )طرف خام�س(

*متهيد:.

حيث اإن الطرف الأول ال�سيد/ ماجد طاهر ابراهيم اليو�سف ميتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة ماجد 

 2062025944 برقم  �سيهات  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  العامة  للمقاولت  اليو�سف  طاهر 

وتاريخ 1433/8/7هـ  وفرعه/ موؤ�س�سة عامل المتياز التجاري                                  واملقيده بال�سجل 

التجاري ملدينة �سيهات  رقم 2062025944 وتاريخ 1433/8/7هـ 

حيث اإن الطرف الثاين ال�سيد/ عقيل عبد اهلل احمد العامر ميتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة عقيل 

 2062020451 برقم  �سيهات  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  العامة  للمقاولت  العامر  اهلل  عبد 

وتاريخ 1430/4/26هـ

حيث اإن الطرف الثالث ال�سيد/ حممد طاهر ابراهيم اليو�سف ميتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة قوة 

وتاريخ   2062025885 برقم  �سيهات  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  العامة  للمقاولت  النيزك 

1433/7/30هـ

حيث اإن الطرف الرابع ال�سيد/ هادي نا�سر ح�سن ال�سيهاتي ميتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة هادي 

 2062026924 التجاري مبدينة �سيهات برقم  بال�سجل  العامة واملقيدة  للمقاولت  ال�سيهاتي  نا�سر 

وتاريخ 1433/12/26هـ

حيث اإن الطرف اخلام�س ال�سيدة/ اآمنه علي عبداهلل الديل متتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة عامل 

وتاريخ   2062027685 برقم  �سيهات  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  والتعمري  للبناء  الياقوت 

1434/4/14هـ

ورغبة منهم يف تغيري الكيان القانوين للموؤ�س�سات وفرعها املذكورة  اأعاله وحتويلها اإىل �سركة ذات 

من  عليها  وما  وت�سنيف  وعماله  حقوق  من  املذكورة  للموؤ�س�سات  مبا  وذلك    ، حمدودة  م�سئولية 

املالية والفنية والدارية  املوؤ�س�سات وخ�سومها وعنا�سر ت�سنيفها  التزامات وانتقال جميع ا�سول 

والتنفيذية اىل ال�سركة ب�سفتها اجلديدة. لذلك فقد مت تقييم �سايف اأ�سول وخ�سوم املوؤ�س�سات �سابقة 

راأ�س مال  لل�سركة  ومت توزيع ح�س�س  األف ريال كرا�س مال  30.000( ثالثون   ( الذكر بدون مبلغ 

البع�س ويعترب  قبل  الأطراف حقوقهم  ا�ستوفى  وقد  بيانه لحقاً  ملا �سريد  بينهم وفقاً  فيما  ال�سركة 

توقيع الأطراف على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم.

اتفق الأطراف املذكورين اأعاله وهم بكامل الأهلية املُعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سوؤولّية 

حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ 

وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية :

ثانياَ: ا�سم ال�سركة : �سركة طاقة النيزك للمقاولت )ذات م�سئولية حمدوده(

ثالثاَ: غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

1-انتاج اخلر�سانة اجلاهزة ) الواح خر�سانية م�سبقة ال�سب ( .

2-مقاولت عامة للمباين )ان�ساء – ا�سالح – هدم – ترميم( مباين عامة ، مباين �سكنية مباين جتارية 

، من�ساآت تعليمية وترفيهية و�سحية ، مباين مطارات مباين م�سنعة ، واملباين الأخرى واعمال اجلب�س 

والديكور. 

3-مقاولت الإن�ساءات العامة )الأعمال الكهربائية وامليكانيكية وال�سناعية والإلكرتونية والبحرية 

( وتركيب حمطات الكهرباء وت�سغيلها و�سيانتها  .

4-�سيانة واإ�سالح الطرق والأنفاق ، �سيانة وت�سغيل املطارات ، �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية 

، �سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية وال�سحية .

– حتليه  املياه  – �سبكات  ال�سيول  وال�سرف وت�سريف  )الري  ال�سحي:  وال�سرف  املياه  5-اأعمال 

املياه – �سبكات ال�سرف ال�سحي(.

6-اأعمال العزل احلراري واملائي واأعمال البالط والرخام والدهانات . 

7-اقامة وت�سغيل و�سيانة �سالت اللعاب وبرك ال�سباحة والنوافري وال�ساللت .

التجارة  لدى وزارة  وكالة على حده  كل  ت�سجيل  بعد  التجارية  الوكالت   (  : التجارية  8-اخلدمات 

وال�سناعة  ، والت�سدير والت�سويق حل�ساب الغري ، وتقدمي خدمات الإعا�سة املطهية والغري مطهية ، 

وال�سم�سرة يف اأعمال ال�سرافة والعقار ( .

واأجهزة  الآيل  احلا�سب  واأجهزة  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات   ( يف  والتجزئة  اجلملة  9-جتارة 

 ، واملعادن  الطبية  والأجهزة  والأدوات   ، الإلكرتونية  والأجهزة  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 

واملعدات واملاكينات وقطع غيارها والآلت والأدوات ال�سناعية ومواد البناء  ) �سحية ، كهربائية ، 

اإن�سائية ( وتقدمي خدمات مابعد البيع .

10-تاأجري املخازن وم�ستودعات التربيد .

11-نظافة املباين ال�سكنية والتجارية

12-جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد يف: الآلت واملعدات ال�سناعية وال�سيارات واجهزة الفح�س 

والقيا�س وقطع غيارها وم�ستلزماتها والثاث املكتبي والك�س�سوارات وم�ستلزمات الكهرباء وامليكانيكا 

الطاقة  توليد  وحمطات  ومعدات  اليدوية  والعدد  ال�سناعية  والعدد  والدوات  الت�سالت  و�سبكات 

الكهربائية والكوابل والعوازل اخلا�سة بالكهرباء و�سيانتها وتركيبها .

13-تاأجري املعدات والآلت اخلفيفة والثقيلة 

14-نقل الب�سائع واملهمات باأجر على الطرق الربية باململكة. 

15-ادارة و�سيانة وتطوير العقار .

16-بيع و�سراء وا�ستغالل العقار والرا�سي ل�سالح ال�سركه 

17-�سراء الرا�سي واقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اواليجار ل�سالح ال�سركه .

18-�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركه .

ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة 

رابعا : املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة �سيهات

قيدها  تاريخ  من  �سنة  ع�سرون   )20( ال�سركة  مدة   : انتهائها  وتاريخ  ال�سركة  بدء  تاريخ   : خام�ساَ 

بال�سجل التجاري

�ساد�ساَ : راأ�س املال : حدد راأ�س مال  ال�سركة مببلغ ) 30.000( ثالثون الف ريال مق�سمة اإىل )3000( 

ح�سة مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )10( ريال �ســعودي مت توزيعها على  ال�سركاء كالتايل : ـ 

 عدد احل�س�سا�سم ال�سريكعدد

النقدية

 قيمة احل�سة

الواحدة بالريال

الن�سبةالجمايل

59%17701017700ماجد طاهر ابراهيم اليو�سف1

38%11401011400عقيل عبداهلل احمد العامر2

1%3010300حممد طاهر ابراهيم اليو�سف3

1%3010300هادي نا�سر ح�سن ال�سيهاتي4

1%3010300امنه علي عبداهلل الديل5

100%30001030.000املجموع

ويقر ال�سركاء بانه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة

كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم 

احل�س�س العينية املبينة كما يلي : 

                           بيان نوع الأ�سل                                                                    القيمة

                              �سيارات                                                                          30.000

ويقر ال�سركاء باأنه ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهما ومت الوفاء بقميتها كاملة واأودعت 

احل�س�س النقدية لدى البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذه اخل�سو�س .

�سابعا : اإدارة ال�سركة : يدير ال�سركة ال�سيد / ماجد طاهر ابراهيم اليو�سف وال�سيد / عقيل عبد اهلل 

احمد العامر  وله او�سع ال�سلطات وال�سالحيات لإدارة ال�سركة وت�سريف �سنونها ور�سم ال�سيا�سية 

العامة لتحقيق اغرا�سها .

زيادة  اأو  ال�سركة  اجلن�سية  بتغيري  يتعلق  فيما  بالجماع  قرارات  ت�سدر   : ال�سركاء  قرارات  ثامناَ: 

العباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز التعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة 

ثالثة اأرباع راأ�س مال ال�سركة على الأقل .

: ال�سنة املالية : تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اعتبارا من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري  تا�سعاَ 

وتنتهي يف 9/ 3 / 6 143هـ  املوافق 12/31/  14 20م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثنى ع�سرا 

�سهرا .

عا�سرا : الأرباح واخل�سائر : توزيع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية 

والتكاليف على النحو التايل :

10% من الرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة  جتنب ن�سبة قدرها 

)176( من نظام ال�سركات

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال

حادي ع�سر : الخطارات : توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجله على عناوينهم 

ثاين ع�سر : مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد )     ( ال�سحيفة )     ( بتاريخ .

اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م12
ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
1435/10/29هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم : 
1ـ ال�سيد / ماجد عبد اهلل بن جربوع العتيبي �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب ال�سجل املدين رقم )1070293558( �تاريخ 
امليلد : 1399هـ �مهنته : مت�سبب �يقيم يف مدينة الريا�س .                              )طرف اأ�ل( 
2ـ ال�سيد / خالد بن ماجد عبد اهلل بن جربوع العتيبي �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب ال�سجل املدين رقم )1131189654( 
�تاريخ امليلد : 1426هـ �مهنته قا�سر �يقيم يف مدينة الريا�س .     )طرف ثاين( 
تاأ�سي�س �سركة املدن العربية للمقا�لت ـ �سركة ذات م�سئولية حمد�دة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم 
)1010327921( �تاريخ 1433/03/26هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة بال�سحيفة 

)29( العدد )665( من املجلد )362( �تاريخ 1433/02/17هـ . 
�حيث رغب الطرف الأ�ل ال�سيد / ماجد عبد اهلل العتيبي يف التنازل عن عدد )90( ح�سة من راأ�س مال ال�سركة �التي 
متثل ن�سبة )90%( من اإجمالـي ح�س�س ال�سركة لل�سيد / تركي بن �سعد را�سد القنية بقيمة اإجمالية قدرها )90.000( 
ريال ، �رغب الطرف الثاين ال�سيد / خالد بن ماجد عبد اهلل العتيبي يف التنازل عن كامل ح�س�سه يف ال�سركة البالغة عدد 
)5( ح�س�س من راأ�س مال �التي متثل ن�سبة )5%( من اإجمايل ح�س�س ال�سركة لل�سيد / تركي بن �سعد را�سد القنية بقيمة 
اإجمالية قدرها )5.000( ريال ، �حيث اأن املتنازل له قد �افق على هذا التنازل �اآلت اإليه ملكية هذه احل�س�س مبا لها من 
حقوق �ما عليها من التزامات �فقـاً مليزانية ال�سركة �يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة �نهائية فيما 

بينهم ، لذا فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ما يلي : 
اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً : تعديل مقدمة العقد الأ�سا�سي لل�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكني لل�سركة هم : 
�تاريخ   )1047144736( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ـ  القنية  را�سد  �سعد  تركي   / ال�سيد  1ـ 
1408/12/24هـ  ال�سادر من الريا�س، �مهنته : رجل اأعمال ـ تاريخ امليلد : 1391هـ ـ �عنوانه : الريا�س �يقيم مبدينة 

الريا�س .                                                                                                                            )طرف اأ�ل( 
 : امليلد  �تاريخ  رقم )1070293558(  املدين  ال�سجل  �سعودي اجلن�سية مبوجب  ـ  العتيبي  اهلل  ماجد عبد   / ال�سيد  2ـ 
1399هـ �مهنته : مت�سبب �يقيم يف الريا�س .        )طرف ثاين( 

ثالثاً : تعديل املادة )�ساد�ساً( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح كما يلي :
اإىل مائة ح�سة مت�سا�ية القيمة ، قيمة كل ح�سة )1000( ريال مت  حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )100.000( ريال مق�سم 

توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
 

 النسبة اإلجماليقيمة الحصة الواحدةعدد الحصص الشركاء

95%95100095.000 تركي بن سعد القنية

5%510005.000 ماجد عبد اهلل العتيبي

100%1001000100.000 اإلجمـــــــــالي

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء براأ�س مال ال�سركة عند التاأ�سي�س . 
رابعاً : تعديل املادة )عا�سرًا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل : 

اأـ يدير ال�سركة الأ�ستاذ / تركي بن �سعد بن را�سد القنية ، �له يف ذلك كافة ال�سلطات �ال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة 
�متثيلها اأمام الغري �حق تعيني املوظفني �العمال �عزلهم �حتديد ر�اتبهم �مكافاآتهم ، �ا�ستقدام املوظفني �العمال من 
خارج اململكة ل�سالح ال�سركة �متثيلها �التوقيع با�سمها �نيابة عنها اأمام كاتب العدل �جميع اجلهات الر�سمية �الد�ائر 
احلكومية �الوزارات �الهيئات �املوؤ�س�سات العامة �اخلا�سة �الأفراد �ال�سركات �البنوك �غريها ، �التقرير يف كافة 
�سئون ال�سركة داخل �خارج اململكة ، �اإبرام كافة العقود �املعاملت الداخلة يف غر�س ال�سركة ��سراء �ا�ستئجار الأماكن 
�العقارات اللزمة لن�ساط ال�سركة �رهن �بيع جميع اأ�سول ال�سركة �اإفراغ العقارات �قب�س الثمن ، كما اأن له �سلحية 
��سناديق  �املعدات  �الأ�سهم  العقارات  �بيع  �رهن  �نقله  �فكه  �الرهن  الإيجار  �قب�س  �دفع  �التاأجري  ال�ستئجار 
التجارية  الأ�راق  �اإن�ساء  التزامات  من  عليها  ما  �اأداء  ال�سركة  حقوق  اأنواعها �حت�سيل  بجميع  �الودائع  ال�ستثمار 
�توقيعها �تظهريها �قب�سها �اإجراء كافة املعاملت امل�سرفية اللزمة لن�ساط ال�سركة مبا يف ذلك �على �سبيل املثال ل 
للح�سر فتح �اإغلق احل�سابات �ال�سحب منها �الإيداع فيها ، �توقيع الكفالت با�سم ال�سركة لكفالة الغري �توقيع عقود 

�اأ�راق الت�سهيلت �توقيع ��سرف ال�سيكات �توقيع اتفاقيات الـمرابحات الإ�سلمية �عـقود ال�ستثمار ،
اجلهات  كافة  اأمام  ال�سركة  �متثيل   ، اخلزينة  �منتجات  �اأعمال  اتفاقيات  �توقيع   ، �املنافع  احلقوق  عن  �التنازل 
احلكومية ال�سعودية �الأجنبية �اأمام الغري يف كل اأمر يت�سل مب�سالح ال�سركة ��سوؤ�نها �حتقيق اأغرا�سها �طلب توقيع 
احلجوزات على املدينني �منعهم من ال�سفر �املطالبة بجميع الأموال �احلقوق امل�ستحقة لل�سركة لدى الغري �حت�سيلها 
�ا�ستلم ال�سيكات �املبالغ النقدية �التوقيع �ال�ستلم �توقيع املخال�سات �الأ�راق التجارية �حق حت�سيلها �دفعها 
�املرافعة  �الدفع �املخا�سمة  �القب�س  �الكفالت �قبولها �طلبها  ال�سمانات  �الإفراغ �قبوله �تقدمي  �التنازل عنها 
�املدافعة �طلب التحكيم �قبوله �تعيني املحكمني �ردهم �اخلرباء �عزلهم �متثيل ال�سركة اأمامهم �يف اأي دعا�ى تقام 
من ال�سركة اأ� �سدها �اإقامة الدعا�ى ��سماعها لدى جميع املحاكم ال�سرعية اجلزئية �العامة �ديوان املظامل �جميع 
الهيئات الق�سائية �الإدارية مبختلف درجاتها �اإثبات كل حق لل�سركة ، كما له احلق يف تعيني املحامني �حتديد اأتعابهم 
بح�سب ما يراه ملا تقت�سيه م�سلحة ال�سركة �تقدمي املذكرات �قبولها �اخل�سومة �ردها �طلب حلف اليمني �ال�سلح 
�التنازل �املخال�سة �الإبراء �قبول الأحكام �القرارات �العرتا�س عليها �ا�ستئنافها �متييزها �طلب تنفيذها �ت�سليم 
�ا�ستلم كافة الأ�راق �املعاملت �الأحكام �القرارات �كافة امل�ستندات ��سهادات القيد بال�سجل التجاري �توقيع كل ما 

يلزم با�سم ال�سركة �نيابة عنها كما له حق توكيل الغري يف كل اأ� بع�س ما ذكر . 
ب ـ عزل املدير : 

يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد التاأ�سي�س د�ن اإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا �قع العزل بغري مربر مقبول اأ� يف 
�قت غري لئق . 

خام�ساً : يقر ال�سريك اجلديد باأنه قد اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة �يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة فيه . 
�ساد�ساً : تبقى مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري . 

قرار ال�شركاء ب�شركة املدن العربية للمقاوالت )ذات م�شئولية حمدودة( بدخول وخروج �شركاء
وتعديل بع�س بنود عقد التاأ�شي�س وذلك بتاريخ 1434/2/9هـ  املوافق 2012/12/22م

�سابعاً : حرر هذا القرار من )5( خم�س ن�سخ اأ�سلية ا�ستلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدميها 
للجهات املخت�سة . �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد / م�سعل عبد العزيز اآل ال�سيخ �حممد بن عبد العزيز ال�سامل يف مراجعة 

اجلهات املخت�سة لإمتام الإجراءات اللزمة �عليه مت التوقيع . 
�اهلل املوفق،،،

      الأطراف املتانزلني:
    1/ ال�سيد/ ماجد عبداهلل العتيبي                                                              2/ ال�سيد/ خالد بن ماجد عبداهلل العتيبي

    التوقيع: ..........................                                                              التوقيع: ..........................
     الأطراف املتانزل لهم:

    ال�سيد/ تركي بن �سعد را�سد القنية
                                                                         التوقيع: ..........................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك بالصحيفة 65 
عدد 613 من المجلد 406 لعام 1434هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1434/2/16هـ وصلى اهلل على 

نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم : 
1ـ ال�سيد / غ�سان بن اأحمد بن عبد اهلل ال�سليمان ) �سعودي اجلن�سية ( �سجل مدين رقم )1007949538( �تاريخ ميلد 

1377هـ �مهنته رجل اأعمال �يقيم مبدينة جدة                                                  
)طرف اأ�ل( 
رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  حمد�دة  م�سئولية  ذات  �سركة  املحد�دة  للتطوير  ال�سليمان  اأحمد  غ�سان  �سركة  2ـ 
)4030150361( تاريخ 1425/05/25هـ ال�سادر من جده �مبوجب عقد التاأ�سي�س امل�سادق عليه من كاتب عدل الغرفة 
التجارية ال�سناعية بجده عدد )41( جملد رقم )16/�س/ع( لعام 1425هـ �عنوانها : اململكة العربية ال�سعودية ـ جده ـ 

�س.ب )8054( )21482( هاتف )6501700( فاك�س رقم )6400160(    
)طرف ثاين( 
تاأ�سي�س �سركة رامة للتنمية املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم )1010305667( �تاريخ 1432/04/22هـ 
�تاريخ   )317( رقم  جملد   )549( �عدد   )9( رقم  بال�سحيفة  الريا�س  يف  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت 
�تاريخ  بالعدد )34729552(  �ال�سناعة  التجارة  �زارة  كاتب عدل  لدى  مثبت  �سركاء  قرار  �اآخر  1432/02/13هـ 

1434/6/7هـ . 
�حيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س �اخلا�سة بـ : 

املادة ) اأ�ًل ( �اخلا�سة با�سم ال�سركة �املادة ) ثانياً ( املتعلقة باأغرا�س ال�سركة . 
فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة ) جميع ال�سركاء ( الذين ميلكون مائة )100( ح�سة متثل ن�سبة 

)100%( من راأ�س املال �فقـاً ملا يلي : 
اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً : تعديل املادة ) اأ�ًل ( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة بـ ) ا�سم ال�سركة ( لت�سبح �سياغتها بعد التعديل على 
النحو التايل : 

�سركة دلتا امل�ستقبل للمقا�لت 
ثالثاً : تعديل املادة ) ثانياً ( من عقــــد التاأ�سي�س �اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة بحيث ت�سبح �سياغتها على النحو التايل : 

�الكهرباء  املياه  ��سبكات  الت�سالت  ��سبكات  �امليكانيكية  الكهربائية  �الأعمال  املباين  اإن�ساء  مقا�لت  عقود  )تنفيذ 
�ال�سرف ال�سحي �الطرق( . 

رابعاً : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل . 
خام�ساً : حرر هذا القرار من ) 5 ( ن�سخ ، ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها ، �الن�سخ الأخرى لتقدميها 

للجهات املخت�سة ، ل�ستكمال الإجراءات النظامية يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع .

                                     الطرف الأ�ل                                                           الطرف الثانـي
                          د. غ�سان اأحمد ال�سليمان                        �سركة غ�سان اأحمد ال�سليمان للتطوير املحد�دة

                                                                                           �ميثلها بالتوقيع د. غ�سان اأحمد ال�سليمان

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س
 �شركة رامه للتنمية )ذات م�شئولية حمدودة(

بتاريخ 1434/3/15هـ املوافق 2013/1/27م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35339504 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/3/14هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة طاقة النيزك للمقاوالت

) ذات م�ش�ؤولية حمدودة(
)م/6(  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   164 و   161 رقمي  للمادتني  وفقاَ 

وتاريخ 1385/3/22هـ واملعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/23( وتاريخ 1402/6/28 هـ فقد 

مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقاَ ملا ياأتي :- 

اأوَل : اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنتهم وجن�سياتهم :

 )63758( رقم  نفو�س  �سعودي اجلن�سّية مُبوجب حفيظة  اليو�سف  ابراهيم  1-ال�سّيد /ماجد طاهر 

وتاريخ  اجلبيل  اأحوال  من  �سادر  هـ   1412  /11/9 وتاريخ   )1021245459( رقم  مدين  و�سجل 

امليالد 1397/08/25هـ ومهنته مت�سبب وُيقيم يف مدينة �سيهات �س . ب رقم املبنى )5088( الرمز 

الربيدي)32461(الرقم ال�سايف )8404( 0                                                                     )طرف اأول(

رقم)100623(  نفو�س  حفيظة  مُبوجب  اجلن�سّية  �سعودي  العامر  احمد  اهلل  عبد  عقيل   / 2-ال�سّيد 

وتاريخ  القطيف  اأحوال  من  �سادر  1423/07/25هـ  وتاريخ   )1047434111( رقم  مدين  و�سجل 

امليالد 1408/04/10هـ ومهنته مت�سبب وُيقيم يف مدينة �سيهات �س . ب رقم املبنى)5088( الرمز 

الربيدي)32461(الرقم ال�سايف )8404( 0                                                           )طرف ثاين(

3-ال�سّيد / حممد طاهر ابراهيم اليو�سف �سعودي  اجلن�سّية مُبوجب حفيظة نفو�س رقم )47533(

وتاريخ  القطيف  اأحوال  من  �سادر  1407/06/06هـ  وتاريخ   )1024300483( رقم  مدين  و�سجل 

امليالد 1386/07/25هـ ومهنته مت�سبب وُيقيم يف مدينة �سيهات �س . ب رقم املبنى)5088( الرمز 

الربيدي )32461( الرقم ال�سايف )8404 ( 0                                                                )طرف ثالث(

4-ال�سّيد / هادي نا�سر ح�سن ال�سيهاتي �سعودي اجلن�سّية مُبوجب حفيظة نفو�س رقم )116935( 

وتاريخ  القطيف  اأحوال  من  �سادر  1428/01/19هـ  وتاريخ   )1077733036( رقم  مدين  و�سجل 

امليالد 1412 هـ ومهنته مت�سبب وُيقيم يف مدينة �سيهات. �س . ب رقم املبنى )5088( الرمز الربيدي 

)32461( الرقم ال�سايف) 8404( 0                                                                                )طرف رابع(

 )625340( رقم  نفو�س  حفيظة  مُبوجب  اجلن�سّية  �سعودية  الديل  عبداهلل  علي  اآمنه  5-ال�سّيدة/ 

و�سجل مدين رقم )1017318989( وتاريخ 1429/05/01هـ �سادر من اأحوال الدمام وتاريخ امليالد   

1375/07/01هـ ومهنته مت�سبب وتقيم يف مدينة �سيهات �س . ب رقم املبنى)5088( الرمز الربيدي 

)32461( الرقم ال�سايف )8404( 0                                                                            )طرف خام�س(

*متهيد:.

حيث اإن الطرف الأول ال�سيد/ ماجد طاهر ابراهيم اليو�سف ميتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة ماجد 

 2062025944 برقم  �سيهات  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  العامة  للمقاولت  اليو�سف  طاهر 

وتاريخ 1433/8/7هـ  وفرعه/ موؤ�س�سة عامل المتياز التجاري                                  واملقيده بال�سجل 

التجاري ملدينة �سيهات  رقم 2062025944 وتاريخ 1433/8/7هـ 

حيث اإن الطرف الثاين ال�سيد/ عقيل عبد اهلل احمد العامر ميتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة عقيل 

 2062020451 برقم  �سيهات  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  العامة  للمقاولت  العامر  اهلل  عبد 

وتاريخ 1430/4/26هـ

حيث اإن الطرف الثالث ال�سيد/ حممد طاهر ابراهيم اليو�سف ميتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة قوة 

وتاريخ   2062025885 برقم  �سيهات  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  العامة  للمقاولت  النيزك 

1433/7/30هـ

حيث اإن الطرف الرابع ال�سيد/ هادي نا�سر ح�سن ال�سيهاتي ميتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة هادي 

 2062026924 التجاري مبدينة �سيهات برقم  بال�سجل  العامة واملقيدة  للمقاولت  ال�سيهاتي  نا�سر 

وتاريخ 1433/12/26هـ

حيث اإن الطرف اخلام�س ال�سيدة/ اآمنه علي عبداهلل الديل متتلك موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة عامل 

وتاريخ   2062027685 برقم  �سيهات  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  والتعمري  للبناء  الياقوت 

1434/4/14هـ

ورغبة منهم يف تغيري الكيان القانوين للموؤ�س�سات وفرعها املذكورة  اأعاله وحتويلها اإىل �سركة ذات 

من  عليها  وما  وت�سنيف  وعماله  حقوق  من  املذكورة  للموؤ�س�سات  مبا  وذلك    ، حمدودة  م�سئولية 

املالية والفنية والدارية  املوؤ�س�سات وخ�سومها وعنا�سر ت�سنيفها  التزامات وانتقال جميع ا�سول 

والتنفيذية اىل ال�سركة ب�سفتها اجلديدة. لذلك فقد مت تقييم �سايف اأ�سول وخ�سوم املوؤ�س�سات �سابقة 

راأ�س مال  لل�سركة  ومت توزيع ح�س�س  األف ريال كرا�س مال  30.000( ثالثون   ( الذكر بدون مبلغ 

البع�س ويعترب  قبل  الأطراف حقوقهم  ا�ستوفى  وقد  بيانه لحقاً  ملا �سريد  بينهم وفقاً  فيما  ال�سركة 

توقيع الأطراف على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم.

اتفق الأطراف املذكورين اأعاله وهم بكامل الأهلية املُعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سوؤولّية 

حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ 

وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية :

ثانياَ: ا�سم ال�سركة : �سركة طاقة النيزك للمقاولت )ذات م�سئولية حمدوده(

ثالثاَ: غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

1-انتاج اخلر�سانة اجلاهزة ) الواح خر�سانية م�سبقة ال�سب ( .

2-مقاولت عامة للمباين )ان�ساء – ا�سالح – هدم – ترميم( مباين عامة ، مباين �سكنية مباين جتارية 

، من�ساآت تعليمية وترفيهية و�سحية ، مباين مطارات مباين م�سنعة ، واملباين الأخرى واعمال اجلب�س 

والديكور. 

3-مقاولت الإن�ساءات العامة )الأعمال الكهربائية وامليكانيكية وال�سناعية والإلكرتونية والبحرية 

( وتركيب حمطات الكهرباء وت�سغيلها و�سيانتها  .

4-�سيانة واإ�سالح الطرق والأنفاق ، �سيانة وت�سغيل املطارات ، �سيانة وت�سغيل املن�ساآت الكهربائية 

، �سيانة وت�سغيل املراكز التدريبية والتعليمية وال�سحية .

– حتليه  املياه  – �سبكات  ال�سيول  وال�سرف وت�سريف  )الري  ال�سحي:  وال�سرف  املياه  5-اأعمال 

املياه – �سبكات ال�سرف ال�سحي(.

6-اأعمال العزل احلراري واملائي واأعمال البالط والرخام والدهانات . 

7-اقامة وت�سغيل و�سيانة �سالت اللعاب وبرك ال�سباحة والنوافري وال�ساللت .

التجارة  لدى وزارة  وكالة على حده  كل  ت�سجيل  بعد  التجارية  الوكالت   (  : التجارية  8-اخلدمات 

وال�سناعة  ، والت�سدير والت�سويق حل�ساب الغري ، وتقدمي خدمات الإعا�سة املطهية والغري مطهية ، 

وال�سم�سرة يف اأعمال ال�سرافة والعقار ( .

واأجهزة  الآيل  احلا�سب  واأجهزة  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات   ( يف  والتجزئة  اجلملة  9-جتارة 

 ، واملعادن  الطبية  والأجهزة  والأدوات   ، الإلكرتونية  والأجهزة  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت 

واملعدات واملاكينات وقطع غيارها والآلت والأدوات ال�سناعية ومواد البناء  ) �سحية ، كهربائية ، 

اإن�سائية ( وتقدمي خدمات مابعد البيع .

10-تاأجري املخازن وم�ستودعات التربيد .

11-نظافة املباين ال�سكنية والتجارية

12-جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد يف: الآلت واملعدات ال�سناعية وال�سيارات واجهزة الفح�س 

والقيا�س وقطع غيارها وم�ستلزماتها والثاث املكتبي والك�س�سوارات وم�ستلزمات الكهرباء وامليكانيكا 

الطاقة  توليد  وحمطات  ومعدات  اليدوية  والعدد  ال�سناعية  والعدد  والدوات  الت�سالت  و�سبكات 

الكهربائية والكوابل والعوازل اخلا�سة بالكهرباء و�سيانتها وتركيبها .

13-تاأجري املعدات والآلت اخلفيفة والثقيلة 

14-نقل الب�سائع واملهمات باأجر على الطرق الربية باململكة. 

15-ادارة و�سيانة وتطوير العقار .

16-بيع و�سراء وا�ستغالل العقار والرا�سي ل�سالح ال�سركه 

17-�سراء الرا�سي واقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اواليجار ل�سالح ال�سركه .

18-�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركه .

ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة 

رابعا : املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة �سيهات

قيدها  تاريخ  من  �سنة  ع�سرون   )20( ال�سركة  مدة   : انتهائها  وتاريخ  ال�سركة  بدء  تاريخ   : خام�ساَ 

بال�سجل التجاري

�ساد�ساَ : راأ�س املال : حدد راأ�س مال  ال�سركة مببلغ ) 30.000( ثالثون الف ريال مق�سمة اإىل )3000( 

ح�سة مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )10( ريال �ســعودي مت توزيعها على  ال�سركاء كالتايل : ـ 

 عدد احل�س�سا�سم ال�سريكعدد

النقدية

 قيمة احل�سة

الواحدة بالريال

الن�سبةالجمايل

59%17701017700ماجد طاهر ابراهيم اليو�سف1

38%11401011400عقيل عبداهلل احمد العامر2

1%3010300حممد طاهر ابراهيم اليو�سف3

1%3010300هادي نا�سر ح�سن ال�سيهاتي4

1%3010300امنه علي عبداهلل الديل5

100%30001030.000املجموع

ويقر ال�سركاء بانه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة

كما يقر ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم 

احل�س�س العينية املبينة كما يلي : 

                           بيان نوع الأ�سل                                                                    القيمة

                              �سيارات                                                                          30.000

ويقر ال�سركاء باأنه ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهما ومت الوفاء بقميتها كاملة واأودعت 

احل�س�س النقدية لدى البنوك املعتمدة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذه اخل�سو�س .

�سابعا : اإدارة ال�سركة : يدير ال�سركة ال�سيد / ماجد طاهر ابراهيم اليو�سف وال�سيد / عقيل عبد اهلل 

احمد العامر  وله او�سع ال�سلطات وال�سالحيات لإدارة ال�سركة وت�سريف �سنونها ور�سم ال�سيا�سية 

العامة لتحقيق اغرا�سها .

زيادة  اأو  ال�سركة  اجلن�سية  بتغيري  يتعلق  فيما  بالجماع  قرارات  ت�سدر   : ال�سركاء  قرارات  ثامناَ: 

العباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز التعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة 

ثالثة اأرباع راأ�س مال ال�سركة على الأقل .

: ال�سنة املالية : تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اعتبارا من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري  تا�سعاَ 

وتنتهي يف 9/ 3 / 6 143هـ  املوافق 12/31/  14 20م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثنى ع�سرا 

�سهرا .

عا�سرا : الأرباح واخل�سائر : توزيع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية 

والتكاليف على النحو التايل :

10% من الرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة  جتنب ن�سبة قدرها 

)176( من نظام ال�سركات

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال

حادي ع�سر : الخطارات : توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجله على عناوينهم 

ثاين ع�سر : مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد )     ( ال�سحيفة )     ( بتاريخ .

اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م12
ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
1435/10/29هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق للأطراف التالية اأ�سما�ؤهم : 
1ـ ال�سيد / ماجد عبد اهلل بن جربوع العتيبي �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب ال�سجل املدين رقم )1070293558( �تاريخ 
امليلد : 1399هـ �مهنته : مت�سبب �يقيم يف مدينة الريا�س .                              )طرف اأ�ل( 
2ـ ال�سيد / خالد بن ماجد عبد اهلل بن جربوع العتيبي �سعودي اجلن�سية ـ مبوجب ال�سجل املدين رقم )1131189654( 
�تاريخ امليلد : 1426هـ �مهنته قا�سر �يقيم يف مدينة الريا�س .     )طرف ثاين( 
تاأ�سي�س �سركة املدن العربية للمقا�لت ـ �سركة ذات م�سئولية حمد�دة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم 
)1010327921( �تاريخ 1433/03/26هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة بال�سحيفة 

)29( العدد )665( من املجلد )362( �تاريخ 1433/02/17هـ . 
�حيث رغب الطرف الأ�ل ال�سيد / ماجد عبد اهلل العتيبي يف التنازل عن عدد )90( ح�سة من راأ�س مال ال�سركة �التي 
متثل ن�سبة )90%( من اإجمالـي ح�س�س ال�سركة لل�سيد / تركي بن �سعد را�سد القنية بقيمة اإجمالية قدرها )90.000( 
ريال ، �رغب الطرف الثاين ال�سيد / خالد بن ماجد عبد اهلل العتيبي يف التنازل عن كامل ح�س�سه يف ال�سركة البالغة عدد 
)5( ح�س�س من راأ�س مال �التي متثل ن�سبة )5%( من اإجمايل ح�س�س ال�سركة لل�سيد / تركي بن �سعد را�سد القنية بقيمة 
اإجمالية قدرها )5.000( ريال ، �حيث اأن املتنازل له قد �افق على هذا التنازل �اآلت اإليه ملكية هذه احل�س�س مبا لها من 
حقوق �ما عليها من التزامات �فقـاً مليزانية ال�سركة �يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة �نهائية فيما 

بينهم ، لذا فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ما يلي : 
اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً : تعديل مقدمة العقد الأ�سا�سي لل�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكني لل�سركة هم : 
�تاريخ   )1047144736( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ـ  القنية  را�سد  �سعد  تركي   / ال�سيد  1ـ 
1408/12/24هـ  ال�سادر من الريا�س، �مهنته : رجل اأعمال ـ تاريخ امليلد : 1391هـ ـ �عنوانه : الريا�س �يقيم مبدينة 

الريا�س .                                                                                                                            )طرف اأ�ل( 
 : امليلد  �تاريخ  رقم )1070293558(  املدين  ال�سجل  �سعودي اجلن�سية مبوجب  ـ  العتيبي  اهلل  ماجد عبد   / ال�سيد  2ـ 
1399هـ �مهنته : مت�سبب �يقيم يف الريا�س .        )طرف ثاين( 

ثالثاً : تعديل املادة )�ساد�ساً( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح كما يلي :
اإىل مائة ح�سة مت�سا�ية القيمة ، قيمة كل ح�سة )1000( ريال مت  حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )100.000( ريال مق�سم 

توزيعها على ال�سركاء كالآتي :
 

 النسبة اإلجماليقيمة الحصة الواحدةعدد الحصص الشركاء

95%95100095.000 تركي بن سعد القنية

5%510005.000 ماجد عبد اهلل العتيبي

100%1001000100.000 اإلجمـــــــــالي

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء براأ�س مال ال�سركة عند التاأ�سي�س . 
رابعاً : تعديل املادة )عا�سرًا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل : 

اأـ يدير ال�سركة الأ�ستاذ / تركي بن �سعد بن را�سد القنية ، �له يف ذلك كافة ال�سلطات �ال�سلحيات اللزمة لإدارة ال�سركة 
�متثيلها اأمام الغري �حق تعيني املوظفني �العمال �عزلهم �حتديد ر�اتبهم �مكافاآتهم ، �ا�ستقدام املوظفني �العمال من 
خارج اململكة ل�سالح ال�سركة �متثيلها �التوقيع با�سمها �نيابة عنها اأمام كاتب العدل �جميع اجلهات الر�سمية �الد�ائر 
احلكومية �الوزارات �الهيئات �املوؤ�س�سات العامة �اخلا�سة �الأفراد �ال�سركات �البنوك �غريها ، �التقرير يف كافة 
�سئون ال�سركة داخل �خارج اململكة ، �اإبرام كافة العقود �املعاملت الداخلة يف غر�س ال�سركة ��سراء �ا�ستئجار الأماكن 
�العقارات اللزمة لن�ساط ال�سركة �رهن �بيع جميع اأ�سول ال�سركة �اإفراغ العقارات �قب�س الثمن ، كما اأن له �سلحية 
��سناديق  �املعدات  �الأ�سهم  العقارات  �بيع  �رهن  �نقله  �فكه  �الرهن  الإيجار  �قب�س  �دفع  �التاأجري  ال�ستئجار 
التجارية  الأ�راق  �اإن�ساء  التزامات  من  عليها  ما  �اأداء  ال�سركة  حقوق  اأنواعها �حت�سيل  بجميع  �الودائع  ال�ستثمار 
�توقيعها �تظهريها �قب�سها �اإجراء كافة املعاملت امل�سرفية اللزمة لن�ساط ال�سركة مبا يف ذلك �على �سبيل املثال ل 
للح�سر فتح �اإغلق احل�سابات �ال�سحب منها �الإيداع فيها ، �توقيع الكفالت با�سم ال�سركة لكفالة الغري �توقيع عقود 

�اأ�راق الت�سهيلت �توقيع ��سرف ال�سيكات �توقيع اتفاقيات الـمرابحات الإ�سلمية �عـقود ال�ستثمار ،
اجلهات  كافة  اأمام  ال�سركة  �متثيل   ، اخلزينة  �منتجات  �اأعمال  اتفاقيات  �توقيع   ، �املنافع  احلقوق  عن  �التنازل 
احلكومية ال�سعودية �الأجنبية �اأمام الغري يف كل اأمر يت�سل مب�سالح ال�سركة ��سوؤ�نها �حتقيق اأغرا�سها �طلب توقيع 
احلجوزات على املدينني �منعهم من ال�سفر �املطالبة بجميع الأموال �احلقوق امل�ستحقة لل�سركة لدى الغري �حت�سيلها 
�ا�ستلم ال�سيكات �املبالغ النقدية �التوقيع �ال�ستلم �توقيع املخال�سات �الأ�راق التجارية �حق حت�سيلها �دفعها 
�املرافعة  �الدفع �املخا�سمة  �القب�س  �الكفالت �قبولها �طلبها  ال�سمانات  �الإفراغ �قبوله �تقدمي  �التنازل عنها 
�املدافعة �طلب التحكيم �قبوله �تعيني املحكمني �ردهم �اخلرباء �عزلهم �متثيل ال�سركة اأمامهم �يف اأي دعا�ى تقام 
من ال�سركة اأ� �سدها �اإقامة الدعا�ى ��سماعها لدى جميع املحاكم ال�سرعية اجلزئية �العامة �ديوان املظامل �جميع 
الهيئات الق�سائية �الإدارية مبختلف درجاتها �اإثبات كل حق لل�سركة ، كما له احلق يف تعيني املحامني �حتديد اأتعابهم 
بح�سب ما يراه ملا تقت�سيه م�سلحة ال�سركة �تقدمي املذكرات �قبولها �اخل�سومة �ردها �طلب حلف اليمني �ال�سلح 
�التنازل �املخال�سة �الإبراء �قبول الأحكام �القرارات �العرتا�س عليها �ا�ستئنافها �متييزها �طلب تنفيذها �ت�سليم 
�ا�ستلم كافة الأ�راق �املعاملت �الأحكام �القرارات �كافة امل�ستندات ��سهادات القيد بال�سجل التجاري �توقيع كل ما 

يلزم با�سم ال�سركة �نيابة عنها كما له حق توكيل الغري يف كل اأ� بع�س ما ذكر . 
ب ـ عزل املدير : 

يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد التاأ�سي�س د�ن اإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا �قع العزل بغري مربر مقبول اأ� يف 
�قت غري لئق . 

خام�ساً : يقر ال�سريك اجلديد باأنه قد اطلع على عقد تاأ�سي�س ال�سركة �يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة فيه . 
�ساد�ساً : تبقى مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري . 

قرار ال�شركاء ب�شركة املدن العربية للمقاوالت )ذات م�شئولية حمدودة( بدخول وخروج �شركاء
وتعديل بع�س بنود عقد التاأ�شي�س وذلك بتاريخ 1434/2/9هـ  املوافق 2012/12/22م

�سابعاً : حرر هذا القرار من )5( خم�س ن�سخ اأ�سلية ا�ستلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها �الن�سخ الأخرى لتقدميها 
للجهات املخت�سة . �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد / م�سعل عبد العزيز اآل ال�سيخ �حممد بن عبد العزيز ال�سامل يف مراجعة 

اجلهات املخت�سة لإمتام الإجراءات اللزمة �عليه مت التوقيع . 
�اهلل املوفق،،،

      الأطراف املتانزلني:
    1/ ال�سيد/ ماجد عبداهلل العتيبي                                                              2/ ال�سيد/ خالد بن ماجد عبداهلل العتيبي

    التوقيع: ..........................                                                              التوقيع: ..........................
     الأطراف املتانزل لهم:

    ال�سيد/ تركي بن �سعد را�سد القنية
                                                                         التوقيع: ..........................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك بالصحيفة 65 
عدد 613 من المجلد 406 لعام 1434هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1434/2/16هـ وصلى اهلل على 

نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم : 
1ـ ال�سيد / غ�سان بن اأحمد بن عبد اهلل ال�سليمان ) �سعودي اجلن�سية ( �سجل مدين رقم )1007949538( �تاريخ ميلد 

1377هـ �مهنته رجل اأعمال �يقيم مبدينة جدة                                                  
)طرف اأ�ل( 
رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  حمد�دة  م�سئولية  ذات  �سركة  املحد�دة  للتطوير  ال�سليمان  اأحمد  غ�سان  �سركة  2ـ 
)4030150361( تاريخ 1425/05/25هـ ال�سادر من جده �مبوجب عقد التاأ�سي�س امل�سادق عليه من كاتب عدل الغرفة 
التجارية ال�سناعية بجده عدد )41( جملد رقم )16/�س/ع( لعام 1425هـ �عنوانها : اململكة العربية ال�سعودية ـ جده ـ 

�س.ب )8054( )21482( هاتف )6501700( فاك�س رقم )6400160(    
)طرف ثاين( 
تاأ�سي�س �سركة رامة للتنمية املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم )1010305667( �تاريخ 1432/04/22هـ 
�تاريخ   )317( رقم  جملد   )549( �عدد   )9( رقم  بال�سحيفة  الريا�س  يف  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت 
�تاريخ  بالعدد )34729552(  �ال�سناعة  التجارة  �زارة  كاتب عدل  لدى  مثبت  �سركاء  قرار  �اآخر  1432/02/13هـ 

1434/6/7هـ . 
�حيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س مواد عقد التاأ�سي�س �اخلا�سة بـ : 

املادة ) اأ�ًل ( �اخلا�سة با�سم ال�سركة �املادة ) ثانياً ( املتعلقة باأغرا�س ال�سركة . 
فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة مبوافقة ) جميع ال�سركاء ( الذين ميلكون مائة )100( ح�سة متثل ن�سبة 

)100%( من راأ�س املال �فقـاً ملا يلي : 
اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار . 

ثانياً : تعديل املادة ) اأ�ًل ( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة بـ ) ا�سم ال�سركة ( لت�سبح �سياغتها بعد التعديل على 
النحو التايل : 

�سركة دلتا امل�ستقبل للمقا�لت 
ثالثاً : تعديل املادة ) ثانياً ( من عقــــد التاأ�سي�س �اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة بحيث ت�سبح �سياغتها على النحو التايل : 

�الكهرباء  املياه  ��سبكات  الت�سالت  ��سبكات  �امليكانيكية  الكهربائية  �الأعمال  املباين  اإن�ساء  مقا�لت  عقود  )تنفيذ 
�ال�سرف ال�سحي �الطرق( . 

رابعاً : تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل . 
خام�ساً : حرر هذا القرار من ) 5 ( ن�سخ ، ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها ، �الن�سخ الأخرى لتقدميها 

للجهات املخت�سة ، ل�ستكمال الإجراءات النظامية يف اإمتام هذه الإجراءات �عليه جرى التوقيع .

                                     الطرف الأ�ل                                                           الطرف الثانـي
                          د. غ�سان اأحمد ال�سليمان                        �سركة غ�سان اأحمد ال�سليمان للتطوير املحد�دة

                                                                                           �ميثلها بالتوقيع د. غ�سان اأحمد ال�سليمان

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س
 �شركة رامه للتنمية )ذات م�شئولية حمدودة(

بتاريخ 1434/3/15هـ املوافق 2013/1/27م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35339504 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/3/14هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

00
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1435/10/29هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق للأطراف التية ا�سمائهم  :

1- ال�سيد / احمد حممد عبد العزيز العثمان  �سجل مدين رقم )1010712279( طرف اول .

2- ال�سيد /عبد العزيز حممد  عبد العزيز العثمان  �سجل مدين رقم )1000641173( طرف ثاين .

3- ال�سيد / عبد الله حممد عبد العزيز العثمان  �سجل مدين رقم )1013373756( طرف ثالث .

4- ال�سيد / عثمان حممد عبد العزيز العثمان �سجل مدين رقم )1019074911( طرف رابع .

5- ال�سيد / بدر حممد عبد العزيز العثمان �سجل مدين رقم )1012781942( طرف خام�س .

6- ال�سيدة / ح�سة حممد عبد العزيز العثمان �سجل مدين رقم )1034557395( طرف �ساد�س .

7- ال�سيدة / نوال حممد عبد العزيز العثمان �سجل مدين رقم )1004075543( طرف �سابع .

8- ال�سيدة / و�سمية حممد عبد العزيز العثمان �سجل مدين رقم )1042171528( طرف ثامن .

9- ال�سيدة / منرية حممد عبد العزيز العثمان �سجل مدين رقم )1012781934( طرف تا�سع .

مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة   ) حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  واملقاولت)  للتجارة  ترباك  �سركة  تاأ�سي�س       

بوزارة  املكلف  العدل  كاتب   لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واثبت  1425/3/6هـ  وتاريخ   )1010197201( برقم  الريا�س 

التجارة وال�سناعة بالعدد 164 �سحيفة 122 من املجلد 137 لعام 1425هـ واخر قرار �سركاء مثبت لدى كاتب العدل 

املكلفبوزارةالتجارةوال�سناعة بالعدد)341308716( لعام 1434هـ وحيث  رغب ال�سركاء تعديل املادة الثانية من عقد 

التا�سي�س واخلا�سة باغرا�س ال�سركة  لذلك فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س وفقا للتي:

اول: يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا العقد

ثانيا: تعديل املادة الثانية من عقد التا�سي�س اخلا�سة باغرا�س ال�سركة وذلك با�سافة التايل:

1- م�سنع املنيوم وزجاج

2- جتارة اجلملة والتجزئة يف احلجر

ثالثا : تبقى باقي مواد وفقرات عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار دون تعديل .

النافع                                                  عبدالـمح�سن  بن  عبدالرحمن   / الـمحامي  ال�سركاء  فو�س  وقد   ، ن�سخ   )6( القرارمن  هذا  حرر  رابعاً: 

ويو�سف بن عبدالرحمن العبيد جمتمعني او منفردين ل�ستكمال الإجراءات اللزمة يف هذا ال�ساأن.

التوقيع االسمعدد

احمد محمد عبدالعزيز العثمان1

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العثمان2

عبداالله محمد عبدالعزيز العثمان3

عثمان محمد عبدالعزيز العثمان4

بدر محمد عبدالعزيز العثمان5

حصة محمد عبدالعزيز العثمان6

نوال محمد عبدالعزيز العثمان7

وسمية محمد عبدالعزيز العثمان8

منيرة محمد عبدالعزيز العثمان9

قرار ال�شرك�ء بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة 
ترباك للتج�رة واملق�والت املحدودة

بت�ريخ 1435/2/14هـ املوافق 2013/12/17م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 35311973 

لعام 1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/3/8هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

�سبق للأطراف الآتية اأ�سماوؤهم:-

تاأ�سي�س  وعقد   )1010143351( رقم  جتارى  �سجل   ) مقفلة  )م�ساهمة  القاب�سة  وال�سيانة  للتجارة  �سمنان  �سركة  1ـ  

بتاريخ  لعام 1417هـ  بعدد )2772(  رقم 127/ 128/ 129 جملد )30(  بال�سحيفة  الريا�س  كاتب عدل  عليه  م�سدق 

2/27/ 1417هـ و اآخر قرار �سركاء م�سدق عليه من الكاتب بالعدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة بال�سحيفة رقم 

)108/100(عدد )2332( من املجلد )23( لعام 1432هـ بتاريخ 1432/4/1هـ  وعنوانها الريا�س .   

)الطرف الأول( 

وتاريخ   1010292274 رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب    - املحدودة   العقارية  لل�ستثمارات  �سمنان  �سركة   -2

1431/8/13هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة �سحيفة رقم )29 – 30( عدد 

الريا�س �س.ب 75320 هاتف 4477777  الـمجلد )294( لعام 1431هـ بتاريخ 1431/8/12هـ  وعنوانها:   )2380(

فاك�س 4475555 .      

                                                                                                                                          )الطرف الثاين( 

وتاريخ   )  1010007075  ( برقم  الريا�س  ملدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحدودة  للتجارة  رزق  �سركة  تاأ�سي�س 

بال�سحيفة رقم )168( عدد )1964(  العامة لل�ستثمار  بالهيئة  العدل  تاأ�سي�سها لدى كاتب  1394/1/7هـ  املثبت عقد 

جملد )20 ( لعام 1430هـ  وتاريخ 1430/12/21هـ وملحق التعديل الأخري لدى كاتب العدل بالهيئة العامة لل�ستثمار  

بال�سحيفة رقم )69( عدد )2468( جملد (31 ) لعام 1434هـ بتاريخ 1434/9/15هـ .

البرتولية  للمعدات  رزق  »موؤ�س�سة  با�سم  فردية  موؤ�س�سة  ميتلك  الكرمي  العبد  الرزاق  عبد  علي   / ال�سيد  اأن  وحيث 

وال�سناعية » مقيدة بال�سجل التجاري ملدينة الريا�س برقم 1010203357 وتاريخ 1425/10/16هـ  و يرغب �ساحب 

املوؤ�س�سة بالتنازل لت�سبح فرع ل�سركة رزق للتجارة املحدودة مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وت�سنيف 

وتراخي�س وجميع عنا�سرها املالية والإدارية ’والفنية مع الحتفاظ با�سم ورقم وتاريخ ال�سجل التجاري للموؤ�س�سة عند 

حتويلها اإىل فرع �سركة وقد مت تقييم �سايف الأ�سول مببلغ وقدره )25.000( ريال .

وقد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم مبثابة خمال�سة نهائية وتامة بينهم ، لذا فقد 

قرر ال�سركاء  بالإجماع ما يلي:   

اأوًل  : يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.

التالية ) جتارة اجلملة  الأن�سطة  باإ�سافة  ال�سركة  باأغرا�س  التاأ�سي�س واخلا�سة  املادة )الثالثة( من عقد  ثانياً: تعديل 

والتجزئة يف املعدات البرتولية وال�سناعية و الكهربائية(.

ثالثاً: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي ل ي�سملها هذا القرار كما هو عليه . 

رابعاً:  حرر هذا القرار من )3( ثلثة ن�سخ اأ�سلية ا�ستلم كل طرف ن�سخة منها للعمل مبوجبها والن�سخة الثالثة تقدم 

للجهات املخت�سة لإنهاء الإجراءات الر�سمية.

             1- �سركة �سمنان للتجارة وال�سيانة القاب�سة             2- �سركة �سمنان لل�ستثمارات العقارية القاب�سة 

واهلل املوفق،،،

قرار ال�شرك�ء يف �شركة رزق للتج�رة 
)ذات م�شئولية حمدودة(

ب�ملوافقة على تعديل بع�س بنود عقد الت�أ�شي�س 
و فتح فرع لل�شركة مبدينة الري��س

 بت�ريخ 20/ 1435/2هـ املوافق   23/ 2013/12م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد 3532945 لعام 

1435هـ  وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/3/11هـ وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم :ـ 
1ـ ال�سيد / فار�س جديع فيا�س ال�سبيعي العنزي ، �سعودي اجلن�سية )طرف اأول( 

2ـ احمد ابوبكر �سامل بالفقية  ، �سعودي اجلن�سية  )طرف ثاين ( 
3ـ �سفية �سم�س احلق حممد �سديق ، �سعودية اجلن�سية  )طرف ثالث ( 

بتاريخ   )4030162365( رقم  جدة  مبدينة  التجاري  بال�سجل  وامل�سجلة  املحدودة  ايلف  جنوم  �سركة  تاأ�سي�س 
1427/5/18هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها الأ�سا�سي لدي ف�سيلة كاتب العدل املخت�س بالغرفة التجارية بجدة بالعدد )62( 

بتاريخ 1432/12/25هـ . 
حيث اأن ال�سريك الأول ال�سيد / فار�س جديع فيا�س ال�سبيعي العنزي قد رغب يف بيع كامل ح�سته يف ال�سركة والبالغة 
)5( خم�سة ح�س�س وتقدر قيمتها )2500( الفان وخم�سمائة ريال �سعودي ايل ال�سريك الثاين ال�سيد / احمد ابوبكر �سامل  

بالفقية وقد قبل التنازل . 
لذلك قرر ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة يف ا�سم ال�سركاء واملادة ال�ساد�سة واملخت�سة برا�س مال ال�سركة واملادة العا�سرة 

واملعنية بالإدارة علي النحو التايل :ـ 
اأول :ـ يعترب التمهيد الوارد اأعله جزءا ل يتجزء من هذا القرار . 

ثانيا :ـ تعديل مقدمة العقد واخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء علي النحو التايل :ـ 
من  ال�سادرة   )1034895159( رقم  املدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية   �سعودي  بالفقيه   �سامل  ابوبكر  احمد   / ال�سيد   .1
الريا�س بتاريخ 1416/6/14م  وتاريخ امليلد 1393/7/1هـ وعنوانه جدة حي ال�سفا ومهنته مت�سبب وي�سار عليه 

)بالطرف الول( . 
2. ال�سيدة / �سفية �سم�س احلق حممد �سديق ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1103794457( ال�سادر من 
ينبع بتاريخ 1431/4/26هـ وتاريخ امليلد 1393/7/1هـ وعنوانه جدة حي ال�سلمة ، ومهنتها ربة بيت ويا�سر عليها 

يف ما بعد  )بالطرف الثاين ( . 
ثالثا . تعديل املادة ال�ساد�سة املتعلقة برا�س مال ال�سركة علي النحو التايل :ـ 

حدد را�س مال ال�سركة مببلغ )50.000( خم�سون الف ريال �سعودي مق�سم ايل)100( مائة ح�سة مت�ساوية القيمة كل 
ح�سة )500( خم�سمائة ريال �سعودي مت توزيعها علي ال�سركاء كالآتي :ــ 

النسبة المؤيةمجموع  الحصصقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

50%5050025.000احمد ابوبكر سالم بالفقيه

50%5050025.000صفية شمس الحق محمد صديق

100%10050050.000المجموع

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهما ومت الوفاء بقيمتها كاملة . 
رابعا. تعديل املادة العا�سرة املتعلقة باإدارة ال�سركة علي النحو الآتي :ـ 

اتفقا ال�سركاء علي تعيني ال�سيد/فهد عبداهلل م�سعود اجلهني ،�سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل املدين رقم )1026288355( 
الر�سمية واملحاكم وديوان  امام اجلهات  ال�سركة  لذلك وله حق متثيل  اللزمة  وال�سلطات  ال�سلحيات   ويتمتع بجميع 
املظامل وجميع الهيئات واللجان الق�سائية وكاتب العدل  وحق التوقيع عنها يف علقاتها مع الغري وحق توكيل الغري يف 
املرافعة واملدافعة عن ال�سركة ب�سفته مدعي اأو مدعي عليه وحق تعيني املحكمني واخلرباء والتمتع باو�سع ال�سلطات 
وتعوي�ساتهم   مرتباتهم  وحتديد  ال�سركة  وم�ستخدمي  الوكلء  وعزل  ووقف  وتعيني  ال�سلح  واإجراء  باإ�سمها  للتعامل 
واجورهم ومكافاتهم وقب�س ودفع املبالغ وتوقيع وحتويل وبيع وت�سديد كافة امل�ستندات الذنية التجارية والوراق 
التجارية وحق ابرام جميع العقود  مع الغري مع الغري يف تا�سي�س واإن�ساء �سركات اأخري  وعقود تعديلها وعقود اندماجها 
والتوقيع عليها با�سم ال�سركة امام اجلهات املخت�سة وكتاب العدل �سمن اغرا�سها داخل اململكة وخارجها وحق توكيل 
الغري فيما ذكر اأعله  ودونه واجراء  ال�سفقات  التي تتعلق مبعاملت ال�سركة و�سراء جميع املواد واملهمات والب�سائع 
واملنقولت والإقرتا�س وفتح احل�سابات لدي البنوك �سواء داخل اململكة اأو خارجها ومراجعة جميع الدوائر احلكومية 
مووؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودية فتح فروع وتعني مدراء للفروع و�سطب الفروع وله حق ف�سل املدراء وتوقيع علي 

قرارات ال�سركاء عاما وتوقيع علي قرارات ال�سركاء يف افتتاح الفروع ويف ملحق التعديل . 
ب( عزل املدير :ـ يجوز لل�سركاء جمتمعني عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة  دون اإخلل بحقه يف التعوي�س اذا وقع العزل 

بغري مربر مقبول او يف  اأي وقت غري لئق . 
خام�سا:ـ  تبقي باقي مواد العقد الأ�سا�سي  والتي مل ي�سملها هذا القرار كما  هي دون تعديل  او تغيري. 

�ساد�سا:ـ حرر هذا العقد من )7( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبه والن�سخ الأخري لتقدميها ايل اجلهات 
املخت�سة لإ�ستكمال  الإجراءات النظامية . 

وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد /احمد حممد الغامدي وال�سيد / فهد حممد الغامدي يف اإمتام الإجراءات .

                            ال�سريك الأول                                                                                         ال�سريك الثانـي
                 احمد ابوبكر �سامل بالفقيه                                                              �سفية �سم�س احلق حممد �سديق

قرار ال�سرك�ء ب�لتعديل الأول لعقد ت�أ�سي�س
�سركة جنوم ايالف )�سركة ذات م�سئولية حمدودة ( 

بخروج �سريك وتعديل املدير 
بت�ريخ 1434/10/13هـ  املوافق :2013/8/20م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2117/341507005، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1434/11/23هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم:
وتاريخ   )1007488503( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  احل�سيني-  حم�سن  بن  غالب  بن  فهد   -1
1429/7/28هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1379/5/11هـ ويقيم يف مدينة جدة حي احلمراء 
�س.ب 3757 جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية .                                                                                      )طرف اأول(

وتاريخ   )1008117853( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  زمزمي-   احمد  بن  يو�سف  بن  نواف   -2
1431/1/3هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1378هـ ويقيم يف مدينة جدة حي اخلالدية  �س.ب 
3757 جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية .                                                                                                 ) طرف ثاين(

تاأ�سي�س �سركة الكنوز البحرية للملحة املحدودة واملقيدة بال�سجل التجاري مبدينة جدة حتت الرقم 4030218199 
الرقم  ال�سناعيه بجدة حتت  التجاريه  بالغرفه  العدل املكلف  تاأ�سي�سها لدى كاتب  وتاريخ 1432/12/2هـ واأثبت عقد 

189 �سحيفة 253 من اجللد 13/ع/ر  وتاريخ 1432/6/29هـ 
زن الطرف الثاين تنازل بالبيع لكامل ح�س�سه البالغة  )50،000 ح�سة( خم�سني األف ح�سة وبذات قيمتها ال�سمية  وحيثـ 
ال�سريف  ال�سيد/ حامت بن غالب بن حم�سن احل�سيني  اإىل  اإىل الطرف الأول و)5،000ح�سة(  بواقع  )45،000ح�سة ( 
ك�سريك جديد  بال�سركة الذي  قبل هذا التنازل واآلت اليهم ملكيه جميع احل�س�س املتنازل عنها  مبا لها من حقوق وماعليها 
من التزامات، كما يقر ال�سريك املتنازل باإ�ستلم قيمة احل�س�س املتنازل عنها بنف�س قيمتها ال�سمية، كما وافق ال�سريك 

الطرف الول على التنازل.
وقد ا�ستويف جميع الطراف حقوقهم جتاه بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم علي هذا القرار مبثابه خمال�سه تامة ونهائية 

فيما بينهم .  
لذا فقد قرر ال�سركاء بالجماع بتعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي:

اأوًل: يعترب هذا التمهيد جزءًا ل يتجزا من هذا القرار
ثانياً: تعديل مقدمه العقد الآ�سا�سي لل�سركه لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكون لل�سركه هم : 

وتاريخ   )1007488503( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  احل�سيني-  حم�سن  بن  غالب  بن  فهد   -1
1429/7/28هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1379/5/11هـ ويقيم يف مدينة جدة حي احلمراء 
�س.ب 3757 جدة 21481 اململكة العربية ال�سعودية .                                                                                       )طرف اأول(

رقم )1023654500(  املدين  ال�سجل  �سعودي اجلن�سية مبوجب    - ال�سريف  حم�سن احل�سيني  بن  غالب  بن  2- حامت 
وتاريخ 1397/1/11هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1377/9/10هـ ويقيم يف مدينة جدة حي 
اخلالدية  �س.ب 3757 جدة  21481 اململكة العربية ال�سعودية .                                                                     ) طرف ثاين(

ثالثاً: تعدل املادة  ال�سابعه من عقد التاأ�سي�س واخلا�سه براأ�س مال ال�سركه لت�سبح بعد التعديل كما يلي:
راأ�س املال )100،000 ريال( فقط مائة  األف ريال �سعودي لغري، مق�سم اإىل )95،000ح�سة( خم�س وت�سعني  األف ح�سة 
للطرف الأول و )5،000 ح�سة( خم�سة األف ح�سة للطرف الثانية   وقيمة كل ح�سة )1 ريال( واحد ريال مت توزيعها 

على ال�سركاء كالآتي:

قيمة الحصة النسبة المئوية عدد الحصصالشركاء
بالريال

اإلجمالي

95195,000%95,000فهد بن غالب بن محسن الحسيني

515,000%5,000حاتم بن غالب بن محسن الحسيني الشريف

100,000100,000اإلجمالي

ويقر ال�سركاء بانه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم واأنه مت الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س .
رابعاً: يقر ال�سركاء اجلدد اأنهم اطلعوا على عقد التاأ�سي�س ويلتزمون مبا ورد فيه .

خام�ساً: تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س واأي من ملحقه التي مل ي�سملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه بدون تعديل.
للجهات  لتقدميها  الأخرى  للعمل مبوجبها والن�سخ  ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه  العقد من ثمان ن�سخ  �ساد�ساً: حرر هذا 
املخت�سة  ل�ستكمال الإجراءات النظاميه وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد/ عايد �سالح الغامدي وال�سيد علي �سعيد الغامدي 

وال�سيد عبد اهلل ابراهيم ال�سريف و ال�سيد عبد الرحمن ال�سراج لإمتام الإجراءات لدى تلك اجلهات وعليه مت التوقيع  .

                    الطرف الأول                                       الطرف الثانـي                                              الطرف الثالث    
فهد بن غالب بن حم�سن احل�سيني       نواف بن يو�سف بن احمد زمزمي       حامت بن غالب بن حم�سن احل�سيني ال�سريف

قرار ال�سرك�ء بتعديل عقد ت�أ�سي�س
 �سركة الكنوز البحرية للمالحة املحدودة

بت�ريخ 1433/11/9هـ املوافق 2012/9/25م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 55 صحيفة 35 مجلد 9/ع/2 وتاريخ 
1433/12/26هـ ، وذلك بحضور واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1433/12/26هـ  

وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم :ـ 
1ـ ال�سيد / فار�س جديع فيا�س ال�سبيعي العنزي ، �سعودي اجلن�سية )طرف اأول( 

2ـ احمد ابوبكر �سامل بالفقية  ، �سعودي اجلن�سية  )طرف ثاين ( 
3ـ �سفية �سم�س احلق حممد �سديق ، �سعودية اجلن�سية  )طرف ثالث ( 

بتاريخ   )4030162365( رقم  جدة  مبدينة  التجاري  بال�سجل  وامل�سجلة  املحدودة  ايلف  جنوم  �سركة  تاأ�سي�س 
1427/5/18هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها الأ�سا�سي لدي ف�سيلة كاتب العدل املخت�س بالغرفة التجارية بجدة بالعدد )62( 

بتاريخ 1432/12/25هـ . 
حيث اأن ال�سريك الأول ال�سيد / فار�س جديع فيا�س ال�سبيعي العنزي قد رغب يف بيع كامل ح�سته يف ال�سركة والبالغة 
)5( خم�سة ح�س�س وتقدر قيمتها )2500( الفان وخم�سمائة ريال �سعودي ايل ال�سريك الثاين ال�سيد / احمد ابوبكر �سامل  

بالفقية وقد قبل التنازل . 
لذلك قرر ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة يف ا�سم ال�سركاء واملادة ال�ساد�سة واملخت�سة برا�س مال ال�سركة واملادة العا�سرة 

واملعنية بالإدارة علي النحو التايل :ـ 
اأول :ـ يعترب التمهيد الوارد اأعله جزءا ل يتجزء من هذا القرار . 

ثانيا :ـ تعديل مقدمة العقد واخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء علي النحو التايل :ـ 
من  ال�سادرة   )1034895159( رقم  املدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية   �سعودي  بالفقيه   �سامل  ابوبكر  احمد   / ال�سيد   .1
الريا�س بتاريخ 1416/6/14م  وتاريخ امليلد 1393/7/1هـ وعنوانه جدة حي ال�سفا ومهنته مت�سبب وي�سار عليه 

)بالطرف الول( . 
2. ال�سيدة / �سفية �سم�س احلق حممد �سديق ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1103794457( ال�سادر من 
ينبع بتاريخ 1431/4/26هـ وتاريخ امليلد 1393/7/1هـ وعنوانه جدة حي ال�سلمة ، ومهنتها ربة بيت ويا�سر عليها 

يف ما بعد  )بالطرف الثاين ( . 
ثالثا . تعديل املادة ال�ساد�سة املتعلقة برا�س مال ال�سركة علي النحو التايل :ـ 

حدد را�س مال ال�سركة مببلغ )50.000( خم�سون الف ريال �سعودي مق�سم ايل)100( مائة ح�سة مت�ساوية القيمة كل 
ح�سة )500( خم�سمائة ريال �سعودي مت توزيعها علي ال�سركاء كالآتي :ــ 

النسبة المؤيةمجموع  الحصصقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

50%5050025.000احمد ابوبكر سالم بالفقيه

50%5050025.000صفية شمس الحق محمد صديق

100%10050050.000المجموع

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهما ومت الوفاء بقيمتها كاملة . 
رابعا. تعديل املادة العا�سرة املتعلقة باإدارة ال�سركة علي النحو الآتي :ـ 

اتفقا ال�سركاء علي تعيني ال�سيد/فهد عبداهلل م�سعود اجلهني ،�سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل املدين رقم )1026288355( 
الر�سمية واملحاكم وديوان  امام اجلهات  ال�سركة  لذلك وله حق متثيل  اللزمة  وال�سلطات  ال�سلحيات   ويتمتع بجميع 
املظامل وجميع الهيئات واللجان الق�سائية وكاتب العدل  وحق التوقيع عنها يف علقاتها مع الغري وحق توكيل الغري يف 
املرافعة واملدافعة عن ال�سركة ب�سفته مدعي اأو مدعي عليه وحق تعيني املحكمني واخلرباء والتمتع باو�سع ال�سلطات 
وتعوي�ساتهم   مرتباتهم  وحتديد  ال�سركة  وم�ستخدمي  الوكلء  وعزل  ووقف  وتعيني  ال�سلح  واإجراء  باإ�سمها  للتعامل 
واجورهم ومكافاتهم وقب�س ودفع املبالغ وتوقيع وحتويل وبيع وت�سديد كافة امل�ستندات الذنية التجارية والوراق 
التجارية وحق ابرام جميع العقود  مع الغري مع الغري يف تا�سي�س واإن�ساء �سركات اأخري  وعقود تعديلها وعقود اندماجها 
والتوقيع عليها با�سم ال�سركة امام اجلهات املخت�سة وكتاب العدل �سمن اغرا�سها داخل اململكة وخارجها وحق توكيل 
الغري فيما ذكر اأعله  ودونه واجراء  ال�سفقات  التي تتعلق مبعاملت ال�سركة و�سراء جميع املواد واملهمات والب�سائع 
واملنقولت والإقرتا�س وفتح احل�سابات لدي البنوك �سواء داخل اململكة اأو خارجها ومراجعة جميع الدوائر احلكومية 
مووؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودية فتح فروع وتعني مدراء للفروع و�سطب الفروع وله حق ف�سل املدراء وتوقيع علي 

قرارات ال�سركاء عاما وتوقيع علي قرارات ال�سركاء يف افتتاح الفروع ويف ملحق التعديل . 
ب( عزل املدير :ـ يجوز لل�سركاء جمتمعني عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة  دون اإخلل بحقه يف التعوي�س اذا وقع العزل 

بغري مربر مقبول او يف  اأي وقت غري لئق . 
خام�سا:ـ  تبقي باقي مواد العقد الأ�سا�سي  والتي مل ي�سملها هذا القرار كما  هي دون تعديل  او تغيري. 

�ساد�سا:ـ حرر هذا العقد من )7( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبه والن�سخ الأخري لتقدميها ايل اجلهات 
املخت�سة لإ�ستكمال  الإجراءات النظامية . 

وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد /احمد حممد الغامدي وال�سيد / فهد حممد الغامدي يف اإمتام الإجراءات .

                            ال�سريك الأول                                                                                         ال�سريك الثانـي
                 احمد ابوبكر �سامل بالفقيه                                                              �سفية �سم�س احلق حممد �سديق

قرار ال�سرك�ء ب�لتعديل الأول لعقد ت�أ�سي�س
�سركة جنوم ايالف )�سركة ذات م�سئولية حمدودة ( 

بخروج �سريك وتعديل املدير 
بت�ريخ 1434/10/13هـ  املوافق :2013/8/20م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2117/341507005، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1434/11/23هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سمائهم:
وتاريخ   )1007488503( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  احل�سيني-  حم�سن  بن  غالب  بن  فهد   -1
1429/7/28هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1379/5/11هـ ويقيم يف مدينة جدة حي احلمراء 
�س.ب 3757 جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية .                                                                                      )طرف اأول(

وتاريخ   )1008117853( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  زمزمي-   احمد  بن  يو�سف  بن  نواف   -2
1431/1/3هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1378هـ ويقيم يف مدينة جدة حي اخلالدية  �س.ب 
3757 جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية .                                                                                                 ) طرف ثاين(

تاأ�سي�س �سركة الكنوز البحرية للملحة املحدودة واملقيدة بال�سجل التجاري مبدينة جدة حتت الرقم 4030218199 
الرقم  ال�سناعيه بجدة حتت  التجاريه  بالغرفه  العدل املكلف  تاأ�سي�سها لدى كاتب  وتاريخ 1432/12/2هـ واأثبت عقد 

189 �سحيفة 253 من اجللد 13/ع/ر  وتاريخ 1432/6/29هـ 
زن الطرف الثاين تنازل بالبيع لكامل ح�س�سه البالغة  )50،000 ح�سة( خم�سني األف ح�سة وبذات قيمتها ال�سمية  وحيثـ 
ال�سريف  ال�سيد/ حامت بن غالب بن حم�سن احل�سيني  اإىل  اإىل الطرف الأول و)5،000ح�سة(  بواقع  )45،000ح�سة ( 
ك�سريك جديد  بال�سركة الذي  قبل هذا التنازل واآلت اليهم ملكيه جميع احل�س�س املتنازل عنها  مبا لها من حقوق وماعليها 
من التزامات، كما يقر ال�سريك املتنازل باإ�ستلم قيمة احل�س�س املتنازل عنها بنف�س قيمتها ال�سمية، كما وافق ال�سريك 

الطرف الول على التنازل.
وقد ا�ستويف جميع الطراف حقوقهم جتاه بع�سهم البع�س ويعترب توقيعهم علي هذا القرار مبثابه خمال�سه تامة ونهائية 

فيما بينهم .  
لذا فقد قرر ال�سركاء بالجماع بتعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا يلي:

اأوًل: يعترب هذا التمهيد جزءًا ل يتجزا من هذا القرار
ثانياً: تعديل مقدمه العقد الآ�سا�سي لل�سركه لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكون لل�سركه هم : 

وتاريخ   )1007488503( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  احل�سيني-  حم�سن  بن  غالب  بن  فهد   -1
1429/7/28هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1379/5/11هـ ويقيم يف مدينة جدة حي احلمراء 
�س.ب 3757 جدة 21481 اململكة العربية ال�سعودية .                                                                                       )طرف اأول(

رقم )1023654500(  املدين  ال�سجل  �سعودي اجلن�سية مبوجب    - ال�سريف  حم�سن احل�سيني  بن  غالب  بن  2- حامت 
وتاريخ 1397/1/11هـ، �سادرة من جدة، ومهنته رجل اأعمال وتاريخ ميلده 1377/9/10هـ ويقيم يف مدينة جدة حي 
اخلالدية  �س.ب 3757 جدة  21481 اململكة العربية ال�سعودية .                                                                     ) طرف ثاين(

ثالثاً: تعدل املادة  ال�سابعه من عقد التاأ�سي�س واخلا�سه براأ�س مال ال�سركه لت�سبح بعد التعديل كما يلي:
راأ�س املال )100،000 ريال( فقط مائة  األف ريال �سعودي لغري، مق�سم اإىل )95،000ح�سة( خم�س وت�سعني  األف ح�سة 
للطرف الأول و )5،000 ح�سة( خم�سة األف ح�سة للطرف الثانية   وقيمة كل ح�سة )1 ريال( واحد ريال مت توزيعها 

على ال�سركاء كالآتي:

قيمة الحصة النسبة المئوية عدد الحصصالشركاء
بالريال

اإلجمالي

95195,000%95,000فهد بن غالب بن محسن الحسيني

515,000%5,000حاتم بن غالب بن محسن الحسيني الشريف

100,000100,000اإلجمالي

ويقر ال�سركاء بانه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم واأنه مت الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س .
رابعاً: يقر ال�سركاء اجلدد اأنهم اطلعوا على عقد التاأ�سي�س ويلتزمون مبا ورد فيه .

خام�ساً: تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س واأي من ملحقه التي مل ي�سملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه بدون تعديل.
للجهات  لتقدميها  الأخرى  للعمل مبوجبها والن�سخ  ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه  العقد من ثمان ن�سخ  �ساد�ساً: حرر هذا 
املخت�سة  ل�ستكمال الإجراءات النظاميه وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد/ عايد �سالح الغامدي وال�سيد علي �سعيد الغامدي 

وال�سيد عبد اهلل ابراهيم ال�سريف و ال�سيد عبد الرحمن ال�سراج لإمتام الإجراءات لدى تلك اجلهات وعليه مت التوقيع  .

                    الطرف الأول                                       الطرف الثانـي                                              الطرف الثالث    
فهد بن غالب بن حم�سن احل�سيني       نواف بن يو�سف بن احمد زمزمي       حامت بن غالب بن حم�سن احل�سيني ال�سريف

قرار ال�سرك�ء بتعديل عقد ت�أ�سي�س
 �سركة الكنوز البحرية للمالحة املحدودة

بت�ريخ 1433/11/9هـ املوافق 2012/9/25م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 55 صحيفة 35 مجلد 9/ع/2 وتاريخ 
1433/12/26هـ ، وذلك بحضور واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1433/12/26هـ  

وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

بعون اهلل وتوفيقة مت التفاق يف يوم 1435/5/9هـ املوافق 2014/3/10م بني كل من ال�سيد/ �سلطان �سبنان حممد ال 
اجلرو القحطاين  �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1061194716 وتاريخ امليالد 1401هـ ومهنته مت�سبب 
ويقيم يف مدينة الريا�س )طرف اأول( 2- ال�سيد/ م�سعل �سلطان �سبنان حممد القحطاني�سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل 
اتفق الطراف  ثاين(  الريا�س )طرف  قا�سر  ويقيم يف مدينة  امليالد 1429هـ ومهنته  املدين رقم 114412169 وتاريخ 
املذكورون اعاله تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفقا لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي م/6 وتاريخ 
1385/3/22هـ وتعديالته وفقا لل�سروط التايل: اول: ا�سم ال�سركة:�سركة دايركت املتحدة ذات م�سئولية حمدودة ثالثا: 
اغرا�س ال�سركة: ان الغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي: 1- الزراعة وال�سيد 2- ال�سناعات التحويلية وفروعها 
وابناء  الت�سييد   -5 وفروعه  واملاء  والغاز  الكهرباء   -4 وفروعها  والبرتول  املناجم   -3 ال�سناعية  الرتاخي�س  ح�سب 
6- النقل والتخزين والتربيد 7- خدمات املال والعمال واخلدمات الخري 8- خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية  
9- التجارية 10- تقنية املعلومات 11- المن وال�سالمة ول تزاول ال�سركة ن�ساطها ال بعد احل�سول على الرتاخي�س 
الالزمة من اجلهات ذات الخت�سا�س حدد راأ�س مال ال�سركة ب 50000 الف ريال مق�سم اىل 50 ح�سة عينية مت�ساوية 

القيمة وقيمة كل ح�سة 1000 ريال مت توزيع احل�س�س على ال�سركاء كالتي:

االجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

99100099000السيد/ سلطان شبنان محمد ال الجرو القحطاني  

110001000السيد/ مشعل سلطان شبنان محمد القحطاني

100100000االجمالي

ويقر ال�سركاء بانه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء قيمتها كاملة كما يقر ال�سركاء بانهم م�سئولني م�سئولية 
ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري وعن �سحة تقييم احل�س�س العينية التالية:

القيمة بالريالبيان نوع االصل

60000أجهزة كهربائية والكترونية

40000أجهزة حاسب الى

100000االجمالي

ما مل يخطر  اخري مماثلة  ملدة  تلقائيا  التجاري وجتدد  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  تبداأ  �سنة  ملدة 99  ال�سركة  تاأ�س�ست 
احد ال�سركاء الخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل نهاية املدة ال�سلية او املجددة ب�ستة ا�سهر على القل 
بخطاب م�سجل على عناوينهم �ساد�سا: ادارة ال�سركة: اإدارة ال�سركة يدير ال�سركة ال�سيد /�سلطان �سبنان حممد ال اجلرو 
القحطاين وله يف ذلك جميع ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة وميثل ال�سركة رابعا: ال�سنة املالية : تبداأ ال�سنة املالية 
التجاري وتنتهي يف 1936/3/9هـ املوافق 2014/12/31م  وتكون مدة كل  لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل  الأوىل 
�سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا  عا�سرا الأرباح واخل�سائر: توزع ارباح ال�سركة ال�سنوية 1 ال�سافية م امل�سروفات 
العمومية والتكاليف على النحو التايل: -  جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامي 
الن�سو�س علية يف املادة)176(من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة ان توقف جتنيب هذا الحتياطي متي بلغ ن�سف راأ�س 
الإخطارات  جميع  توجه   : الإخطارات  ع�سر:  بالإجماعحادي  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر  ال�سركاء  قرارات  خام�سا:   املال 
ال�سركة.  لدى  احل�س�س  �سجل  يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني   فيا 

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة دايركت املتحدة
)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم :
)1( ال�سيد / فهد اإبراهيم عبده ال�سمدي                                                                      )طرف اأول(
)2( ال�سيدة / بروين اخرت حممد عارف                                  )طرف ثاٍن(

)طرف  )3( ال�سيد / �سليم غالم رباين غالم �ساه حممد �ساه                                       
ثالث(

رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة   – حمدودة  م�سوؤولية  ذات   - املحدودة  لال�سترياد  الغربية  اخلليج  �سركة  تاأ�سي�س 
)4030153768( وتاريخ 1426/01/12هـ ، من فرع وزارة التجارة وال�سناعة بجدة ، واملثبت عقدها لدى ف�سيلة 
 ، )20/�س/ع(  جملد   )144،145( رقم  �سحيفة   )124( الرقم  حتت  جدة  مبحافظة  التجارية  بالغرفة  عدل  كاتب 
وتاريخ 1425/12/27هـ ، واملعدل بقرار �سركاء املوثق لدى كاتب عدل بالهيئة العامة لال�ستثمار مبحافظة جدة عدد 

)341041796( وتاريخ 1434/08/01هـ .
حيث قرر الطرف الأول ال�سيد/ فهد اإبراهيم عبده ال�سمدي تنازله بالبيع عن )1.900( ح�سة من ح�س�سه يف راأ�سمال 
ال�سركة البالغة )2000( ح�سة اإىل ال�سريك اجلديد ال�سيد / خالد حممود �سعيد فخري ، وقد وافق الطرف املتنازل له 
على هذا التنازل ، واآلت اإليه ملكية جميع احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وقد ا�ستوفى 
جميع الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س ، ويعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم ، 
حيث رغب ال�سركاء الذين ميلكون )100%( من راأ�س مال ال�سركة يف تعديل مقدمة العقد الأ�سا�سي وتعديل املادة )�سابعاً( 

واخلا�سة براأ�س املال يف ال�سركة واملادة )حادي ع�سر( واخلا�سة باإدارة ال�سركة وفقاً ملا يلي :
اأوًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزءا  ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانيا: تعديل مقّدمة العقد الأ�سا�سي لي�سبح ال�سركاء املالكني لل�سركة هم :
اإبراهيم عبده ال�سمدي ، �سعودي اجلن�سية ، مبوجب ال�سجل املدين رقم )1028362414( ، وتاريخ  1- ال�سيد / فهد 

1407/01/06هـ ، �سادرة من جدة ، ومهنته غري حكومي ، وتاريخ امليالد 1385هـ ، ويقيم يف مدينة جدة حي ال�سفا . 
)طرف اأول(              

2- ال�سيدة / بروين اخرت حممد عارف ، �سعودية اجلن�سية ، مبوجب ال�سجل املدين رقم )1018510170( ، وتاريخ 
1373/07/01هـ ، �ســـادرة مــن جــدة ، ومــهــنــتــها غـيــر حـكــومـي ، وتـاريـخ الـميـالد 1373هـ ، وتقيم فـي مدينة 

جدة حي الرو�سة .
                                                  )طرف ثانـي(
3- ال�سيد / �سليم غالم رباين غالم �ساه حممد �ساه ، �سـعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل الـمدنـي رقم )1073008250( ،

فـي  يقيم   ، 1391هـ  الـميالد  وتاريخ   ، حكومي  غــري  ومـــهــنــته   ، مــكـة  مـــن  �ســــادرة   ، 1413/03/04هـ  وتـــاريـخ 
مديـــنة مكة الـمكرمة .

    )طرف ثالث(
، وتاريخ  املدين رقم )1005278385(  ال�سجل  ، مبوجب  ، �سعودي اجلن�سية  �سعيد فخري  ال�سيد / خالد حممود   -4

1403/05/03هـ ، �سادرة من جدة ، ومهنته غري حكومي ، وتاريخ الـميالد 1377/07/01هـ ، يقيم فـي مدينة جدة .
)طرف رابع(  

ثالثاً: تعديل املادة )�سابعاً( من العقد الأ�سا�سي لل�سركة واخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح على النحو التايل :
)�سابعاً( : راأ�س املال :

ُحّدد راأ�س مال ال�سركة بـ )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي مق�ّسمة اإىل )5.000( خم�سة األف ح�سة مت�ساوية 
القيمة لكل منها )100( مائة ريال ، مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل :

النسبة في رأس اإلجمالي بالريالقيمة الحصة الواحدةعدد الحصص النقدية اسم الشريك
المال

1. السيدة / بروين   
40%2.000100200.000اختر محمد عارف

2. السيد / خالد محمود 
38%1.900100190.000سعيد فخري

3. السيد /سليم 
غالم رباني غالم شاه           

محمد شاه
1.000100100.000%20

4. السيد / فهد إبراهيم 
2%10010010.000عبده الضمدي

100%5.000500.000المجموع

ويقر ال�سركاء باأنه �سبق اأن مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء براأ�س املال بالكامل عند تاأ�سي�س ال�سركة .
رابعاً : تعديل املادة )حادي ع�سر( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح كالتايل :

)حادي ع�سر( : اإدارة ال�سركة :
يدير ال�سركة ال�سيد / خالد حممود �سعيد فخري ، �سعودي اجلن�سية ، مبوجب ال�سجل الـمدنـي رقم )1005278385( ،

وال�سيد / �سليم غالم رباين غالم �ساه حممد �ساه ، �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )1073008250( جمتمعني 
اأو منفردين ولهم كافة ال�سالحيات املذكورة يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة ومالحق التعديل .

خام�ساً : يقر ال�سريك اجلدد باأنه قد اطلع على تاأ�سي�س ال�سركة ، واأن يلتزم بجميع الن�سو�س الواردة يف العقد .

قرار ال�شرك�ء رقم )2( بتعديل عقد ت�أ�شي�س �شركة اخلليج الغربية لال�شترياد املحدودة
بدخول �شريك بت�ريخ  1435/6/6هـ املوافق 2014/4/6م

�ساد�ساًً : تـبـقـى بـالتـالـي مـواد الـعــقـد الأ�سـا�سـي ومـالحق التـعـديـل التي لـــم ي�سـملـها هـذا الـقـرار كـمـا هـي عـلــيه دون 
تعديل اأو تغيري .

، والن�سخ الأخرى لتقدميها  ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها  القرار من )7( �سبعة ن�سخ  ر هذا  ُحرِّ  : �سابعاً 
للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية ، وقد فّو�س ال�سركاء املحامي / اأحمد في�سل مياين ، وال�سيد / ماجد علي 

القحطاين ، وال�سيد / عبداهلل حممد املحمودي يف اإمتام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع .

توقيع ال�سركاء

التوقيعاالسم

1. السيدة / بروين اختر محمد عارف

2. السيد / خالد محمود سعيد فخري

3. السيد /سليم غالم رباني غالم شاه محمد شاه

4. السيد / فهد إبراهيم عبده الضمدي

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2473/35766795، وذلك بحضور 

واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/14هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد.   
 كاتب العدل 
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18-12-1435هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

حيث اأنه �سبق للأطراف التالية اأ�سمائهم : 

طرف اأولعبدالهادي بن علي بن �سيف �سايف1

طرف ثاينعبدالرحمن بن حممدرمزي بن عبدالرحمن عدا�س2

طرف ثالث�سامي بن حممود بن فخري وفا3

طرف رابعاأحمد بن مازن بن اأحمد ال�سقريي4

طرف خام�س�سعيد بن حممد عبيد بن �سعيد بن زقر5

طرف �ساد�سح�سام بن عبدالرحمن بن عبداملح�سن اخليال6

طرف �سابع بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا7

طرف ثامنطارق بن زيد بن عبداهلل اخليال8

طرف تا�سع�سمري بن مبارك بن عبداهلل باعارمه9

طرف عا�سرحممد بن عبداهلل بن حممد علي ر�سا10

طرف حادي ع�سر�سلطان بن يو�سف بن حممد علي ر�سا11

طرف ثاين ع�سرعبيد بن وهيب بن �سعيد بن زقر12

برقم  جدة  مبدينة  التجاري  ال�سجل  مبوجب  املقيدة  و  املحدودة  العقاري  للتطوير  اخليال  ديار  �سركة  تاأ�سي�س 

)4030182948( وتاريخ 1429/09/21هـ ، واأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل بال�سحيفة رقم 116 عدد 117من 

املجلد 2 لعام 1429هـ وتاريخ 1429/09/03هـ ، واملعدل مبوجب قرار ال�سركاء واملثبت لدى كاتب عدل بال�سحيفة 

رقم 167 عدد 211 من املجلد 5/ع/2 لعام 1433/7/28هـ .

وقرار ال�سركاء املثبت لدى كاتب عدل بال�سحيفة رقم 65 عدد 126 من املجلد 6/ع/2 لعام 1433/9/4هـ .

وقرار ال�سركاء املثبت لدى كاتب عدل حتت رقم 34826549 وتاريخ 1434/06/27هـ .

وقرار ال�سركاء املثبت لدى كاتب عدل بال�سبط عدد 34197958 وتاريخ 1434/08/09هـ .

البالغة عدد )42،498ح�سة(  �سلطان بن يو�سف بن حممد علي ر�سا عن كامل ح�سته  ال�سريك /  بالبيع  تنازل  وحيث 

بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات بالقيمة املتفق عليها لل�سريك/ بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا القابل لذلك ، 

وانتقلت ملكية احل�س�س له ، ومت بني الطرفني ال�ستلم والت�سليم وقب�س الثمن املتفق عليه .

وحيث تنازل بالبيع ال�سريك / طارق زيد عبداهلل اخليال عن عدد )657،500 ح�سة( بكل مالها من حقوق وماعليها من 

التزامات بالقيمة املتفق عليها لل�سادة / �سركة بنيان ال�ستثمارية القاب�سة )�سريك جديد( القابلة لذلك ، وانتقلت ملكية 

احل�س�س لها ، ومت بني الطرفني ال�ستلم والت�سليم وقب�س الثمن املتفق عليه .

وحيث تنازل بالبيع كل من ال�سريك/ �سمري بن مبارك بن عبداهلل باعارمة عن عدد )244،800ح�سة( و ال�سريك/ طارق 

بن زيد بن عبداهلل اخليال عن عدد )73،950ح�سة( باجمايل عدد ح�س�س يبلغ )318،750ح�سة( بكل مالها من حقوق 

وماعليها من التزامات بالقيمة املتفق عليها ل�سالح ال�سيد / طلل حممد طه بخ�س )�سريك جديد( القابل لذلك ، وانتقلت 

ملكية احل�س�س له ، ومت بني الأطراف ال�ستلم والت�سليم وقب�س الثمن املتفق عليه .

وحيث تنازل بالبيع كل من ال�سريك/ طارق بن زيد بن عبداهلل اخليال عن عدد )191،250ح�سة( وال�سريك/ عبدالهادي 

بن علي بن �سيف �سايف عن عدد )101،999ح�سة( ، وال�سريك/ عبدالرحمن بن حممدرمزي بن عبدالرحمن عدا�س عن 

بن  وال�سريك/�سعيد  )61،200ح�سة(  عدد  عن  زقر  بن  �سعيد  بن  وهيب  بن  عبيد   / وال�سريك   ، )97،920ح�سة(  عدد 

حممد عبيد بن �سعيد بن زقر عن عدد )58،480 ح�سة( ، وال�سريك/ �سامي حممود فخري وفا عن عدد )54،400 ح�سة( 

وال�سريك/ ح�سام بن عبدالرحمن بن عبد املح�سن اخليال عن عدد)40،801 ح�سة( وال�سريك/ اأحمد بن مازن بن اأحمد 

ال�سقريي عن عدد )40،800ح�سة( وال�سريك/ بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا عن عدد )27،201ح�سة( وال�سريك/ 

حممد بن عبداهلل بن حممد علي ر�سا عن عدد )27،199 ح�سة( باجمايل عدد ح�س�س يبلغ )701،250ح�سة( ل�سالح 

ال�سيدة/ هالة طه عبداهلل بخ�س )�سريك جديد( القابلة لذلك بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات بالقيمة املتفق 

عليـها ، وتـم بيـن الأطراف ال�ستلم والت�سليم وقـب�س الثمن املتفق عليه . وا�سبـح تـوقيع القرار خمال�سة تامة ونهائية 

فيما بينهم .

ويعترب توقيع ال�سركاء على هذا القرار مبثابة تنازل عن حقهم يف ال�سفعة .

لذا قرر ال�سركاء الذين ميلكون كامل راأ�س مال ال�سركة تعديل عقد التاأ�سي�س كالتايل :

اأوًل  : يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل  يتجزاأ من هذا القرار.

ثانياً : تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س لل�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكون لل�سركة هم :

 ال�سيد / �سمري بن مبارك بن عبداهلل باعارمة ، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1043150703، 1
اأعمال ، مهنته رجال   حفيظة رقم )70447(  �سادرة من جدة بتاريخ 1400/04/29هـ  
طرف اأولتاريخ امليلد 1382هـ يقيم مبدينة جدة حي  احلمرا )�س.ب. 833 الرمز الربيدي 11421(.

 ال�سيد / طارق بن زيد بن عبداهلل اخليال ، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1059100824 ،2
 حفيظة رقم )104028( �سادرة من جدة بتاريخ 1410/05/19هـ  ، مهنته تاجر تاريخ امليلد
طرف ثاين1391/12/12هـ يقيم مبدينة جدة حي اخلالدية )�س.ب. 50613 الرمز الربيدي 21533(.

3 
 ال�سيدة / هالة طه عبداهلل بخ�س ، �سعودية اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1036109898 ، حفيظة
 رقم )2778( ، �سادرة من جدة بتاريخ 1422/10/21هـ ، ومهنتها ع�سو هيئة تدري�س ،
طرف ثالثتاريخ امليلد 1370/07/01هـ تقيم مبدينة جدة ، )�س.ب.74 الرمز الربيدي 21411( .

4 
�سجل  - حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة   - القاب�سة  ال�ستثمارية  بنيان  �سركة   /  ال�سادة 
 جتاري رقم )4030217519( ، وتاريخ 1432/11/13هـ ومقرها مدينة جدة - مركز اآل
 طاهر التجاري الدور ال�ساد�س  العنوان الوطني : )رقم املبنى 3536 - رقم الوحدة 603
طرف رابع- �سارع ابراهيم ا�سلم - حي الرو�سة - الرمز الربيدي 23433 - الرمز ال�سايف 7525( .

رقم5 مدين  �سجل   ، اجلن�سية  �سعودي  �سايف،  �سيف  بن  علي  بن  الهادي  عبد   /  ال�سيد 
 1027185592 ، حفيظة رقم )2931( �سادرة من الدمام بتاريخ 1402/09/21هـ ، ومهنته
طرف خام�ستاجر ، تاريخ امليلد 1367هـ ، ويقيم مبدينة جدة ، )�س.ب. 2941 الرمز الربيدي6587(.

6، اجلن�سية  �سعودي  عدا�س،  عبدالرحمن  بن  حممدرمزي  بن  عبدالرحمن   /  ال�سيد 
جدة من  �سادرة   )104046( رقم  حفيظة   ،  1059253243 رقم  مدين   �سجل 
1376هـ امليلد  تاريخ   ، اداري  م�ست�سار  ومهنته   ، 1410/05/22هـ    بتاريخ 
.  )21423 الربيدي  الرمز   9746 )�س.ب.  احلمراء،  حي  جدة  مبدينة  طرف �ساد�سويقيم 

 ال�سيد / عبيد بن وهيب بن �سعيد بن زقر ، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 7،1004076673
،  حفيظة رقم )139515(  �سادرة من جدة بتاريخ 1416/09/02هـ  ، ومهنته مت�سبب 
طرف �سابعتاريخ امليلد 1400/09/12هـ  ، يقيم مبدينة جدة )�س.ب. 209 الرمز الربيدي 21411(.

 ال�سيد / طلل حممد طه بخ�س ،  �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1029689781 ، حفيظة8
 رقم )76179( �سادرة من جدة بتاريخ 1402/05/22هـ  ، ومهنته رجل اأعمال ، تاريخ
طرف ثامنامليلد 1384/06/07هـ يقيم  مبدينة جدة ، )�س.ب. 54542 الرمز الربيدي 21524( .

اجلن�سية9 �سعودي    ، زقر  بن  �سعيد  بن  عبيد  حممد  بن  �سعيد   /  ال�سيد 
من �سادرة   )14178( رقم  حفيظة   ،1003988795 رقم  مدين  �سجل   ، 
امليلد تاريخ   ، اأعمال  رجل  ومهنته   ، 1409/10/09هـ  بتاريخ   اخلرب 
.  )21411 الربيدي  الرمز   54 )�س.ب.  جدة  مبدينة  ويقيم   ، طرف تا�سع1392/08/04هـ 

ال�سيد / �سامي بن حممود بن فخري وفا، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1044977963، 10
حفيظة رقم )98390( �سادرة من جدة بتاريخ 1409/02/03هـ ، ومهنته موظف اأهلي ، تاريخ 
طرف عا�سرامليلد 1390/01/16هـ ويقيم مبدينة جدة ، )�س.ب. 12397 الرمز الربيدي 21473( .

11، اجلن�سية  �سعودي  اخليال،  عبداملح�سن  بن  عبدالرحمن  بن  ح�سام   /  ال�سيد 
املجمعة من  �سادرة   )17189( رقم  حفيظة   ،1028220539 رقم  مدين   �سجل 
1391/05/12هـ امليلد  تاريخ  مت�سبب  ومهنته   ، 1410/12/22هـ    بتاريخ 
.  )11421 الربيدي  الرمز   833 )�س.ب.   ، الريا�س  مبدينة  ويقيم 

 طرف حادي
ع�سر

مدين 12 �سجل   ، اجلن�سية  �سعودي  ال�سقريي  اأحمد  بن  مازن  بن  اأحمد   / ال�سيد 
بتاريخ  جدة  من  �سادرة   )132881( رقم  حفيظة   ،1001069374 رقم 
1393/05/05هـ  امليلد  تاريخ   ، اأهلي  موظف  ومهنته   ، 1415/08/21هـ  
.)21431 الربيدي  الرمز   1434 )�س.ب.   اخلالدية  حي  جدة  مبدينة  ويقيم 

 طرف ثاين
ع�سر

ال�سيد / بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا، �سعودي اجلن�سية، �سجل مدين رقم 1001297397، 13
حفيظة رقم )104103( �سادرة من جدة بتاريخ 1410/5/28هـ ، ومهنته تاجر تاريخ امليلد 
1390/09/06هـ يقيم مبدينة جدة حي الأندل�س )�س.ب. 23612 الرمز الربيدي 21436(.

 طرف ثالث
ع�سر

ال�سيد / حممد بن عبداهلل بن حممد علي ر�سا ، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1002904546 14
حفيظة رقم )121354( �سادرة من جدة بتاريخ 1413/06/27هـ ، ومهنته طالب تاريخ 
.)21465 الربيدي  الرمز   20968 )�س.ب.  جدة  مبدينة  يقيم  1396/08/01هـ  امليلد 

 طرف رابع
 ع�سر

قرار ال�شركاء رقم )5( بتاريخ 1435/06/14هـ املوافق 2014/04/14م 
بتعديل عقد تاأ�شي�س �شركة ديار اخليال للتطوير العقاري )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
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حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

حيث اأنه �سبق للأطراف التالية اأ�سمائهم : 

طرف اأولعبدالهادي بن علي بن �سيف �سايف1

طرف ثاينعبدالرحمن بن حممدرمزي بن عبدالرحمن عدا�س2

طرف ثالث�سامي بن حممود بن فخري وفا3

طرف رابعاأحمد بن مازن بن اأحمد ال�سقريي4

طرف خام�س�سعيد بن حممد عبيد بن �سعيد بن زقر5

طرف �ساد�سح�سام بن عبدالرحمن بن عبداملح�سن اخليال6

طرف �سابع بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا7

طرف ثامنطارق بن زيد بن عبداهلل اخليال8

طرف تا�سع�سمري بن مبارك بن عبداهلل باعارمه9

طرف عا�سرحممد بن عبداهلل بن حممد علي ر�سا10

طرف حادي ع�سر�سلطان بن يو�سف بن حممد علي ر�سا11

طرف ثاين ع�سرعبيد بن وهيب بن �سعيد بن زقر12

برقم  جدة  مبدينة  التجاري  ال�سجل  مبوجب  املقيدة  و  املحدودة  العقاري  للتطوير  اخليال  ديار  �سركة  تاأ�سي�س 

)4030182948( وتاريخ 1429/09/21هـ ، واأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل بال�سحيفة رقم 116 عدد 117من 

املجلد 2 لعام 1429هـ وتاريخ 1429/09/03هـ ، واملعدل مبوجب قرار ال�سركاء واملثبت لدى كاتب عدل بال�سحيفة 

رقم 167 عدد 211 من املجلد 5/ع/2 لعام 1433/7/28هـ .

وقرار ال�سركاء املثبت لدى كاتب عدل بال�سحيفة رقم 65 عدد 126 من املجلد 6/ع/2 لعام 1433/9/4هـ .

وقرار ال�سركاء املثبت لدى كاتب عدل حتت رقم 34826549 وتاريخ 1434/06/27هـ .

وقرار ال�سركاء املثبت لدى كاتب عدل بال�سبط عدد 34197958 وتاريخ 1434/08/09هـ .

البالغة عدد )42،498ح�سة(  �سلطان بن يو�سف بن حممد علي ر�سا عن كامل ح�سته  ال�سريك /  بالبيع  تنازل  وحيث 

بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات بالقيمة املتفق عليها لل�سريك/ بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا القابل لذلك ، 

وانتقلت ملكية احل�س�س له ، ومت بني الطرفني ال�ستلم والت�سليم وقب�س الثمن املتفق عليه .

وحيث تنازل بالبيع ال�سريك / طارق زيد عبداهلل اخليال عن عدد )657،500 ح�سة( بكل مالها من حقوق وماعليها من 

التزامات بالقيمة املتفق عليها لل�سادة / �سركة بنيان ال�ستثمارية القاب�سة )�سريك جديد( القابلة لذلك ، وانتقلت ملكية 

احل�س�س لها ، ومت بني الطرفني ال�ستلم والت�سليم وقب�س الثمن املتفق عليه .

وحيث تنازل بالبيع كل من ال�سريك/ �سمري بن مبارك بن عبداهلل باعارمة عن عدد )244،800ح�سة( و ال�سريك/ طارق 

بن زيد بن عبداهلل اخليال عن عدد )73،950ح�سة( باجمايل عدد ح�س�س يبلغ )318،750ح�سة( بكل مالها من حقوق 

وماعليها من التزامات بالقيمة املتفق عليها ل�سالح ال�سيد / طلل حممد طه بخ�س )�سريك جديد( القابل لذلك ، وانتقلت 

ملكية احل�س�س له ، ومت بني الأطراف ال�ستلم والت�سليم وقب�س الثمن املتفق عليه .

وحيث تنازل بالبيع كل من ال�سريك/ طارق بن زيد بن عبداهلل اخليال عن عدد )191،250ح�سة( وال�سريك/ عبدالهادي 

بن علي بن �سيف �سايف عن عدد )101،999ح�سة( ، وال�سريك/ عبدالرحمن بن حممدرمزي بن عبدالرحمن عدا�س عن 

بن  وال�سريك/�سعيد  )61،200ح�سة(  عدد  عن  زقر  بن  �سعيد  بن  وهيب  بن  عبيد   / وال�سريك   ، )97،920ح�سة(  عدد 

حممد عبيد بن �سعيد بن زقر عن عدد )58،480 ح�سة( ، وال�سريك/ �سامي حممود فخري وفا عن عدد )54،400 ح�سة( 

وال�سريك/ ح�سام بن عبدالرحمن بن عبد املح�سن اخليال عن عدد)40،801 ح�سة( وال�سريك/ اأحمد بن مازن بن اأحمد 

ال�سقريي عن عدد )40،800ح�سة( وال�سريك/ بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا عن عدد )27،201ح�سة( وال�سريك/ 

حممد بن عبداهلل بن حممد علي ر�سا عن عدد )27،199 ح�سة( باجمايل عدد ح�س�س يبلغ )701،250ح�سة( ل�سالح 

ال�سيدة/ هالة طه عبداهلل بخ�س )�سريك جديد( القابلة لذلك بكل مالها من حقوق وماعليها من التزامات بالقيمة املتفق 

عليـها ، وتـم بيـن الأطراف ال�ستلم والت�سليم وقـب�س الثمن املتفق عليه . وا�سبـح تـوقيع القرار خمال�سة تامة ونهائية 

فيما بينهم .

ويعترب توقيع ال�سركاء على هذا القرار مبثابة تنازل عن حقهم يف ال�سفعة .

لذا قرر ال�سركاء الذين ميلكون كامل راأ�س مال ال�سركة تعديل عقد التاأ�سي�س كالتايل :

اأوًل  : يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل  يتجزاأ من هذا القرار.

ثانياً : تعديل مقدمة عقد التاأ�سي�س لل�سركة لي�سبح ال�سركاء احلاليون املالكون لل�سركة هم :

 ال�سيد / �سمري بن مبارك بن عبداهلل باعارمة ، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1043150703، 1
اأعمال ، مهنته رجال   حفيظة رقم )70447(  �سادرة من جدة بتاريخ 1400/04/29هـ  
طرف اأولتاريخ امليلد 1382هـ يقيم مبدينة جدة حي  احلمرا )�س.ب. 833 الرمز الربيدي 11421(.

 ال�سيد / طارق بن زيد بن عبداهلل اخليال ، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1059100824 ،2
 حفيظة رقم )104028( �سادرة من جدة بتاريخ 1410/05/19هـ  ، مهنته تاجر تاريخ امليلد
طرف ثاين1391/12/12هـ يقيم مبدينة جدة حي اخلالدية )�س.ب. 50613 الرمز الربيدي 21533(.

3 
 ال�سيدة / هالة طه عبداهلل بخ�س ، �سعودية اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1036109898 ، حفيظة
 رقم )2778( ، �سادرة من جدة بتاريخ 1422/10/21هـ ، ومهنتها ع�سو هيئة تدري�س ،
طرف ثالثتاريخ امليلد 1370/07/01هـ تقيم مبدينة جدة ، )�س.ب.74 الرمز الربيدي 21411( .

4 
�سجل  - حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة   - القاب�سة  ال�ستثمارية  بنيان  �سركة   /  ال�سادة 
 جتاري رقم )4030217519( ، وتاريخ 1432/11/13هـ ومقرها مدينة جدة - مركز اآل
 طاهر التجاري الدور ال�ساد�س  العنوان الوطني : )رقم املبنى 3536 - رقم الوحدة 603
طرف رابع- �سارع ابراهيم ا�سلم - حي الرو�سة - الرمز الربيدي 23433 - الرمز ال�سايف 7525( .

رقم5 مدين  �سجل   ، اجلن�سية  �سعودي  �سايف،  �سيف  بن  علي  بن  الهادي  عبد   /  ال�سيد 
 1027185592 ، حفيظة رقم )2931( �سادرة من الدمام بتاريخ 1402/09/21هـ ، ومهنته
طرف خام�ستاجر ، تاريخ امليلد 1367هـ ، ويقيم مبدينة جدة ، )�س.ب. 2941 الرمز الربيدي6587(.

6، اجلن�سية  �سعودي  عدا�س،  عبدالرحمن  بن  حممدرمزي  بن  عبدالرحمن   /  ال�سيد 
جدة من  �سادرة   )104046( رقم  حفيظة   ،  1059253243 رقم  مدين   �سجل 
1376هـ امليلد  تاريخ   ، اداري  م�ست�سار  ومهنته   ، 1410/05/22هـ    بتاريخ 
.  )21423 الربيدي  الرمز   9746 )�س.ب.  احلمراء،  حي  جدة  مبدينة  طرف �ساد�سويقيم 

 ال�سيد / عبيد بن وهيب بن �سعيد بن زقر ، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 7،1004076673
،  حفيظة رقم )139515(  �سادرة من جدة بتاريخ 1416/09/02هـ  ، ومهنته مت�سبب 
طرف �سابعتاريخ امليلد 1400/09/12هـ  ، يقيم مبدينة جدة )�س.ب. 209 الرمز الربيدي 21411(.

 ال�سيد / طلل حممد طه بخ�س ،  �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1029689781 ، حفيظة8
 رقم )76179( �سادرة من جدة بتاريخ 1402/05/22هـ  ، ومهنته رجل اأعمال ، تاريخ
طرف ثامنامليلد 1384/06/07هـ يقيم  مبدينة جدة ، )�س.ب. 54542 الرمز الربيدي 21524( .

اجلن�سية9 �سعودي    ، زقر  بن  �سعيد  بن  عبيد  حممد  بن  �سعيد   /  ال�سيد 
من �سادرة   )14178( رقم  حفيظة   ،1003988795 رقم  مدين  �سجل   ، 
امليلد تاريخ   ، اأعمال  رجل  ومهنته   ، 1409/10/09هـ  بتاريخ   اخلرب 
.  )21411 الربيدي  الرمز   54 )�س.ب.  جدة  مبدينة  ويقيم   ، طرف تا�سع1392/08/04هـ 

ال�سيد / �سامي بن حممود بن فخري وفا، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1044977963، 10
حفيظة رقم )98390( �سادرة من جدة بتاريخ 1409/02/03هـ ، ومهنته موظف اأهلي ، تاريخ 
طرف عا�سرامليلد 1390/01/16هـ ويقيم مبدينة جدة ، )�س.ب. 12397 الرمز الربيدي 21473( .

11، اجلن�سية  �سعودي  اخليال،  عبداملح�سن  بن  عبدالرحمن  بن  ح�سام   /  ال�سيد 
املجمعة من  �سادرة   )17189( رقم  حفيظة   ،1028220539 رقم  مدين   �سجل 
1391/05/12هـ امليلد  تاريخ  مت�سبب  ومهنته   ، 1410/12/22هـ    بتاريخ 
.  )11421 الربيدي  الرمز   833 )�س.ب.   ، الريا�س  مبدينة  ويقيم 

 طرف حادي
ع�سر

مدين 12 �سجل   ، اجلن�سية  �سعودي  ال�سقريي  اأحمد  بن  مازن  بن  اأحمد   / ال�سيد 
بتاريخ  جدة  من  �سادرة   )132881( رقم  حفيظة   ،1001069374 رقم 
1393/05/05هـ  امليلد  تاريخ   ، اأهلي  موظف  ومهنته   ، 1415/08/21هـ  
.)21431 الربيدي  الرمز   1434 )�س.ب.   اخلالدية  حي  جدة  مبدينة  ويقيم 

 طرف ثاين
ع�سر

ال�سيد / بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا، �سعودي اجلن�سية، �سجل مدين رقم 1001297397، 13
حفيظة رقم )104103( �سادرة من جدة بتاريخ 1410/5/28هـ ، ومهنته تاجر تاريخ امليلد 
1390/09/06هـ يقيم مبدينة جدة حي الأندل�س )�س.ب. 23612 الرمز الربيدي 21436(.

 طرف ثالث
ع�سر

ال�سيد / حممد بن عبداهلل بن حممد علي ر�سا ، �سعودي اجلن�سية ، �سجل مدين رقم 1002904546 14
حفيظة رقم )121354( �سادرة من جدة بتاريخ 1413/06/27هـ ، ومهنته طالب تاريخ 
.)21465 الربيدي  الرمز   20968 )�س.ب.  جدة  مبدينة  يقيم  1396/08/01هـ  امليلد 

 طرف رابع
 ع�سر

قرار ال�شركاء رقم )5( بتاريخ 1435/06/14هـ املوافق 2014/04/14م 
بتعديل عقد تاأ�شي�س �شركة ديار اخليال للتطوير العقاري )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
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UM AL-QURA عقــود تجـــارية
18-12-1435هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

                             قرار ال�شركاء رقم )5( بتاريخ 1435/06/14هـ املوافق 2014/04/14م                 ... تتمة
بتعديل عقد تاأ�شي�س �شركة ديار اخليال للتطوير العقاري )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

ثالثاً : تـعـديـل الـمـادة )�ساد�ساً( مـــن عــقــد الـتـاأ�سـيـ�س الـخـا�سـة “بـراأ�س الـمـال” لتـ�سـبـح �سـيـاغـتـهـا بـعـد التـعـديـل 
عـلـى الـنـحـو الـتـالــي  :

�ساد�ساً: را�س املال :
ال�سركة مببلغ63,750,000 ريال �سعودي ) ثالثة و�ستون مليون و�سبعمائة وخم�سون الف ريال فقط  حدد راأ�س مال 
كل  قيمة    , نقدية(  ح�سة  األف  و�سبعون  وخم�سة  وثالثمائة  ماليني  )�ستة  نقدية  ح�سة  اإىل6,375,000  مق�سماً  لغري( 

ح�سة10 ريال )ع�سرة ريال �سعودي( مت توزيعها على ال�سركاء ح�سب اجلدول التايل :

الإجمايلقيمة احل�سةعدد احل�س�سال�سم#

1,285,2001012,852,000�سمري بن مبارك بن عبداهلل باعارمه1

734,8007,348,000طارق بن زيد بن عبداهلل اخليال2

701,2507,012,500هاله بنت طه بن عبداهلل بخ�س3

657,5006,575,000�سركة بنيان ال�ستثمارية القاب�سة4

535,5005,355,000عبد الهادي بن علي بن �سيف �سايف5

514,0805,140,800عبدالرحمن بن حممدرمزي بن عبدالرحمن عدا�س6

321,3003,213,000عبيد بن وهيب بن �سعيد بن زقر7

318,7503,187,500طالل بن حممد بن طه بخ�س8

307,0193,070,190�سعيد بن حممد عبيد بن �سعيد بن زقر9

285,6002,856,000�سامي بن حممود بن فخري وفا10

214,2032,142,030ح�سام بن عبدالرحمن بن عبداملح�سن اخليال11

214,2002,142,000اأحمد بن مازن بن اأحمد ال�سقريي12

142,8051,428,050بندر بن فهد بن حممد علي ر�سا13

142,7931,427,930حممد بن عبداهلل بن حممد علي ر�سا14

6,375,00063,750,000املجموع

يقر ال�سركاء باأنه مت توزيع كافة احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة .

رابعاُ: يقر ال�سركاء اجلدد باأنهم قد اطلعوا على عقد تاأ�سي�س ال�سركة ويلتزمو بجميع الن�سو�س الواردة فيه .

خام�ساً: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه دون تعديل .

�ساد�ساً: حرر هذا القرار من )7( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات 

املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد / حممد �سراج جميل عطرجي وال�سيد / حامد �سالح 

اإجراءات  القرى لإمتام  اأم  العدل وجريدة  التجارة وال�سناعة وكتابة  ال�سهري جمتمعني ومنفردين يف مراجعة وزارة 

التعديل وعليه جرى التوقيع  .

 التوقيع ال�سم#التوقيعال�سم#

حممد بن عبداهلل علي ر�سا9طارق بن زيد اخليال1

�سامي بن حممود وفا10�سركة بنيان ال�ستثمارية القاب�سة2

عبدالهادي بن علي �سايف11ح�سام بن عبدالرحمن اخليال3

 هالة بنت طه بخ�س12 �سعيد بن حممد عبيد بن زقر4

طالل بن حممد بخ�س13 عبيد بن وهيب بن زقر5

بندر بن فهد علي ر�سا14عبدالرحمن بن حممدرمزي عدا�س6

             ال�سريك املتخارج /15احمد بن مازن ال�سقريي7
�سلطان بن يو�سف علي ر�سا

�سمري بن مبارك باعارمة8

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2481/35769879، وذلك بحضور واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/15هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد.   

 كاتب العدل 

قرار ال�شركاء رقم )1( بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س �شركة اأ�ش�س املواد للمقاوالت 
 )�شركة ذات م�شئولّية حمدودة( بتاريخ  1435/4/19هـ   املوافق 2013/2/19م

لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهـم :
د. م�سهور بن علي عمر املدودي                                                             طرف اأول
م . بدر بن عبد اهلل  بن عو�س بن لدن                                                   طرف ثاين

 : وتاريخ   4030261841  : رقم  حتت  جدة  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  للمقاولت   املواد  اأ�س�س  �سركة  تاأ�سي�س 
1435/02/21هـ , واثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب عدل بجدة  ب�سجل عقود ال�سركات حتت رقم ) 794/35206850 ( 

وتاريخ  1435/02/14 هـ.
وحيث اأن ال�سركاء قد وافقوا ورغبوا بتعديل البند الثاين ) اغرا�س ال�سركة ( يف عقد تا�سي�س �سركة ا�س�س للمقاولت  فقد 

قرر ال�سركاء  الذي  ميلكون ) 100 ( ح�سة  متثل ) 100% ( من را�س مال ال�سركة بالجماع بتعديل  ما يلي:
اأول: يعترب التمهيد اأعاله جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانياً: تعديل البند الثاين ) اغرا�س  ال�سركة (  لت�سبح كالتايل : اإن الأغرا�س التي ُكونت ال�سركة لأجلها هي:
1-مقاولت عامة للمباين .

2- اإدارة وتطوير و�سيانة العقار .
3- اإدارة و�سيانة املجمعات ال�سكنية والتجارية والفنادق وال�سقق املفرو�سة واحلدائق العامة واإدارة و�سيانة وت�سغيل 

امل�ست�سفيات و�سيانة ونظافة  املجمعات احلكومية .
4- فتح حمالت مغا�سل مالب�س وت�سغيلها. 

5- مقاولت امل�سروعات املدنية وامليكانيكية والكهربائية والكيميائية .
6- امل�سروعات اخلدمية حلقول النفط والغاز .

7-  فتح مطاعم واإدارتها وت�سغيلها .
8- ان�ساء واإدارة املراكز والعيادات الطبية ومراكز العالج الطبيعي .

9 - جتارة اجلملة والتجزئة بالأجهزة الطبية وا�ستريادها .

10- جتارة اجلملة والتجزئة  بالأدوية واملكمالت الغذائية وا�ستريادها.
الـحـكـومـيـة  الـمـنـا�سـبـات  وجـمـيـع  الـحـفـالت  وتـجـهـيـز  والـحـلـويـات  الـمـخـابـز  مـنـتـجـات  وتـوزيـع  انـتـاج   -11

والأهـلـيـة بـالـجـمـلـة والـقـطـاعـي.
12-  ت�سغيل ك�سارة تك�سري احلجارة وانتاج اخلر�سانة للطرق والبنية التحتية .

13 – جتارة وا�سترياد معدات ت�سنيع وت�سغيل ك�سارة باجلملة والتجزئة .
14- حمجر مواد بناء  ل�ستغالل ك�سارات  بح�س  / ك�سر رخام  واحجار و�سخور  زينة .

15 – ان�ساء الطرق واجل�سور و�سيانتها.
ول تزاول ال�سركة ن�ساطها األ بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة الخت�سا�س.

ثالثاً: تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي بدون تعديل .
رابعاً: حرر هذا القرار من )7(�سبع ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها والن�سخ الأخرى خ�س�ست لتقدميها 
للجهـات الـمخت�سة , هذا وقد َفّو�س ال�ُسركاء ال�سّيد  خالد احمد يحي الزهرانـي , �سعودي اجلن�سية , هوية وطنية رقم 
ة والتوقيع نيابة عنهم  ) 1013094956 ( فـي اإمتام الإجراءات النظامّية الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركة لدى اجلهات املُخت�سّ

فـي ما يخت�س بهذا ال�ساأن.
واهلل ويل التوفيق,,,

التوقيعاسم الشريك

مشهور بن  علي بن عمر المدودي

بدر بن عبد اهلل  بن عوض بن الدن

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم 2430/35759737، وذلك بحضور واقرار األطراف المعنية ، وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/6/13هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد.   

 كاتب العدل 
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UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة البحرية املاحلة لل�صناعة 

) ذات م�ص�ؤولية حمدودة(

 اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء 
 ال�سجل املدين /اجلن�سيةال�سم

 رقم جواز ال�سفر

 نوع ال�سراكة املدينة العمراملهنة تاريخ النتهاء

طرفالريا�س42 موظف244404401/08/1436 ع اإماراتي �سعيد طيب عقيل العو�سي

طرفالريا�س12 طالبةYzlh6906227/02/1440 اإماراتي حممد �سعيد طيب العو�سي

بيانات الو�سي / الويل ال�سركاء القا�سرين : 

 جن�سيةا�سم الو�سيا�سم ال�سريك

 الو�سي

 ال�سجل املدين /

رقم جواز ال�سفر

 عمرتاريخ النتهاء

 الو�سي

نوع الو�سي

 حممد �سعيد طيب

 العو�سي

 �سعيد طيب عقيل

العو�سي

 ويل244404401/08/143642ع اإماراتي

ثانياً :

 ا�سم ال�سركة : 

ا�سم ال�سركة هو :

 �سركة البحرية املاحلة لل�سناعة 

ثالثاً  

اأغرا�س ال�سركة

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

الغر�س

الزراعة وال�سيد 

املناجم والبرتول وفروعها 

ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية 

الكهرباء والغاز واملاء وفروعه 

الت�سييد والبناء 

النقل والتخزين والبناء 

خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى 

خدمات اجتماعية وجماعية و�سخ�سية 

التجارة 

تقنية املعلومات 

الأمن وال�سالمة 

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات 

الخت�سا�س . 

رابعاً : 

املركز الرئي�سي : 

الريا�س  يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة   

خام�ساً : مدة ال�سركة

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 40 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

�ساد�ساً : راأ�س املال وتوزيع احل�س�س : 

مئة األف ريال  ريال �سعودي      100000 حدد راأ�سمال ال�سركة بـ  

ريال �سعودي مت    1000 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    100 مق�سم اإىل  

توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 عدد احل�س�س قيمة احل�سةا�سم ال�سريك

النقدية

 قيمة الإجمايل عدد احل�س�س العينية

100008080000 �سعيد طيب عقيل العو�سي

100002020000 حممد �سعيد طيب العو�سي

0100100000ـــ الإجمايل

 . يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة

 : كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية التالية

 قيمة الأ�سل الأ�سل

70000 مكاتب واأثاث ومفرو�سات

30000 اأجهزة حا�سب اآيل

100000 الإجمايل

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 

ـ يدير ال�سركة ال�سيد : 

 مكان الإقامة العمرتاريخ النتهاء ال�سجل املدين / اجلواز / الإقامةاجلن�سية ا�سم املدير

الريا�س244404401/08/143642ع اإماراتي �سعيد طيب عقيل العو�سي

 السلطات والصالحيات الالزمة اسم المدير

 سعيد طيب
 عقيل العوضي

 للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال

 ل احل�سر : حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها

التاأ�سي�س ومالحق التعديل  لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود 

 لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو تندمج معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س

 املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند من عقود التاأ�سي�س ، وله حق ا�ستخراج ال�سجالت

عقود على  والتوقيع  ال�سركة  فيها  امل�ساهمة  ال�سركات  يف  ال�سركة  ومتثيل   التجارية 

واإدارة التجارة  لدى وزارة  ال�سركة وت�سجيلها  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س   ال�سركات ويف 

التوقيع عليها املخت�س ويف  العدل واملوظف  واأمام كاتب  املخت�سة   ال�سركات واجلهات 

 واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت التجارية

 واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء

 لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات

 وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف

 جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية

وله والقرارات  املحا�سر  على  والتوقيع  التاأ�سي�سية  واجلمعيات  عادية  وغري   العادية 

 حق املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول

 ال�سلح اأو رف�سه وقبول التحكيم اأو رف�سه والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء

 املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية

واللجان العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان   والعمالية 

 البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك

والبيع ال�سراء  حق  وله  واملحامني  القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق   وله 

 والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم والبيع وال�سراء

 والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها

ال�سركة باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها  وا�ستالم   وت�سليم 

 وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س

ووظائفهم مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها  ويف   ال�سركة 

 وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية

 والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي

الق�ساء ويف جميع واأمام  الغري  مع  ال�سركة يف عالقتها  اأنه ميثل  كما  للعمالء   العرو�س 

 الأمور �سواء اأمام العمالء اأو اجلهات الدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل

 وا�ستخراج وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العاملة اأو املحا�سبني القانونيني اأو

 املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية

 و�سرف ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب

 الت�سهيالت  والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها

وقبول واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق   والقرتا�س 

فروع وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت   ال�سمانات 

 لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج

 اململكة العربية ال�سعودي وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله

. حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول 

اأو يف وقت غري لئق . 

ثامناً : قرارات ال�سركاء : 

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء . 

تا�سعاً : ال�سنة املالية : 

املوافق  10/03/1436هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ 

31/12/2014م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 

عا�سرًا 

: الأرباح واخل�سائر : 

جتنب ن�سبة قدرها %10 )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء . 

حادي ع�سر : الإخطارات : 

املبينة يف  ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم  بينهم وبني  اأو  ال�سركاء  الإخطارات فيما بني  توجه جميع 

�سجل احل�س�س لدى ال�سركة

ال�سم                                                                                                         التوفيع

سعيد طيب عقيل العوضي
حممد �سعيد طيب العو�سي

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط ملخ�س هذا 

ــــــ  35239186  من املجلد   ـــــــ عدد  العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  

لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/2/21هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم.

 . 
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UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

          ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة الو�شول الذكي 

 )ذات م�شئوليه حمدودة(

:اأول: اأ�سماء ال�سركاء

 السجل المدني/الجنسيةاالسم
 نوعالمدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة
 ريان عبد الرحمن بن

  محمد
           السحيباني

طرفالرياض31تاجر10615389871441/7/10سعودي

 ماجد بن ناصر بن صالح
طرفالرياض32متسبب10360540781444/1/14سعوديالعريبي

 

:ثانيا

 :ا�سم ال�سركة 

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة الو�سول األذكي املحدودة

 :ثالثا

 :اإغرا�س ال�سركة

: اإن الإغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي

                                                       الغرض

ألزراعه والصيد

 المناجم والبترول وفروعها

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

الكهرباء والغاز والماء وفروعه

 التشييد والبناء

النقل والتخزين والتبريد

خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة

األمن والسالمة
ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق النظمه املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 :رابعا

 :املركز الرئي�سى

يكون املركز الرئي�سى لل�سركة يف مدينة          الريا�س

:خام�سا

   :مدة ال�سركة 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 :�ساد�سا

 :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   50000  ريال �سعودي   خم�سون اإلف  ريال

 مق�سم اىل   5000  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة  10    ريال �سعودي مت توزيعها على

: ال�سركاء كالتى

 عدد الحصصقيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

 عدد الحصص
العينيه

قيمة االجمالى

  ريان عبد الرحمن بن محمد
           السحيباني

102500025000

102500025000ماجد بن ناصر بن صالح العريبي

500005000ـــــــ                  االجمالى

واأودع كاأمله.  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  بانه  ال�سركاء   يقر 

اخل�سو�س بهذا  البنك  من  ال�سادرة  ال�سهادة  مبوجب  البنوك  احد  لدى  النقدى  املال   .راأ�س 

 :�سابعا

:اإدارة ال�سركة

:يدير ال�سركة ال�سيد -

 السجل المدنى/الجنسيهاسم المدير
مكان االقامهالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/االقامه

  ريان عبد الرحمن بن محمد
الرياض10615389871441/7/1031سعودي           السحيباني

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

 ريان عبد

 الرحمن

            بن حممد

ال�سحيباين

 للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على �سبيل

 املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه

التاأ�سي�س عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى   ومتثيلها 

 ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التى ت�ساهم او تندمج معها ال�سركة لزيادة

 او خف�س راأ�س املال او ايه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق

 ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة فى ال�سركات اأمل�ساهمه فيها ال�سركة

 والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى

 وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واإمام كاتب العدل واملوظف

 املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل

كافة وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت   وا�ستخراج 

 الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم

او بند  التعديل لى  ال�سركات وقرارات  ال�سركاء فى   فيها والتوقيع على قرارات 

 مادة من عقود التاأ�سي�س او املالحق وله حق متثيل ال�سركة فى جمال�س الإدارة

 لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية

 وغري العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق

 املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول

الدعاوى و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه  او   ال�سلح 

 والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة

التجارية الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات   بح�سم 

 واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل

واملحا�سبني املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات   كافة 

 القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والرا�سى

 والبيع وال�سراء والإفراغ للبا�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك

وا�ستالم وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى   لل�سركة 

 اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س

 والرهن وفك الرهن للموجدات املنقولة وغري املنقولة �سمن اإغرا�س ال�سركة وفى

 م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد

 رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والهليه

 والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية

واإمام الغري  مع  عالقاتها  فى  ال�سركة  ميثل  انه  كما  للعمالء  العرو�س   وتقدمي 

 الق�ساء وفى جميع الأمور �سواء اإمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله

 حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام

 اليدى العامل هاو املحا�سبني القانونني او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات

 يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على

والئتمان الت�سهيالت  وطلب  العتمادات   وفتح  والإيداع  وال�سحب   ال�سيكات 

 وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط األ�سرعيه وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق

ال�سمانات وقبول  واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  األ�سرعيه   ال�سوابط 

 والكافالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات األعقاريه وافتتاح فروع لل�سركة

 وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج

 اأململكه العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واململيات األ�سعوديه باخلارج

يف الغري  واأنابه  ال�سركة  عن  نيابة  واملدافعة  املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق   وله 

ال�سالحيات

 يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري -

مربر مقبول او فى وقت غري لئق

 :ثامنا: قرارات ال�سركاء

 ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه األ�سركه اأو زيادة الأعباء املالية

.لل�سركاء

 :تا�سعا: األ�سنه املالية

   تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا

 :عا�سرا: الأرباح واخل�سائر

 جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على

ال�سركاء

:حادي ع�سر

 :الإخطارات 

 توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم

اأملبينه يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة

       ال�سم                                                                                                                       النوقيع

 ريان عبد الرحمن بن حممد ال�سحيباين

ماجد بن نا�سر بن �سالح العريبي

  وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد

ـــــ عدد  �سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  

 35318801  من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/11هـ و�سلى

اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

 ADEL

            ملخ�س عقد تاأ�شي�س  �شركة تقنية الطائرات املتطورة للتجارة

  ) ذات م�شئوليه حمدودة(

اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

 السجل المدني/الجنسيةاالسم
 نوعالمدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة

 خالد علي محمد
 رجل10533417211441/3/14سعوديعسيري

طرفالرياض48أعمال

 بسمة خالد على
طرفالرياض11050651871430/6/1514سعوديعسيري

بيانات الو�سي / الويل لل�سركاء القا�سرين

 جنسيةاسم الوصياسم الشريك
الوصي

السجل المدني/
 عمرتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الوصي
 نوع

الوصي

 بسمة خالد على
عسيري

 خالد علي محمد
وصى10533417211441/3/1448سعوديعسيري

ثانيا: 

 ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة تقنية الطائرات املتطورة للتجارة

ثالثا:

  اإغرا�س ال�سركة:

اإن الإغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض
ألزراعه والصيد

 المناجم والبترول وفروعها
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

الكهرباء والغاز والماء وفروعه
 التشييد والبناء

النقل والتخزين والتبريد
خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه
التجارة

األمن والسالمة
ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق النظمه املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

رابعا: 

 املركز الرئي�سى:

يكون املركز الرئي�سى لل�سركة يف مدينة          الريا�س

خام�سا:

  مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

�ساد�سا:

  راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   25000  ريال �سعودي   خم�سه وع�سرون اإلف  ريال

مق�سم اىل   25  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    1000    ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتى :

 عدد الحصصقيمة الحصة    اسم الشريك
قيمة االجمالىعدد الحصص العينيهالنقدية

100020020000خالد علي محمد عسيري

1000505000بسمة خالد على عسيري

25025000ـــــــ                  االجمالى

واأودع  كاأمله.  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  بانه  ال�سركاء  يقر 

اخل�سو�س. بهذا  البنك  من  ال�سادرة  ال�سهادة  مبوجب  البنوك  احد  لدى  النقدى  املال   راأ�س 

�سابعا:

 اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

 السجل المدنى/الجنسيهاسم المدير
مكان االقامهالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/االقامه

الرياض10533417211441/3/1448سعوديخالد علي محمد عسيري

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

 خالد علي
محمد عسيري

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على �سبيل 

املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التى ت�ساهم او تندمج معها ال�سركة لزيادة 

او خف�س راأ�س املال او ايه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق 

ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة فى ال�سركات اأمل�ساهمه فيها ال�سركة 

والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى 

وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واإمام كاتب العدل واملوظف 

املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل 

كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم 

او  بند  التعديل لى  ال�سركات وقرارات  ال�سركاء فى  فيها والتوقيع على قرارات 

مادة من عقود التاأ�سي�س او املالحق وله حق متثيل ال�سركة فى جمال�س الإدارة 

لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية 

وغري العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق 

املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول 

الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه  او  ال�سلح 

والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة 

التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم 

واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل 

واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات  كافة 

القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والرا�سى 

والبيع وال�سراء والإفراغ للبا�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك 

وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة 

اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س 

والرهن وفك الرهن للموجدات املنقولة وغري املنقولة �سمن اإغرا�س ال�سركة وفى 

م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد 

رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والهليه 

والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية 

واإمام  الغري  مع  عالقاتها  فى  ال�سركة  ميثل  انه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي 

الق�ساء وفى جميع الأمور �سواء اإمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله 

حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام 

اليدى العامل هاو املحا�سبني القانونني او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات 

يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على 

والئتمان  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات   وفتح  والإيداع  وال�سحب  ال�سيكات 

والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  األ�سرعيه  ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات 

وفق ال�سوابط األ�سرعيه وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات 

والكافالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات األعقاريه وافتتاح فروع لل�سركة 

وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج 

اأململكه العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واململيات األ�سعوديه باخلارج 

يف  الغري  واأنابه  ال�سركة  عن  نيابة  واملدافعة  املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق  وله 

ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او فى وقت غري لئق

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه األ�سركه اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

اأملبينه يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

ال�سم                                                                                                                        التوقيع

خالد علي حممد ع�سريي

ب�سمة خالد على ع�سريي

 وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط

  ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35332178

 من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/13هـ و�سلى اهلل على نبينا

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

          ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة الو�شول الذكي 

 )ذات م�شئوليه حمدودة(

:اأول: اأ�سماء ال�سركاء

 السجل المدني/الجنسيةاالسم
 نوعالمدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة
 ريان عبد الرحمن بن

  محمد
           السحيباني

طرفالرياض31تاجر10615389871441/7/10سعودي

 ماجد بن ناصر بن صالح
طرفالرياض32متسبب10360540781444/1/14سعوديالعريبي

 

:ثانيا

 :ا�سم ال�سركة 

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة الو�سول األذكي املحدودة

 :ثالثا

 :اإغرا�س ال�سركة

: اإن الإغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي

                                                       الغرض

ألزراعه والصيد

 المناجم والبترول وفروعها

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

الكهرباء والغاز والماء وفروعه

 التشييد والبناء

النقل والتخزين والتبريد

خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة

األمن والسالمة
ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق النظمه املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 :رابعا

 :املركز الرئي�سى

يكون املركز الرئي�سى لل�سركة يف مدينة          الريا�س

:خام�سا

   :مدة ال�سركة 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 :�ساد�سا

 :راأ�س املال وتوزيع احل�س�س

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   50000  ريال �سعودي   خم�سون اإلف  ريال

 مق�سم اىل   5000  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة  10    ريال �سعودي مت توزيعها على

: ال�سركاء كالتى

 عدد الحصصقيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

 عدد الحصص
العينيه

قيمة االجمالى

  ريان عبد الرحمن بن محمد
           السحيباني

102500025000

102500025000ماجد بن ناصر بن صالح العريبي

500005000ـــــــ                  االجمالى

واأودع كاأمله.  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  بانه  ال�سركاء   يقر 

اخل�سو�س بهذا  البنك  من  ال�سادرة  ال�سهادة  مبوجب  البنوك  احد  لدى  النقدى  املال   .راأ�س 

 :�سابعا

:اإدارة ال�سركة

:يدير ال�سركة ال�سيد -

 السجل المدنى/الجنسيهاسم المدير
مكان االقامهالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/االقامه

  ريان عبد الرحمن بن محمد
الرياض10615389871441/7/1031سعودي           السحيباني

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

 ريان عبد

 الرحمن

            بن حممد

ال�سحيباين

 للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على �سبيل

 املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه

التاأ�سي�س عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى   ومتثيلها 

 ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التى ت�ساهم او تندمج معها ال�سركة لزيادة

 او خف�س راأ�س املال او ايه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق

 ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة فى ال�سركات اأمل�ساهمه فيها ال�سركة

 والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى

 وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واإمام كاتب العدل واملوظف

 املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل

كافة وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت   وا�ستخراج 

 الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم

او بند  التعديل لى  ال�سركات وقرارات  ال�سركاء فى   فيها والتوقيع على قرارات 

 مادة من عقود التاأ�سي�س او املالحق وله حق متثيل ال�سركة فى جمال�س الإدارة

 لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية

 وغري العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق

 املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول

الدعاوى و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه  او   ال�سلح 

 والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة

التجارية الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات   بح�سم 

 واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل

واملحا�سبني املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات   كافة 

 القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والرا�سى

 والبيع وال�سراء والإفراغ للبا�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك

وا�ستالم وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى   لل�سركة 

 اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س

 والرهن وفك الرهن للموجدات املنقولة وغري املنقولة �سمن اإغرا�س ال�سركة وفى

 م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد

 رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والهليه

 والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية

واإمام الغري  مع  عالقاتها  فى  ال�سركة  ميثل  انه  كما  للعمالء  العرو�س   وتقدمي 

 الق�ساء وفى جميع الأمور �سواء اإمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله

 حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام

 اليدى العامل هاو املحا�سبني القانونني او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات

 يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على

والئتمان الت�سهيالت  وطلب  العتمادات   وفتح  والإيداع  وال�سحب   ال�سيكات 

 وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط األ�سرعيه وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق

ال�سمانات وقبول  واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  األ�سرعيه   ال�سوابط 

 والكافالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات األعقاريه وافتتاح فروع لل�سركة

 وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج

 اأململكه العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واململيات األ�سعوديه باخلارج

يف الغري  واأنابه  ال�سركة  عن  نيابة  واملدافعة  املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق   وله 

ال�سالحيات

 يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري -

مربر مقبول او فى وقت غري لئق

 :ثامنا: قرارات ال�سركاء

 ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه األ�سركه اأو زيادة الأعباء املالية

.لل�سركاء

 :تا�سعا: األ�سنه املالية

   تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا

 :عا�سرا: الأرباح واخل�سائر

 جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على

ال�سركاء

:حادي ع�سر

 :الإخطارات 

 توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم

اأملبينه يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة

       ال�سم                                                                                                                       النوقيع

 ريان عبد الرحمن بن حممد ال�سحيباين

ماجد بن نا�سر بن �سالح العريبي

  وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد

ـــــ عدد  �سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  

 35318801  من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/11هـ و�سلى

اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

 ADEL

            ملخ�س عقد تاأ�شي�س  �شركة تقنية الطائرات املتطورة للتجارة

  ) ذات م�شئوليه حمدودة(

اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

 السجل المدني/الجنسيةاالسم
 نوعالمدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة

 خالد علي محمد
 رجل10533417211441/3/14سعوديعسيري

طرفالرياض48أعمال

 بسمة خالد على
طرفالرياض11050651871430/6/1514سعوديعسيري

بيانات الو�سي / الويل لل�سركاء القا�سرين

 جنسيةاسم الوصياسم الشريك
الوصي

السجل المدني/
 عمرتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الوصي
 نوع

الوصي

 بسمة خالد على
عسيري

 خالد علي محمد
وصى10533417211441/3/1448سعوديعسيري

ثانيا: 

 ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة تقنية الطائرات املتطورة للتجارة

ثالثا:

  اإغرا�س ال�سركة:

اإن الإغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض
ألزراعه والصيد

 المناجم والبترول وفروعها
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

الكهرباء والغاز والماء وفروعه
 التشييد والبناء

النقل والتخزين والتبريد
خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه
التجارة

األمن والسالمة
ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق النظمه املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

رابعا: 

 املركز الرئي�سى:

يكون املركز الرئي�سى لل�سركة يف مدينة          الريا�س

خام�سا:

  مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

�ساد�سا:

  راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   25000  ريال �سعودي   خم�سه وع�سرون اإلف  ريال

مق�سم اىل   25  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    1000    ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتى :

 عدد الحصصقيمة الحصة    اسم الشريك
قيمة االجمالىعدد الحصص العينيهالنقدية

100020020000خالد علي محمد عسيري

1000505000بسمة خالد على عسيري

25025000ـــــــ                  االجمالى

واأودع  كاأمله.  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  بانه  ال�سركاء  يقر 

اخل�سو�س. بهذا  البنك  من  ال�سادرة  ال�سهادة  مبوجب  البنوك  احد  لدى  النقدى  املال   راأ�س 

�سابعا:

 اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

 السجل المدنى/الجنسيهاسم المدير
مكان االقامهالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/االقامه

الرياض10533417211441/3/1448سعوديخالد علي محمد عسيري

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

 خالد علي
محمد عسيري

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على �سبيل 

املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التى ت�ساهم او تندمج معها ال�سركة لزيادة 

او خف�س راأ�س املال او ايه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق 

ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة فى ال�سركات اأمل�ساهمه فيها ال�سركة 

والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى 

وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واإمام كاتب العدل واملوظف 

املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل 

كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم 

او  بند  التعديل لى  ال�سركات وقرارات  ال�سركاء فى  فيها والتوقيع على قرارات 

مادة من عقود التاأ�سي�س او املالحق وله حق متثيل ال�سركة فى جمال�س الإدارة 

لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية 

وغري العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق 

املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول 

الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه  او  ال�سلح 

والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة 

التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم 

واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل 

واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات  كافة 

القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والرا�سى 

والبيع وال�سراء والإفراغ للبا�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك 

وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة 

اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س 

والرهن وفك الرهن للموجدات املنقولة وغري املنقولة �سمن اإغرا�س ال�سركة وفى 

م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد 

رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والهليه 

والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية 

واإمام  الغري  مع  عالقاتها  فى  ال�سركة  ميثل  انه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي 

الق�ساء وفى جميع الأمور �سواء اإمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله 

حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام 

اليدى العامل هاو املحا�سبني القانونني او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات 

يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على 

والئتمان  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات   وفتح  والإيداع  وال�سحب  ال�سيكات 

والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  األ�سرعيه  ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات 

وفق ال�سوابط األ�سرعيه وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات 

والكافالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات األعقاريه وافتتاح فروع لل�سركة 

وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج 

اأململكه العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واململيات األ�سعوديه باخلارج 

يف  الغري  واأنابه  ال�سركة  عن  نيابة  واملدافعة  املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق  وله 

ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او فى وقت غري لئق

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه األ�سركه اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

اأملبينه يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

ال�سم                                                                                                                        التوقيع

خالد علي حممد ع�سريي

ب�سمة خالد على ع�سريي

 وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط

  ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35332178

 من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/13هـ و�سلى اهلل على نبينا

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

ملخ�س عقد ت�أ�سي�س �سركة الت�سوير اجلوي ال�سعودية  

) ذات م�سوؤولية حمدودة(

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 
 

 ال�سجل املدين /اجلن�سيةال�سم

 رقم جواز ال�سفر

 نوع املدينة العمراملهنةتاريخ النتهاء

ال�سراكة

 موظف106465675222/05/1438 �سعودي خالد علي اأحمد مع�سي

 اأهلي

طرفالريا�س24

 عبد احلكيم بن �سعود بن عبد

 الرحمن اخل�سمان

طرفالريا�س35مت�سبب100334503828/06/1442 �سعودي

ثانياً :

 ا�سم ال�سركة : 

ا�سم ال�سركة هو : �سركة الت�سوير اجلوي ال�سعودية املحدودة 

ثالثاً : 

اأغرا�س ال�سركة : 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

الغرض
تقنية المعلومات 

الالزمة من جهات  الرتاخي�س  املتبعة وبعد احل�سول على  الأنظمة  اأن�سطتها وفق  ال�سركة  ومتار�س 

الخت�سا�س . 

رابعاً :

 املركز الرئي�سي : 

الريا�س  يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة   

خام�ساً :

مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

�ساد�ساً :

 راأ�س املال وتوزيع احل�س�س : 

ثالثون األف ريال  ريال �سعودي      30000 حدد راأ�سمال ال�سركة بـ  

مت  �سعودي  ريال    15000 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    2 مق�سم اإىل  

توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

قيمة احل�سةا�سم ال�سريك
 عدد احل�س�س

النقدية

 عدد احل�س�س

العينية

 قيمة

الإجمايل

150001015000 خالد علي اأحمد مع�سي

150001015000عبد احلكيم بن �سعود بن عبد الرحمن اخل�سمان

2030000ــــ الإجمايل

املال  راأ�س  واأودع   ، كاملة  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  يقر 

النقدي لدى اأحد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س . 

�سابعاً :

 اإدارة ال�سركة : 

ـ يتوىل اإدارة ال�سرك مديرًا يعينه ال�سركاء بعقد م�ستقل . 

واأمام  الغري  مع  ال�سركة يف عالقاتها  لإدارتها ومتثيل  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  للمدير جميع  ـ 

الإدارة عند  اأعمال  الغري يف  واإنابة  ال�سركة  املرافعة واملدافعة عن  الغري يف  الق�ساء وله حق توكيل 

غيابه . 

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف العقد امل�ستقل دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق . 

ثامناً : قرارات ال�سركاء : 

املالية  الأعباء  زيادة  اأو  ال�سركة  جن�سية  بتغيري  يتعلق  ما  كل  يف  بالإجماع  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر 

لل�سركاء . 

تا�سعاً : ال�سنة املالية : 

10/03/1436هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ 

املوافق 31/12/2014م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 

عا�سرًا : 

الأرباح واخل�سائر : 

الباقي يوزع على  جتنب ن�سبة قدرها %10 )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي 

ال�سركاء . 

حادي ع�سر : الإخطارات : 

عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  بينهم وبني  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  توجه جميع 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة . 

ال�سم                                                                                                         التوفيع

خالد علي اأحمد مع�سي

عبد احلكيم بن �سعود بن عبد الرحمن اخل�سمان

 وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط ملخ�س

35235473  من ـــــــ عدد   هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  

 املجلد  ــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/2/21هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد

اآله و�سحبه و�سلم.

 ملخ�س عقد ت�أ�سي�س  �سركة اآراء البالد 

) ذات م�سئوليه حمدودة(
اأول: اأ�سماء ال�سركاء

 ال�سجل املدين/اجلن�سيةال�سم

رقم جواز ال�سفر

 نوعاملدينةالعمراملهنةتاريخ النتهاء

ال�سراكة

طرفالريا�س24طالب10649062981439/7/25�سعوديعبد العزيز حمد عبد العزيز املعري

طرفالريا�س23طالب11201470771439/7/2�سعوديعبد الرحمن حمد عبد العزيز املعري

 :ثانيا: ا�سم ال�سركة

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة اأراء البالد املحدودة

 :ثانيا: ا�سم ال�سركه

ا�سم ال�سركه هو:   �سركة اأراء البالد املحدودة

 :ثالثا: اغرا�س ال�سركه

: ان الغرا�س التى كونت ال�سركه لجلها هي

                                                       الغر�س

الزراعه وال�سيد

املناجم والبرتول وفروعها 

ال�سناعات التحويليه وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعيه

الكهرباء والغاز واملاء وفروعه

الت�سييد والبناء 

النقل والتخزين والتربيد

خدمات املال والعمال واخلدمات الخرى

خدمات اجتماعيه وجماعيه و�سخ�سيه

التجارة

تقنيه املعلومات

المن وال�سالمة

ومتار�س ال�سركه ان�سطتها وفق النظمه املتبعه وبعد الرتاخي�س الالزمه من جهات الخت�سا�س

رابعا: املركز الرئي�سى

يكون املركز الرئي�سى لل�سركة فى مدينة          الريا�س

   :خام�سا: مدة ال�سركه

تاأ�س�ست ال�سركه ملدة   25   �سنة تبداأ من تارثيخ قيدها بال�سجل التجارى

:�ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س

  حدد را�س مال ال�سركه بـ   100000  ريال �سعودى   مئة  الف  ريال

 مق�سم اىل   20  ح�سه مت�ساويه القيمه وقيمة كل ح�سه    5000    ريال �سعودى مت توزيعها على ال�سركاء

: كالتى

قيمة الجماىلعدد احل�س�س العينيهعدد احل�س�س النقديهقيمة احل�سه    ا�سم ال�سريك

500010050000عبد العزيز حمد عبد العزيز املعري

500010050000عبد الرحمن حمد عبد العزيز املعري

200100000ـــــــ                  الجماىل

 يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كامله،واودع راأ�س املال النقدى لدى

.احد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س

:�سابعا: ادارة ال�سركه

:يدير ال�سركه ال�سيد -

 ال�سجل املدنى/اجلن�سيها�سم املدير

اجلواز/القامه

مكان القامهالعمرتاريخ النتهاء

الريا�س10356813921442/8/861�سعوديحمد عبد العزيز حمد املعري

                 السلطات والصالحيات الالزمه   اسم المدير
 يقوم المدير بتمثيل الشركة فى عالقتها مع الغير واما القضاء ولة حق توكيلحمد عبد العزيز حمد المعير

 الغير فى المرافعه والمدافعه عن الشركة وانابة الغير فى اعمال االدارة
عند غيابة بعد موافقة الشركاء.

 يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني فى عقد ال�سركه دون اخالل بحقه فى التعوي�س اذا وقع العزل بغري مربر  -

.مقبول او فى وقت غري لئق

 :ثامنا: قرارات ال�سركاء

.ت�سدر قرارات ال�سركاء بالجماع فى كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركه او زيادة العباء املاليه لل�سركاء

 :تا�سعا: ال�سنه املاليه

  تبداأ ال�سنة املاليه الوىل لل�سركه من تاريخ قيدها بال�سجل التجارى وتنتهى فى  1436/03/10 هـ   املوافق

2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثنى ع�سر �سهرا

 :عا�سرا: الرباح واخل�سائر

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائه( من الرباح لتكوين الحتياطى النظامى الباقى يوزع على ال�سركاء

 :حادى ع�سر: الخطارات

 توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء او بينهم وبني ال�سركه بخطابات م�سجله على عناوينهم املبينه فى

�سجل احل�س�س لدى ال�سركه

ال�سم                                                                                                         التوفيع

عبد العزيز حمد عبد العزيز املعري

عبد الرحمن حمد عبد العزيز املعري

 وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط ملخ�س

ـــــــ عدد 3574886  من املجلد  هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  

 ـ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/1/16هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه

و�سلم

175 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

 ADEL

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة قمة االجتيازات للتجارة واملقاوالت 

) ذات م�ش�ؤولية حمدودة(
اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء

اجلن�سيةال�سم
 ال�سجل املدين / رقم

 جواز ال�سفر
 املدينة العمراملهنة تاريخ النتهاء

 نوع

ال�سراكة

 �سليمان ع�ساف �سعف

 العتيبي
طرفالريا�س53مت�سبب103512787520/04/1441 �سعودي

 نيله عقاب م�سفر

 العتيبي
طرفالريا�س105755660502/03/142049 �سعودي

: ثانياً

 : ا�سم ال�سركة 

 ا�سم ال�سركة هو : �سركة الجتيازات للتجارة واملقاولت

: ثالثاً

 : اأغرا�س ال�سركة 

 : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي

الغرض

الزراعة والصيد 

المناجم والبترول وفروعها 

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية 

الكهرباء والغاز والماء وفروعه 

التشييد والبناء 

النقل والتخزين والتبريد 

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى 

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية 

التجارة 

تقنية المعلومات 

األمن والسالمة 
جهات من  الالزمة  الرتاخي�س  على  احل�سول  وبعد  املتبعة  الأنظمة  وفق  اأن�سطتها  ال�سركة   ومتار�س 

 . الخت�سا�س

 : رابعاً

 : املركز الرئي�سي

 الريا�س   يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة

 : خام�ساً : مدة ال�سركة

 . تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 : �ساد�ساً : راأ�س املال وتوزيع احل�س�س

 ع�سرة اآلف ريال   ريال �سعودي  10000 حدد راأ�سمال ال�سركة بـ

على 100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 100  مق�سم اإىل توزيعها  مت  �سعودي   ريال 

 : ال�سركاء كالآتي

 قيمة الإجمايل عدد احل�س�س العينيةعدد احل�س�س النقدية قيمة احل�سةا�سم ال�سريك

1000505000 �سليمان ع�ساف �سعف العتيبي

1000505000 نيله عقاب م�سفر العتيبي

010010000ـــــ الإجمايل

 . يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة

 :كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية التالية

 قيمة األصلاألصل

10000 أثاث مكتبي
10000 اإلجمالي

 : �سابعاً : اإدارة ال�سركة

 : ـ يدير ال�سركة ال�سيد

 مكان العمرتاريخ النتهاء ال�سجل املدين / اجلواز / الإقامةاجلن�سية ا�سم املدير

 الإقامة

الريا�س103512787520/04/144153 �سعودي �سليمان ع�ساف �سعف العتيبي

 السلطات والصالحيات الالزمة اسم المدير
 فارس عبد

 الرحمن إبراهيم
 الفارس

املثال ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل  الالزمة لإدارة  ال�سلطات وال�سالحيات   للمدير كافة 

 ل احل�سر : حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها

التعديل ومالحق  التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم   لدى 

 لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو تندمج معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س

 املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند من عقود التاأ�سي�س ، وله حق ا�ستخراج ال�سجالت

 التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات

 ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة ، وت�سجيلها ولدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات

التوقيع عليها واتخاذ كل املخت�س ويف  العدل واملوظف  واأمام كاتب  املخت�سة   واجلهات 

واإلغائها التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات  لتنفيذ  يلزم   ما 

لل�سركة ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها   وجتديدها 

ال�سركات وقرارات ال�سركاء يف  التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات   وال�سركات 

 تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س

 الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية

 والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على املحا�سر والقرارات وله حق املطالبة

اأو ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة   واملرافعة 

 رف�سه وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء

 املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية

واللجان العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان   والعمالية 

 البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله

 حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ

والإفراغ وال�سراء  والبيع  لالأ�سهم  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  والأرا�سي  للعقار   وقبوله 

 للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم

حق وله  ال�سركة  باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها   وا�ستالم 

 القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف

 م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم

 و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق

 توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء

اأمام �سواًء  الأمور  جميع  ويف  الق�ساء  واأمام  الغري  مع  عالقتها  يف  ال�سركة  ميثل  اأنه   كما 

 العمالء اأو اجلهات والدائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات

واملحامني القانونيني  واملحا�سبني  العاملة  الأيدي  ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق   وله 

و�سرف النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة  با�سم  البنوك  يف  احل�سابات  فتح  يف  احلق   وله 

 ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت

 والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س

 وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت

لدى وقيدها  لل�سركة  فروع  وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم   و�سراء 

العربية اململكة  وخارج  داخل  ذكر  ما  وجميع  الغري  توكيل  حق  وله  املخت�سة   اجلهات 

 ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل الغري

. يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات

 ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول

 . اأو يف وقت غري لئق

 : ثامناً : قرارات ال�سركاء

 . ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء

 : تا�سعاً

 : ال�سنة املالية

املوافق 10/03/1436هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة   تبداأ 

 . 31/12/2014م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا

 : عا�سرًا

 : الأرباح واخل�سائر

 . جتنب ن�سبة قدرها %10 )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين  الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء

: حادي ع�سر

 : الإخطارات 

ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف اأو بينهم وبني  ال�سركاء   توجه جميع الإخطارات فيما بني 

�سجل احل�س�س لدى ال�سركة

ال�سم                                                                                                         التوفيع

�سليمان ع�ساف �سعف العتيبي

نيله عقاب م�سفر العتيبي

 وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط ملخ�س هذا

ــــــ 35300141  من املجلد   ـــــــ عدد   العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  

لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/6هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم.
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ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة قمة االجتيازات للتجارة واملقاوالت 

) ذات م�ش�ؤولية حمدودة(
اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء

اجلن�سيةال�سم
 ال�سجل املدين / رقم

 جواز ال�سفر
 املدينة العمراملهنة تاريخ النتهاء

 نوع

ال�سراكة

 �سليمان ع�ساف �سعف

 العتيبي
طرفالريا�س53مت�سبب103512787520/04/1441 �سعودي

 نيله عقاب م�سفر

 العتيبي
طرفالريا�س105755660502/03/142049 �سعودي

: ثانياً

 : ا�سم ال�سركة 

 ا�سم ال�سركة هو : �سركة الجتيازات للتجارة واملقاولت

: ثالثاً

 : اأغرا�س ال�سركة 

 : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي

الغرض

الزراعة والصيد 

المناجم والبترول وفروعها 

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية 

الكهرباء والغاز والماء وفروعه 

التشييد والبناء 

النقل والتخزين والتبريد 

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى 

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية 

التجارة 

تقنية المعلومات 

األمن والسالمة 
جهات من  الالزمة  الرتاخي�س  على  احل�سول  وبعد  املتبعة  الأنظمة  وفق  اأن�سطتها  ال�سركة   ومتار�س 

 . الخت�سا�س

 : رابعاً

 : املركز الرئي�سي

 الريا�س   يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة

 : خام�ساً : مدة ال�سركة

 . تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 : �ساد�ساً : راأ�س املال وتوزيع احل�س�س

 ع�سرة اآلف ريال   ريال �سعودي  10000 حدد راأ�سمال ال�سركة بـ

على 100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 100  مق�سم اإىل توزيعها  مت  �سعودي   ريال 

 : ال�سركاء كالآتي

 قيمة الإجمايل عدد احل�س�س العينيةعدد احل�س�س النقدية قيمة احل�سةا�سم ال�سريك

1000505000 �سليمان ع�ساف �سعف العتيبي

1000505000 نيله عقاب م�سفر العتيبي

010010000ـــــ الإجمايل

 . يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة

 :كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية التالية

 قيمة األصلاألصل

10000 أثاث مكتبي
10000 اإلجمالي

 : �سابعاً : اإدارة ال�سركة

 : ـ يدير ال�سركة ال�سيد

 مكان العمرتاريخ النتهاء ال�سجل املدين / اجلواز / الإقامةاجلن�سية ا�سم املدير

 الإقامة

الريا�س103512787520/04/144153 �سعودي �سليمان ع�ساف �سعف العتيبي

 السلطات والصالحيات الالزمة اسم المدير
 فارس عبد

 الرحمن إبراهيم
 الفارس

املثال ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل  الالزمة لإدارة  ال�سلطات وال�سالحيات   للمدير كافة 

 ل احل�سر : حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها

التعديل ومالحق  التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم   لدى 

 لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو تندمج معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س

 املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند من عقود التاأ�سي�س ، وله حق ا�ستخراج ال�سجالت

 التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات

 ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة ، وت�سجيلها ولدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات

التوقيع عليها واتخاذ كل املخت�س ويف  العدل واملوظف  واأمام كاتب  املخت�سة   واجلهات 

واإلغائها التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات  لتنفيذ  يلزم   ما 

لل�سركة ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها   وجتديدها 

ال�سركات وقرارات ال�سركاء يف  التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات   وال�سركات 

 تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س

 الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية

 والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على املحا�سر والقرارات وله حق املطالبة

اأو ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة   واملرافعة 

 رف�سه وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء

 املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية

واللجان العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان   والعمالية 

 البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله

 حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ

والإفراغ وال�سراء  والبيع  لالأ�سهم  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  والأرا�سي  للعقار   وقبوله 

 للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم

حق وله  ال�سركة  باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها   وا�ستالم 

 القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف

 م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم

 و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق

 توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء

اأمام �سواًء  الأمور  جميع  ويف  الق�ساء  واأمام  الغري  مع  عالقتها  يف  ال�سركة  ميثل  اأنه   كما 

 العمالء اأو اجلهات والدائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات

واملحامني القانونيني  واملحا�سبني  العاملة  الأيدي  ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق   وله 

و�سرف النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة  با�سم  البنوك  يف  احل�سابات  فتح  يف  احلق   وله 

 ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت

 والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س

 وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت

لدى وقيدها  لل�سركة  فروع  وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم   و�سراء 

العربية اململكة  وخارج  داخل  ذكر  ما  وجميع  الغري  توكيل  حق  وله  املخت�سة   اجلهات 

 ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل الغري

. يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات

 ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول

 . اأو يف وقت غري لئق

 : ثامناً : قرارات ال�سركاء

 . ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء

 : تا�سعاً

 : ال�سنة املالية

املوافق 10/03/1436هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة   تبداأ 

 . 31/12/2014م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا

 : عا�سرًا

 : الأرباح واخل�سائر

 . جتنب ن�سبة قدرها %10 )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين  الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء

: حادي ع�سر

 : الإخطارات 

ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف اأو بينهم وبني  ال�سركاء   توجه جميع الإخطارات فيما بني 

�سجل احل�س�س لدى ال�سركة

ال�سم                                                                                                         التوفيع

�سليمان ع�ساف �سعف العتيبي

نيله عقاب م�سفر العتيبي

 وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط ملخ�س هذا

ــــــ 35300141  من املجلد   ـــــــ عدد   العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  

لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/6هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم.
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 ADEL

  ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة اأبعاد املزون للحا�سب الآيل وتقنية املعلومات لتقنية 

املعلومات) ذات م�سوؤولية حمددة(
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

 السجل المدني/ألجنسيهاالسم
 نوعالمدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة
 شامان عايد رضيان

طرفالرياض40متسبب10148935541442/11/11سعوديالمطيري

 نايف شامان عايد
طرفالرياض11429736091439/6/286سعوديالمطيري

بيانات الو�سي / الويل لل�سركاء القا�سرين

 جنسيةاسم الوصياسم الشريك
الوصي

  السجل المدني/
 عمرتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الوصي
 نوع

الوصي

شامان عايد المطيري
 شامان عايد

 رضيان
المطيري

وصي10148935541442/11/1140سعودي

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو: �سركة اإبعاد املزون للحا�سب الآيل وتقنية املعلومات لتقنية املعلومات

ثالثا:

  اإغرا�س ال�سركة:

اإن الإغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض
 المناجم والبترول وفروعها

الكهرباء والغاز والماء وفروعه
 التشييد والبناء

النقل والتخزين والتبريد
خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه
التجارة

تقنيه المعلومات
األمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق النظمه املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

رابعا: 

 املركز الرئي�سى:

يكون املركز الرئي�سى لل�سركة يف مدينة          الريا�س

خام�سا:

  مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

�ساد�سا:

  راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�سمال ال�سركة ب    25000   ريال �سعودي    خم�سة وع�سرون اإلف ريال

مق�سم اإىل     100 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة   250   ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتى:

قيمة االجمالىعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصةاسم الشريك

25009523750شامان عايد رضيان المطيري

250051250نايف شامان عايد المطيري

010025000ــــــ              االجمالى

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة.

كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم الت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية 

التالية:

قيمة األصلاألصل

25000أثاث مكتبي

25000االجمالى
�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

 السجل المدني/الجنسيةاسم المدير
 مكانالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/االقامه

االقامه

الرياض10148935471442/1/1443سعوديعبد هللا عايد رضيان المطيري

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

 عبد هللا
 عايد رضيان
المطيري

�سبيل  على  ذلك  يف  مبا  ال�سركة  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  للمدير 

املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والداريه 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

لزيادة  ال�سركة  تندمج معها  اأو  ت�ساهم  التي  ال�سركات  لل�سركة يف  التعديل  ومالحق 

اإي بند من عقود التاأ�سي�س وله حق  اإيه تعديالت اأخرى يف  اأو  اأو خف�س راأ�س املال 

ال�سركة  فيها  اأمل�ساهمه  ال�سركات  يف  ال�سركة  ومتثيل  التجارية  ال�سجالت  ا�ستخراج 

والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى 

واملوظف  العدل  كاتب  واإمام  املخت�سة  واجلهات  ال�سركات  واإدارة  التجارة  وزارة 

املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل 

كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق 

فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات التعديل لأي بند اأو مادة 

من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات 

واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية وغري العادية 

واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق اأملطالبه واملرافعة 

رف�سه  اأو  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة 

واإعطاء  عليها  والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  اأو  التحكيم  وقبول 

املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى  والتنازل  املخال�سات 

التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل 

واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية 

حق  وله  واملحامني  القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة 

ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والرا�سى والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم 

والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة 

والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة 

املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجدات املنقولة وغري 

املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها  وفى  ال�سركة  اإغرا�س  �سمن  املنقولة 

بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع 

التنمية  العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق  على 

ال�سركة يف  ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما انه ميثل 

عالقاتها مع الغري واإمام الق�ساء

حق  وله  احلكومية  والدوائر  اجلهات  اأو  العمالء  اإمام  �سواء  الأمور  جميع  وفى   

مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي 

العامل هاو املحا�سبني القانونني اأو املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف البنوك 

ال�سيكات  على  والتوقيع  ال�سيكات  و�سرف  النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة  با�سم 

وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات 

 وطلب الت�سهيالت والئتمان وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط األ�سرعيه وتعديلها 

واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط األ�سرعيه وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح 

األعقاريه  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكافالت  ال�سمانات  وقبول 

وافتتاح فروع لل�سركة وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع 

ما ذكر داخل وخارج اأململكه العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واململيات 

ال�سركة  نيابة عن  واملدافعة  املرافعة  الغري يف  توكيل  وله حق  باخلارج  األ�سعوديه 

واأنابه الغري يف ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق.

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه األ�سركه اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

تا�سعا:

  األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا

عا�سرا:

  الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

حادي ع�سر: 

الإخطارات:توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على 

عناوينهم اأملبينه يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

ال�سم                                                                                           التوقيع

شامان عايد رضيان المطيري
نايف شامان عايد المطيري

  وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد

ـــــ عدد بال�سحيفة   لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك  العقد    �سبط ملخ�س هذا 

 35300811  من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/6هـ و�سلى

.اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

 ADEL

  ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة اأبعاد املزون للحا�سب الآيل وتقنية املعلومات لتقنية 

املعلومات) ذات م�سوؤولية حمددة(
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

 السجل المدني/ألجنسيهاالسم
 نوعالمدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة
 شامان عايد رضيان

طرفالرياض40متسبب10148935541442/11/11سعوديالمطيري

 نايف شامان عايد
طرفالرياض11429736091439/6/286سعوديالمطيري

بيانات الو�سي / الويل لل�سركاء القا�سرين

 جنسيةاسم الوصياسم الشريك
الوصي

  السجل المدني/
 عمرتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الوصي
 نوع

الوصي

شامان عايد المطيري
 شامان عايد

 رضيان
المطيري

وصي10148935541442/11/1140سعودي

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو: �سركة اإبعاد املزون للحا�سب الآيل وتقنية املعلومات لتقنية املعلومات

ثالثا:

  اإغرا�س ال�سركة:

اإن الإغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض
 المناجم والبترول وفروعها

الكهرباء والغاز والماء وفروعه
 التشييد والبناء

النقل والتخزين والتبريد
خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه
التجارة

تقنيه المعلومات
األمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق النظمه املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

رابعا: 

 املركز الرئي�سى:

يكون املركز الرئي�سى لل�سركة يف مدينة          الريا�س

خام�سا:

  مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

�ساد�سا:

  راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�سمال ال�سركة ب    25000   ريال �سعودي    خم�سة وع�سرون اإلف ريال

مق�سم اإىل     100 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة   250   ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتى:

قيمة االجمالىعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصةاسم الشريك

25009523750شامان عايد رضيان المطيري

250051250نايف شامان عايد المطيري

010025000ــــــ              االجمالى

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة.

كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم الت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية 

التالية:

قيمة األصلاألصل

25000أثاث مكتبي

25000االجمالى
�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

 السجل المدني/الجنسيةاسم المدير
 مكانالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/االقامه

االقامه

الرياض10148935471442/1/1443سعوديعبد هللا عايد رضيان المطيري

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

 عبد هللا
 عايد رضيان
المطيري

�سبيل  على  ذلك  يف  مبا  ال�سركة  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  للمدير 

املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والداريه 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

لزيادة  ال�سركة  تندمج معها  اأو  ت�ساهم  التي  ال�سركات  لل�سركة يف  التعديل  ومالحق 

اإي بند من عقود التاأ�سي�س وله حق  اإيه تعديالت اأخرى يف  اأو  اأو خف�س راأ�س املال 

ال�سركة  فيها  اأمل�ساهمه  ال�سركات  يف  ال�سركة  ومتثيل  التجارية  ال�سجالت  ا�ستخراج 

والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى 

واملوظف  العدل  كاتب  واإمام  املخت�سة  واجلهات  ال�سركات  واإدارة  التجارة  وزارة 

املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل 

كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق 

فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات التعديل لأي بند اأو مادة 

من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات 

واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية وغري العادية 

واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق اأملطالبه واملرافعة 

رف�سه  اأو  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة 

واإعطاء  عليها  والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  اأو  التحكيم  وقبول 

املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى  والتنازل  املخال�سات 

التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل 

واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية 

حق  وله  واملحامني  القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة 

ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والرا�سى والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم 

والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة 

والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة 

املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجدات املنقولة وغري 

املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها  وفى  ال�سركة  اإغرا�س  �سمن  املنقولة 

بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع 

التنمية  العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق  على 

ال�سركة يف  ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما انه ميثل 

عالقاتها مع الغري واإمام الق�ساء

حق  وله  احلكومية  والدوائر  اجلهات  اأو  العمالء  اإمام  �سواء  الأمور  جميع  وفى   

مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي 

العامل هاو املحا�سبني القانونني اأو املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف البنوك 

ال�سيكات  على  والتوقيع  ال�سيكات  و�سرف  النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة  با�سم 

وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات 

 وطلب الت�سهيالت والئتمان وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط األ�سرعيه وتعديلها 

واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط األ�سرعيه وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح 

األعقاريه  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكافالت  ال�سمانات  وقبول 

وافتتاح فروع لل�سركة وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع 

ما ذكر داخل وخارج اأململكه العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واململيات 

ال�سركة  نيابة عن  واملدافعة  املرافعة  الغري يف  توكيل  وله حق  باخلارج  األ�سعوديه 

واأنابه الغري يف ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق.

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه األ�سركه اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

تا�سعا:

  األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا

عا�سرا:

  الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

حادي ع�سر: 

الإخطارات:توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على 

عناوينهم اأملبينه يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

ال�سم                                                                                           التوقيع

شامان عايد رضيان المطيري
نايف شامان عايد المطيري

  وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد

ـــــ عدد بال�سحيفة   لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك  العقد    �سبط ملخ�س هذا 

 35300811  من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/6هـ و�سلى

.اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم

23 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م
ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود تجـــارية

18-12-1435هـ

حممد بيطار ) �أبو يو�سف (

قرار ال�سركاء بتعديل بع�س بنود عقد التاأ�سي�س ل�سركة بار�سونز برينكرهوف العربية املحدودة 
)خروج ودخول �سركاء(

متهيد:
حيث �سبق للأطراف التالية ا�سما�ؤهم :

1- ال�ساده/ �سركة بار�سونز برينكرهوف انرتنا�سيونال اإنك. )ي�سار اإليها بـ “الطرف الأ�ل”(.        
2- ال�سيد/عزمي عبداللطيف عبدالهادي عبدالهادي،)ي�سار اليه بـ”الطرف الثاين”(.

3- ال�سيد/عبداهلل مهنا عبدالعزيز املعيبد، )ي�سار اإليه بـ”الطرف الثالث”(.
تاأ�سي�س �سركة بار�سونز برينكرهوف العربية املحد�دة )ي�سار اإليها بـ”ال�سركة”( �هي �سركة ذات م�سئولية حمد�دة، 
تاأ�س�ست  مبوجب  اأنظمة  �لوائح  اململكة  العربية  ال�سعودية  �حا�سلة  على  ال�سجل التجاري رقم 2051029490 
ال�سرقية  باملنطقة  �ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت  1435/3/21هـ،  بتاريخ 
بال�سحيفة رقم 149 العدد 137 باملجلد 4 لعام 1425هـ، �اخر قرار �سركاء مثبت لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية 

�ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بال�سحيفة رقم 133عدد 108 باملجلد 11 لعام 1427هـ بتاريخ1427/3/6هـ. 
التنازل عن كامل ح�ستها يف راأ�س مال  اإنك، يف  اإنرتنا�سيونال  �حيث يرغب الطرف الأ�ل، �سركة بار�سونز برينكرهوف 
ال�سركة �البالغ جمموعها 980 ت�سعمائة �ثمانون ح�سة يف ال�سركة)القيمة الإ�سمية لكل ح�سة 1.000 ريال �التي متثل 
ن�سبة 49% من راأ�س مال ال�سركة مبا لها من حقوق �ما عليها من التزامات ل�سركة بار�سونز برينكرهوف ليتمد، �هي �سركة 
تاأ�س�ست مبوجب قوانني اجنلرتا ��يلز، �رقم ملفها يف ق�سم ال�سركات هو 2554514 �عنوانها امل�سجل هو اأمرب  كورت 

�يليام ارم�سرت�نغ درايف، نيوكا�سل بيزن�س بارك، نيوكا�سل اأبون تاين، ن ي 4 7 �اي كيو،
ال�سركة  مال  راأ�س  التنازل عن كامل ح�سته يف  الثاين عزمي عبداللطيف عبدالهادي عبدالهادي،يف  الطرف  �حيث يرغب 
ن�سبة  متثل  �التي  �سعودي(  ريال   1.000 ح�سة   لكل  الإ�سمية  القيمة   ( ح�س�س  ع�سر   � خم�سمائة    )510( �البالغ 

)25،5%( من راأ�س مال ال�سركة مبا لها من حقوق �ما عليها من التزامات لكل من :
1- �ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ عبداهلل بن بندر اآل �سعود ، �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم 302145 
�مهنته   ، 1406/12/2هـ  ميلده  �تاريخ   ،)1099303297 رقم:)  مدين  ��سجل  1419/3/6هـ،  الريا�س  م�سدرها 
مت�سبب، � يقيم يف  مدينة الريا�س، �عنوانه �س.ب. 17605 الريا�س 11494 اململكة العربية ال�سعودية، �ذلك مبقدار 

)386( ثلثمائة ��ستة �ثمانون ح�سة. 
2- ال�سيد/ خالد بن �سنيد بن عبدالرحمن ال�سنيد، �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم:)48532( م�سدرها 
�مهنته   ، 1382/7/1هـ  ميلده     �تاريخ   ، رقم:)1048592214(  مدين  ��سجل   ، 1401/9/14هـ  �تاريخها  الدمام 
حمامي ،  �يقيم  يف  مدينة   الريا�س، �عنوانه �س.ب. 17605 الريا�س 11494 اململكة العربية ال�سعودية ، �ذلك مبقدار 

)100( مائة ح�سة.
3- �سركة بار�سونز برينكرهوف ليمتد، �هي �سركة تاأ�س�ست مبوجب قوانني اإجنلرتا ��يلز، �رقم ملفها يف ق�سم ال�سركات 
هو 2554514  �عنوانها امل�سجل هو امرب كورت  �يليام  اأم�سرت�نغ  درايف ، نيوكا�سل بيزن�س بارك، نيوكا�سل اأبون 

تاين، ن ي 74 �اي كيو، ) “امل�سرتي الثالث”( �ذلك  مبقدار )24( اربعة �ع�سر�ن ح�سة.
ال�سركة �البالغ  التنازل عن كامل ح�سته يف را�س مال  الثالث عبداهلل مهنا عبدالعزيز املعيبد، يف  الطرف  �حيث يرغب 
)510( خم�سمائة �ع�سر ح�س�س )القيمة الإ�سمية لكل ح�سة 1.000 ريال �سعودي( �التي   متثل ن�سبة )25.5%( من 

راأ�س مال ال�سركة مبا لها من حقوق �ما عليها من التزامات لكل من :         
1- ال�سيد/   �سمري  بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الفوزان،   �سعودي  اجلن�سية  مبوجب  حفيظة   نفو�س رقم:)47396(   
م�سدرها  الدمام،   ��سجل    مدين   رقم:)1002903134(،   �تاريخ ميلده 8/29//1383هـ،  �مهنته تاجر ، �يقيم يف 
مدينة اخلرب ، �عنوانه  �س.ب.  1078  اخلرب 31952 اململكة العربية ال�سعودية، �ذلك مبقدار )236( مائتان �ثلث 

��ستون ح�سة.
2- ال�سيد/ م�سعود بن علي بن حممد القحطاين، �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم:)18319(    م�سدرها 
اخلرب �تاريخ 1413/9/6هـ، ��سجل مدين رقم:)1018297372(، �تاريخ ميلده 1395/12/18هـ ، �مهنته مهند�س، 
ثمان  مبقدار)78(  �ذلك   ، ال�سعودية  العربية  اململكة   31952 اخلرب   1078 �س.ب.  �عنوانه  اخلرب،  مدينة  يف  يقيم   �

��سبعون ح�سة.  
3- �سركة بار�سونز برينكرهوف ليمتد، �هي �سركة تاأ�س�ست مبوجب قوانني اإجنلرتا ��يلز، �رقم ملفها يف ق�سم ال�سركات 
هو 2554514 �عنوانها امل�سجل هو اأمرب كورت �يليام ارم�سرت�نغ درايف ، نيوكا�سل بيزن�س بارك، نيوكا�سل اأبون تاين، 

ن ي 4 7 �اي كيو �ذلك مبقدار )196( مائة ��ستة �ت�سعون ح�سة . 
�قد قبل الأطراف املتنازل لهم �هذا التنازل �اآلت اإليهم ملكية احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق �ما عليها من 
التزامات �قد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب توقيعهم على هذا القرار مبثابة خمال�سة 
تامة �نهائية فيما بينهم، �عليه فقد قرر اجلميع ال�سركاء الذين ميلكون ح�س�س متثل 100%من راأ�س مال ال�سركة على 

التعديل عقد التاأ�سي�س �فق ما يلي: 
اأ�ًل: ي�سكل التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذه القرار.

ثانياً: يتم تعديل التمهيد يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة املتعلق باأ�سماء ال�سركاء بحيث تكون اأ�سماء ال�سركاء يف ال�سركة على 
النحو التايل:

1- �سركة بار�سونز برينكرهوف ليمتد ، �هي �سركة تاأ�س�ست مبوجب قوانني اإجنلرتا ��يلز ، �رقم ملفها يف ق�سم ال�سركات 
اأبون  ، نيو كا�سل  اأرم�سرت�نغ درايف، نيوكا�سل بيزن�س بارك  اأمرب كورت �يليام  هو 2554514 �عنوانها امل�سجل هو 

تاين، ن ي 4 7 �اي كيو ،)“الطرف الأ�ل”(.
2- �ساحب ال�سمو امللكي الأمري/ عبداهلل بن بندر اآل �سعود ، �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم 302145 
م�سدرها الريا�س �تريخها 1419/3/6هـ، ��سجل مدنـــي رقم:) 1099303297(، �تاريخ ميلده 1406/12/2هـ ، 
العربية  اململكة   11494 الريا�س   17605 �س.ب.  �عنوانه  الريا�س،  مدينة  يف   يقيم   � مت�سبب،  �مهنته 

ال�سعودية،)“الطرف الثاين”(.
3- ال�سيد/  �سمري  بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الفوزان،   �سعودي  اجلن�سية  مبوجب  حفيظة   نفو�س رقم:)47396(   
ميلده        �تاريخ      رقم:)1002903134(،    مدين    ��سجل     1400/8/12هـ،   �تاريخها  الدمام،  م�سدرها  
8/29//1383هـ،  �مهنته تاجر ، �يقيم يف مدينة اخلرب ، �عنوانه  �س.ب.  1794  اخلرب 31952   اململكة العربية 

ال�سعودية،)“الطرف الثالث”(.                           
نفو�س رقم:)48532( م�سدرها  �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة  ال�سنيد،  بن عبدالرحمن  �سنيد  بن  4-ال�سيد/ خالد 
الدمام �تاريخها 1401/9/14هـ ، ��سجل مدين رقم:)1048592214( ، �تاريخ ميلده 1382/7/1هـ ، �مهنته حمامي ،  

�يقيم  يف  مدينة   الريا�س، �عنوانه �س.ب. 17605 الريا�س 11494 اململكة العربية ال�سعودية )“الطرف الرابع”(.

5- ال�سيد/ م�سعود بن علي بن حممد القحطاين، �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة نفو�س رقم:)18319(    م�سدرها 
اخلرب �تاريخ 1413/9/6هـ، ��سجل مدين رقم:)1018297372(، �تاريخ ميلده 1395/12/18هـ ، �مهنته مهند�س ، 

� يقيم يف مدينة اخلرب، �عنوانه �س.ب. 1078 اخلرب 31952 اململكة العربية ال�سعودية )“الطرف اخلام�س”(.
ثالثاً: تعدل املادة)6( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة ،�املتعلقة براأ�س مال ال�سركة ، لت�سبح على النحو التايل: 

“يبلغ راأ�س مال ال�سركة مليوين)2،000،000( ريال �سعودي مق�سم اإىل األفي)2000( ح�سة مت�سا�ية بقيمة ا�سمية 1،000 
ريال �سعودي للح�سة الواحدة ،�قد مت توزيع احل�س�س بني ال�سركاء على النحو التايل:

 النسبة في
رأس المال

 إجمالي قيمة
 الحصص بالريال

السعودي

 القيمة االسمية
 للحصص بالريال

السعودي

 عدد
الحصص

اسم الشريك

%60 1,200,000 1000 1200 بارسونز برينكرهوف لميتد

%19,3 386,000 1000 386 صاحب السمو الملكي األمير/ عبداهلل بن بندر آل سعود

%11,8 236,000 1000 236 السيد/سمير عبدالعزيز الفوزان

%5 100,000 1000 100 السيد/ خالد سنيد عبدالرحمن السنيد

%3,9 78,000 1000 78 السيد/ مسعود علي محمد القحطاني

%100 2,000,000 2000 المجموع

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س.”
رابعاً: تعدل املادة 10 من عقد تاأ�سي�س ال�سركة لت�سبح كما يلي :

1- يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من )9( مدراء يتم تعيينهم على النحو التايل:                  
�الطرف  الرابع  �الطرف  الثالث  �الطرف  الثاين  الطرف  من  لكل  �يحق   ، مدراء  خم�سة   )5( تعيني  الأ�ل  للطرف  يحق 
اخلام�س بتعيني مدير �احد  )1( عن كل منهم ، �يتم تعيني املديرين يف ال�سركة مبوجب عقد منف�سل، �ي�سمح بتعني 
اتخاذ  �كيفية  اجتماعاته  انعقاد  �تواريخ  املذكور  املجل�س  عمل  طريقة  على  العقد  �ين�س   ، ال�سركاء  بني  من  مديرين 
�مع  علقاتها  كافة  يف  ال�سركة  بتمثيل  ��سيقوم  يتخذ�نها،  التي  القرارات  بتوقيع  ملتزمون  املدير�ن  ��سيكون  قرارته 
الأطراف الخرى �اأمام الق�ساء بجميع درجاته �يحق لهم تعيني اأطراف اأخرى ب�سفتهم �كلء لرفع الدعا�ى الق�سائية 
�/اأ� الدفاع عن ال�سركة . �يجوز للمجل�س تعيني مدير تنفيذي لل�سركة ليتوىل ت�سيري الأعمال اليومية لل�سركة �اعتماد 

ال�سيا�سات �الإجراءات التي ي�سعها املدير�ن 
2- يحق لكل �سريك عزل املدير )املديرين ( الذي قام بتعيينه د�ن الإخلل بحقه يف التعوي�س اإذا �قع العزل بد�ن �سبب 

مقبول اأ� يف �قت غري ملئم.
خام�ساً: يوؤكد الأطراف امل�سرت�ن مبوجب هذا القرار باأنهم اطلعوا على اأحكام عقد تاأ�سي�س ال�سركة �تعديلته �يتعهد�ن 

بالتقيد بكافة الأحكام التي ن�س عليها .
�ساد�ساً: تبقى جميع املواد الأخرى يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل يتم عليها اأي تعديل كمل هي د�ن تغيري.

�سابعاً: مت حترير هذه القرار من )11(ن�سخ متطابقة �ت�سلم كل طرف ن�سخه منها للعمل مبوجبها. ��سيتم تقدمي الن�سخ 
الأخرى اإىل اجلهات املخت�سة لغر�س اإكمال الإجراءات التي ن�ست عليها الأنظمة �اللوائح ال�سارية. �لهذا الغر�س فو�س 
اأ�سما�ؤهم ، �يحق لأياً منهم الت�سرف منفردًا بالقيام بالإجراءات اللزمة لإ�ستكمال تعديل  التالية  ال�سركاء الأ�سخا�س 

عقد التاأ�سي�س .
1- الأ�ستاذ/ خالد بن عوا�س الثبيتي ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم:)1046716195( .

2- الأ�ستاذ/ جهاد اأحمد ترك�ستاين ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم:)1046963599(.
3- الأ�ستاذ/ اأحمد بن ربيع الر�يلي ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم:)1008839746(.         

�اإ�سهادًا على ذلك مت التوقيع هذ القرار من الأطراف التالية : 

                                                     �سريك متنازل                                                                   �سريك متنازل
                  ال�سم: �سركة بار�سونز برينكرهوف اإنرتنا�سيونال اإنك              ال�سم: عزمي عبداللطيف عبدالهادي

                  ال�سفة:
                  التوقيع:                                                                                          التوقيع:                           

                                                     �سريك متنازل
                             ال�سم: عبداهلل مهنا عبدالعزيز املعبيد

                                      �سريك متنازل له                                                                                 �سريك متنازل له
ال�سم: �ساحب ال�سمو امللكي الأمريعبداهلل بن بندر اآل �سعود         ال�سم:�سركة بار�سونز برينكرهوف العربية املحد�دة

ال�سفة:
التوقيع:                                                                                                التوقيع:                

                                               �سريك متنازل له                                                             �سريك متنازل له
                                  ال�سم:خالد بن �سنيد ال�سنيد                               ال�سم: �سمري بن عبدالعزيز بن عبداهلل الفوزان 

                                  التوقيع:                                                               التوقيع:                  

                                         �سريك متنازل له    
                       ال�سم: م�سعود بن علي بن حممد القحطاين 

                       التوقيع:                     
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 ADEL

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة رواد الأ�سنان الطبي

)ذات م�شئولية حمدودة(
رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من  )161(و)164(  املادتني  لأحكام  طبقاً 

)م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :

اأوًل: اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

 ( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  با�سيف  عبدون  حممد  �سامل   / 1-ال�سيد 

1027849072( وتاريخ 15 / 6 / 1392هـ  �سادر من مكة املكرمة ومهنته متقاعد تاريخ امليالد 1 

/7 /1374هـ ويقيم يف مدينة مكة املكرمة �سارع ال�سوقية ويبلغ من العمر  �ستون �سنة .

2-ال�سيد / خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 

)1062040694 ( وتاريخ 13 / 4 / 1421هـ �سادر من جدة ومهنته مت�سبب تاريخ امليالد 4 / 4 

/1406هـ ويقيم يف مدينة الطائف �سارع ال�ستني ويبلغ من العمر ت�سعة وع�سرين �سنة .

ثانياً:ا�سم ال�سركة :

ا�سم ال�سركة هو �سركة رواد الأ�سنان الطبي املحدودة .

ثالثاً:اأغرا�س ال�سركة : فتح جممع طبي لطب الأ�سنان .

رابعاً: مركزها الرئي�سي :

يكون املركز الرئي�سي يف مدينة الطائف ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة 

متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي اإىل 

اأي مدينة اأخرى .

خام�ساً:الإدارة:

اأ(يدير ال�سركة �سامل حممد عبدون با�سيف وله يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات فيما يخ�س :

جتديد   – ال�سجالت  ا�ستخراج   - ال�سجالت  اإدارة  مراجعة  يف  وذلك  التجارية(  )ال�سجالت   -1

الإ�سرتاك  – جتديد  التجارية  الغرفة  لدى  الإ�سرتاك  – فتح  التجاري  ال�سم  – حجز  ال�سجالت 

لدى الغرفة التجارية – التوقيع على جميع امل�ستندات لدى الغرفة التجارية – اإدارة ال�سجالت 

ال�سجالت  على  – الإ�سراف  التجارية  الأعمال  – اإدارة  التجارية  الغرفة  لدى  التوقيع  – اعتماد 
مراجعة   – ال�سجالت  اإلغاء   – لل�سجالت  فروع  فتح   – ن�ساط  اإ�سافة   – ال�سجالت  تعديل   –

التاأمينات الإجتماعية – مراجعة م�سلحة الزكاة والدخل – مراجعة الدفاع املدين. 

2- )طلبات اخلدمات( مراجعة �سركات الإت�سالت – مراجعة �سركة الكهرباء – مراجعة �سركة 

�سيارة  املياه .3-)ال�سيارات( مراجعة وزارة النقل ل�ستخراج كروت ت�سغيل ال�سيارات – �سراء 

دون قيادتها – �سراء معدة ثقيلة دون قيادتها وت�سجيل امللكية وا�ستالم م�ستندات امللكية .

4- )مكتب العمل والعمال( ا�ستخراج التاأ�سريات – ا�ستالم تعوي�سات التاأ�سريات – نقل الكفالت 

– التبليغ عن هروب العمالة  واإلغاوؤها  العمالة  العمال ت�سفية  بيانات  – حتديث  املهن  – تعديل 
 – العمالة لدى التاأمينات الإجتماعية  اإجراءات  اإنهاء   – وجتديدها  العمل  رخ�س  ا�ستخراج   –
اإ�سافة   – العمالة  ولإ�سافة  العمالة  ولإ�سقاط  العاملة  القوى  يف  الآيل  احلا�سب  اإدارة  مراجعة 

وجتديدها  والفرعية  الأ�سا�سية  امللفات  – فتح  ال�سعودة  �سهادات  وحذف ال�سعوديني – ا�ستالم 

لالإ�ستقدام . الأهلية  املكاتب  ق�سم  – مراجعة  )برنت(  بيانات  ك�سف  واإلغاوؤها – ا�ستخراج 

5- )ا�ستقدام العمالة( ا�ستقدام العمالة من اخلارج .

التاأ�سريات  مبالغ  – ا�سرتداد  التاأ�سريات  – اإلغاء  التاأ�سريات  ا�ستخراج  الإ�ستقدام(  )مكتب   -6

اجلن�سيات – تعديل املهن يف التاأ�سريات – مراجعة �سفارة اأي دولة لتوقيع العقود –  – تعديل 
متديد تاأ�سريات اخلروج والعودة – ا�ستخراج ك�سف بيانات )برنت(.

7- )اجلوازات( ا�ستخراج الإقامات – جتديد الإقامات – ا�ستخراج الإقامات بدل مفقود اأو تالف 

– عمل اخلروج النهائي – نقل الكفالت – نقل املعلومات وحتديث البيانات  – عمل خروج وعودة 
– التبليغ عن الهروب – اإلغاء بالغات الهروب  العمال  عن  والتنازل  – الت�سوية  املهن  – تعديل 
– ا�ستخراج تاأ�سريات  – اإلغاء تاأ�سريات اخلروج النهائي  اخلروج والعودة  تاأ�سريات  اإلغاء   –
العمال  بيانات  ك�سف  ا�ستخراج   – املتوفاة  العمالة  اإجراءات  – اإنهاء  مفقود  اأو  تالف  بدل  �سفر 

)برنت(- مراجعة اإدارة الرتحيل والوافدين – اإدارة �سووؤن املنافذ – ا�ستخراج م�ساهد الإعادة 

– ا�ستخراج م�ساهد الإعادة – ا�ستخراج ت�ساريح حج- الت�سجيل يف اخلدمة الإلكرتونية واإ�ستالم 
الرقم ال�سري .

ومديريات  ال�سحة  وزارة  مراجعة   – اخلارجية  وزارة  مراجعة  احلكومية(  )الوزارات   -8

ال�سوؤون ال�سحية وفروعها وما يتبعها من اإدارات واأق�سام .

الرخ�س   9-)الأمانات والبلديات( فتح املحالت – ا�ستخراج الرخ�س – جتديد الرخ�س – اإلغاء 

ال�سحية. الكروت  – ا�ستخراج  الرخ�س  – نقل 
10-)اجلهات الأمنية( مراجعة مراكز ال�سرطة بخ�سو�س العمالة التي تعمل حتت كفالة ال�سركة 

– مراجعة الأمارة و�سعبة تنفيذ الأحكام احلقوقية . اإدارات واأق�سام  – وفروعها وما يتبعها من 
11-)البنوك وامل�سارف( مراجعة البنوك وامل�سارف – فتح احل�سابات ب�سوابط �سرعية واعتماد 

بطاقات  ا�ستخراج   – احل�سابات  من  التحويل   – الإيداع   – احل�سابات  من  ال�سحب   – التوقيع 

ك�سف  ا�ستخراج   – ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الئتمانية  البطاقات  ا�ستخراج   – اآيل  �سراف 

ح�ساب – ا�ستخراج دفاتر �سيكات – اإ�سدار ال�سيكات امل�سدقة – اإ�ستالم احلوالت و�سرفها – 

الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – جتديد الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – فتح �سناديق الأمانات 

– ا�سرتداد وحدات �سناديق الأمانات – طلب القرو�س البنكية املتوافقة مع الأحكام وال�سوابط 
تن�سيط   – بنكي  �سمان  طلب   – بنكي  اعتماد  طلب   – القرو�س  الإعفاء من  – طلب  ال�سرعية 

احل�سابات – قفل احل�سابات وت�سويتها – �سرف ال�سيكات – العرتا�س على ال�سيكات – ا�ستالم 

ال�سيكات – حتديث البيانات – فتح ح�ساب ب�سوابط �سرعية – ال�سحب من احل�ساب – الإيداع يف 

– �سرف  احل�ساب  احل�ساب – ا�ستخراج بطاقة �سراف اآيل – ا�ستخراج ك�سف ح�ساب – تن�سيط 

ال�سيك – حتديث بيانات احل�ساب .

12-)�سندوق التنمية ال�سناعية( التقدمي على قر�س – اإبرام العقد مع ال�سندوق – تقدمي الكفالء 

والت�سامن معهم – التوقيع اأمام كاتب عدل فيما يخ�س الرهن ال�سناعي – ا�ستالم القر�س- التنازل 

عن القر�س – طلب الإعفاء من القر�س – طلب عدم وجود اأي التزامات مادية – ت�سديد القر�س.

13- )املطالبات واملحاكم( املطالبة واإقامة الدعاوى – املرافعة واملدافعة – �سماع الدعاوى والرد 

 – اليمني ورده والمتناع عنه  – طلب  – الإبراء  – التنازل  – ال�سلح  – الإنكار  – الإقرار  عليها 

– اإنكار  بالتزوير  – الطعن  والتعديل  واجلرح  – الإجابة  فيها  والطعن  والبينات  ال�سهود  اإح�سار 

اخلطوط والأختام والتواقيع – طلب التحكيم – تعيني اخلرباء واملحكمني – الطعن بتقارير اخلرباء 

واملحكمني وردهم وا�ستبدالهم – املطالبة بتنفيذ الأحكام – قبول الأحكام ونفيها – الإعرتا�س على 

الأحكام وطلب الإ�ستئناف – ا�ستالم املبالغ لدى املحاكم ال�سرعية – ا�ستالم �سكوك الأحكام – طلب 

الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  مكاتب  لدى  املظامل(  )ديوان  الإدارية  املحاكم  لدى  والتداخل  الإدخال 

التحقيق  هيئة  – لدى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  التجارية وجلان ح�سم املنازعات التجارية – لدى 

والإدعاء العام .

الثمن  ودفع  الإفراغ  وقبول  – ال�سراء  الثمن  وا�ستالم  للم�سرتي  والإفراغ  البيع  )العقارات(   -14

– دمج  الرهن  – فك  – الرهن  التنازل والإفراغ  – قبول  الهبة والإفراغ  – قبول  – الهبة والإفراغ 
ال�سكوك – التجزئة والفرز – ا�ستالم ال�سكوك – التنازل عن النق�س يف امل�ساحة – حتويل الأرا�سي 

احلدود  تعديل   – احلفيظة  ورقم  املدين  ال�سجل  ورقم  املالك  ا�سم  تعديل   – �سكنية  اإىل  الزراعية 

والأطوال وامل�ساحة واأرقام القطع واملخططات وال�سكوك وتواريخها واأ�سماء الأحياء – التاأجري – 

توقيع عقود الأجرة – جتديد عقود الأجرة – ا�ستالم الأجرة – البيع والإفراغ للورثة – ا�ستخراج 

– حتويل  لالأر�س  املجاورة  الزائدة  امل�ساحة  – �سم  مفقود  بدل  – ا�ستخراج �سك  تالف  بدل  �سك 

 – – ا�ستالم ال�سك  – اإثبات مبنى  اأمتار يف ال�سك  اإىل  – حتويل الأقدام  اأمتار يف ال�سك  اإىل  الذرعة 

حتديث ال�سك واإدخاله يف النظام ال�سامل .

الالزمة  الإجراءات   - جميع  واإنهاء  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مراجعة   – والت�سليم  ال�ستالم    

والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغري .

ب(عزل املديرين :ل يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة .

�ساد�ساً: راأ�س مال ال�سركة:

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ) 50000( خم�سون األف ريال مق�سم اىل )500( خم�س مائة ح�سة نقدية 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

ا�سم ال�سريك

نقدية

عدد احل�س�س
 قيمة احل�سة

الواحدة
الجمايل

ريالريالعينية

10047500-475�سامل حممد عبدون با�سيف1

1002500-25خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي2

10050000-500الجمايل

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة و اأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 

�سابعاً:توزيع الأرباح:

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل :

اأ(جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة 

راأ�س  بلغ ن�سف  الإحتياطي متى  اأن توقف جتنب هذا  لل�سركة  ال�سركات ويجوز  ( من نظام   176  (

املال .ب(الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين 

اإحتياطيات اأخرى اأو ترحيل الأرباح كليا اأو جزئيا لل�سنة املالية التالية .

ت(يف حالة حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال ويتم 

ترحيلها لل�سنة املالية التالية ول يتم توزيع الأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة واإذا بلغت خ�سائر 

اإلتزام  ال�سركة مع  للنظر يف ا�ستمرار  ال�سركاء  ال�سركة خم�سني يف املائة من را�س مالها وجب دعوة 

اإذا �سدر طبقا  اإل  ال�ساأن �سحيحا  ال�سركاء يف هذا  اأو يف حلها ول يكون قرار  ال�سركاء بدفع ديونها 

املن�سو�س  بالطرق  القرار  هذا  �سهر  الأحوال  جميع  يف  ويجب  ال�سركات  نظام  من   )  173  ( للمادة 

�سدور  دون  ن�ساطها  مزاولة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  واإذا  ال�سركات  نظام  من   )  164  ( املادة  يف  عليها 

قرار باإ�ستمرارها بال�سرط املتقدم اأو حلها اأ�سبح ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون 

ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها .

ثامناً: تاريخ بداية ال�سركة ونهايتها:

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائيا ملدد اأخرى 

مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم الإ�ستمرار ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية 

اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم .

تا�سعاً:�سكل البالغات :

اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم  توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ) 9 ( من هذا العقد .

عا�سرًا: اإثبات العقد :

يف   35451852 رقم  حتت  القر�سي  �سامل  م�سهور  عدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  التاأ�سي�س  عقد  اإثبات  مت 

�سفحات 10 وتارخ 1435/04/09هـ 

حادي ع�سر : ن�سخ العقد :

مبوجبه  للعمل  منه  ن�سخة  �سريك  كل  اإ�ستلم  ال�سركاء  اإتفاق  ح�سب  ن�سخ  اأربع  من  العقد  هذا  حرر   

والن�سخ الأخرى لتقدميها لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و �سجل ال�سركات .

الالزمة  النظامية  الإجراءات  اإمتام  يف  با�سيف  حممد  �سامل  نايف   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا 

لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .
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UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

خمل�س عقد ت�أ�صي�س �صركة ظل امل�صيف   

) ذات م�صئولية حمدودة (

طبقا لإحكام املادتني )161( و)164( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( 

وتاريخ 1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :

اأول: اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  املالكي،  احمد  حممد  املجيد  عبد   / ال�سيد   )1

امليالد  تاريخ   ) مت�سبب   ( ومهنته  الريا�س  من  �سادره  1380/9/26هـ  تاريخ   1040141465

1350/7/1هـ ويقيم يف مدينة الطائف  �سارع  الو�سحاء ، ويبلغ من العمر ) 83 ( �سنة 0طرف اأول

2( ال�سيدة / هدى �سامل عيد املالكي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1043269222 

تاريخ  1410/4/24هـ  �سادره من الطائف ومهنتها ) ل يوجد لها مهنة ( تاريخ امليالد 1398/6/11هـ 

وتقيم يف مدينة  الطائف �سارع الو�سحاء وتبلغ من العمر ) 35( �سنة0   طرف ثاين

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودية   ، املالكي  املجيد  عبد  �ساكر  غال   / ال�سيدة   )3

تاريخ   ) مهنة  لها   يوجد  ل   ( ومهنتها  الطائف  من  �سادره  1410/4/24هـ  تاريخ   1121022204

امليالد 1424/4/5هـ

 وتقيم يف مدينة الطائف  �سارع الو�سحاء وتبلغ من العمر) 9 ( �سنوات 0

طرف ثالث �سريك قا�سر

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، املالكي  املجيد  عبد  �ساكر  خالد   / ال�سيد   )4

1135489639 تاريخ 1410/4/24هـ �سادره من الطائف  ومهنته ) ل يوجد له مهنة ( تاريخ امليالد 

1427/4/16هـ ، ويقيم يف مدينة الطائف �سارع الو�سحاء ويبلغ من العمر ) 6 ( �سنة 

طرف رابع �سريك قا�سر 

 ثانيا : اأ�سم ال�سركة

ا�سم ال�سركة هو / �سركة ظل امل�سيف للمقاولت العامة املحدودة

ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

 غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

 مقاولت عامة للمباين وال�سيانة ونظافة وت�سغيل الطرق وال�سدود واأعمال ال�سرف ال�سحي والتجارة 

وتزاول ال�سركة هذه الأن�سطة بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة الخت�سا�س -0

رابعا« : املركز الرئي�سي لل�سركة :

  يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الطائف ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج 

اململكة وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي يف اأي مدينة اأخرى باململكة متى اقت�ست م�سلحة 

ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وبعد موافقة اجلهات املخت�سة 0

خام�سا« :الإدارة:

اأ ( يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء منهم اأو من الغري بعقد م�ستقل ويحدد يف العقد �سالحياته   (

ومدة تعيينه ومكافاأته 

) ب ( يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة اأو يف عقد م�ستقل دون اإخالل بحقه يف التعوي�س 

اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق 0

�ساد�سا« : راأ�س مال ال�سركة 

 حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ) 000ر100( مائة األف ريال مق�ســم اإلــــى ) 1000 ( األف ح�سة نقدية 

وعينية مت�ســــاوية القيمة قيــمة كل ح�ســــــة ) 100 ( مئة ريال  ومت توزيعه على ال�سركاء كالتايل :

اأ�سم ال�ســـــــــريك

عدد 

احل�س�س 

النقدية

عـــدد 

احل�س�س 

العينية

قيمة احل�سة

الواحــدة   

بالريال
الإجمــايل

125125100عبدا ملجيد حممد املالكي
12500

12512510012500هدى �سامل عيد املالكي

غال �ساكر عبدا ملجيد 

125125100املالكي
12500

خالد �ساكر عبدا ملجيد 

12512510012500املالكي

50050050000 الإجمـــــــــــايل

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 0كمايقر 

ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س 

العينية املبينة كما يلي :

الإجمايلبيان نوع الأ�سل

اأثاث مكتبــــي

اأخ�ساب - �سفالت

20000

30000

50000الإجمايل

 �ساد�سا« :  الأرباح واخل�سائر :

توزع اإرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم م�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل 

10% من الإرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف  اأ(_ جتنب ن�سبة قدرها 

املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اإن توقف جتنب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س 

املال 0

تكوين  ال�سركاء  يقرر  مامل  املال  راأ�س  يف  منهم  كل  ح�س�س  بن�سبة  ال�سركاء  على  يوزع  الباقي  ب(_ 

احتياطات اأخرى اأو ترحيل ر�سيد الإرباح كليا اأو جزئيا لل�سنة املالية التالية 0

ج(_ يف حالة حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال ويتم 

ترحيلها لل�سنة املالية التالية ول يتم توزيع 

ال�سركة خم�سني يف املائة من راأ�س مالها  ، واإذا بلغت خ�سائر  اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة  اإرباح 

وجب على مدير ال�سركة دعوة ال�سركاء بالجتماع خالل مده ل تزيد على ثالثني يوما من تاريخ بلوغ 

اخل�سارة لهذا احلد للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها اأو يف حلها  ول يكون 

قرار ال�سركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحا اإل اإذا �سدر طبقا للمادة )173( من نظام ال�سركات واإذا ا�ستمرت 

ال�سركاء  اأ�سبح  اأو حلها  املتقدم  بال�سرط  با�ستمرارها  قرار  ن�ساطها دون �سدور  مزاولة  ال�سركة يف 

م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها 0 

ثامنا« : بداية ال�سركة ونهايتها :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة ع�سرة �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل 

التجاري وجتدد تلقائيا ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار 

ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم 0

تا�سعا« : �سكل التبليغات : توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجلة على عناوينهم املبنية يف �سجل احل�س�س و تخ�سع  ال�سركة لكافة الأنظمة والتعليمات �سارية 

املفعول باململكة العربية ال�سعودية 0عا�سرا«: اإثبات العقد:

1435/3/7هـ  35307764 وتاريخ  اإثبات عقد التاأ�سي�س لدى ف�سيلة كاتب عدل بالطائف برقم   مت 

حادي ع�سر : ن�سخ العقد :

حرر هذا العقد من �ست ن�سخ اأ�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل مبوجبة ، والن�سخ الأخرى لتقدميها 

للجهات املخت�سة لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و�سجل ال�سركات 0 هذا وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد / 

�ساكر عبدا ملجيد حممد املالكي يف اإمتام الإجراءات النظامية الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى 

اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن 0

قرار ال�صرك�ء ب�صركة فهد �صعيد ال�صفي�ين وع�ص�م �صعيد ال�صفي�ين  بتعديل 

بع�س بنود عقد الت�أ�صي�س بت�ريخ 1435/03/21هـ املوافق 2014/01/22م
لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم :

                                         1082022623 رقم               املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ال�سفياين  �سعيد  1-فهد 

طرف اأول

                                         1001762903 رقم            املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ال�سفياين  �سعيد  2-ع�سام 

طرف ثاين

تاأ�سي�س �سركة فهد �سعيد ال�سفياين وع�سام �سعيد ال�سفياين املحدودة واملقيدة بال�سجل التجاري رقم 

املكلف   ، عدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  هـ   1433/01/24 بتاريخ   4031065882

بالعمل يف مقر الغرفة التجارية مبكة املكرمة ، ب�سحيفة }9{ جملد }5{ بتاريخ 1432/12/24 هـ .

وحيث اأن ال�سركاء يرغبون يف تعديل املادة }1{ اخلا�سة با�سم ال�سركة واملادة { ثانياً} من عقد 

تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة مبادة اأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة اأن�سطة لل�سركة ، كما رغب ال�سركاء 

يف تعديل املادة { عا�سرًا } واخلا�سة مبادة الإدارة.لذا قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة 

300 ح�سة { متثل }100%{ من راأ�س املال ووفقا  مبوافقة } جميع ال�سركاء { الذين ميلكون } 

ملا يلي :اأول :ــ يعترب هذا التمهيد جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.ثانيا :ــ تعديل املادة {  1 } من عقد 

تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة با�سم ال�سركة لت�سبح بعد التعديل علي النحو الأتي :-  �سركة بريوت 

ال�سركة  التاأ�سي�س واخلا�سة بغر�س  املادة }2{ من عقد  : تعديل  التجارية املحدودةثالثاُ  اخلليج 

لت�سبح بعد التعديل على النحو التايل :ــ  اأن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

1-مطاعم ومطابخ لتقدمي الوجبات الغذائية وامل�سروبات املتنوعة

اجلملة  4-جتارة  التجارية      3-الوكالت  مطهية      والغري  املطهية  الإعا�سة  تاأمني  2-خدمات 

والتجزئة يف املواد الغذائية    5-اإدارة و�سيانة ونظافة وت�سغيل الفنادق وال�سقق املفرو�سة واملباين 

احلكومية والأهلية وامل�ست�سفيات احلكومية والأهلية وامل�سالخ واملراكز التجارية واملطارات .

6-املقاولت العامة لالإن�ساء والتعمري واخلدمات العامة والعقارية .   7-تاأجري املعدات الثقيلة

8-الدعاية والإعالن     9-�سيانة ال�سيارات        10-بيع و تاأجري ال�سيارات 

) ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول علي الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س(

رابعاً :ــ تعديل املادة عا�سرا : واخلا�سة مبادة الإدارة حيث ت�سبح بعد التعديل علي النحو التايل :-

يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء منهم اأو من الغري بعقد م�ستقل وحتدد يف العقد �سالحياته ومدة 

تعيينه ومكافاأته.  عزل املدير : يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة اأو يف عقد م�ستقل دون 

اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق.

اأو  رابعاً :- تبقى باقي مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل 

تغيري .  خام�سا :ــ �سور هذا العقد من )5( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها 

والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وعليه جرى التوقيع وقد 

النظامية  الإجراءات  اإمتام  اأو يوكله يف  يفو�سه  اأو من  ال�سفياين  �سعيد عبداهلل  فهد  ال�سيد /  فو�سنا 

الالزمة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخ�س بهذا ال�ساأن .

توقيع ال�سركاء :     طرف اأول                                                                                        طرف ثاين

                             فهد �سعيد ال�سفياين                                                                            ع�سام �سعيد
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة رواد الأ�سنان الطبي

)ذات م�شئولية حمدودة(
رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من  )161(و)164(  املادتني  لأحكام  طبقاً 

)م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :

اأوًل: اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

 ( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  با�سيف  عبدون  حممد  �سامل   / 1-ال�سيد 

1027849072( وتاريخ 15 / 6 / 1392هـ  �سادر من مكة املكرمة ومهنته متقاعد تاريخ امليالد 1 

/7 /1374هـ ويقيم يف مدينة مكة املكرمة �سارع ال�سوقية ويبلغ من العمر  �ستون �سنة .

2-ال�سيد / خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 

)1062040694 ( وتاريخ 13 / 4 / 1421هـ �سادر من جدة ومهنته مت�سبب تاريخ امليالد 4 / 4 

/1406هـ ويقيم يف مدينة الطائف �سارع ال�ستني ويبلغ من العمر ت�سعة وع�سرين �سنة .

ثانياً:ا�سم ال�سركة :

ا�سم ال�سركة هو �سركة رواد الأ�سنان الطبي املحدودة .

ثالثاً:اأغرا�س ال�سركة : فتح جممع طبي لطب الأ�سنان .

رابعاً: مركزها الرئي�سي :

يكون املركز الرئي�سي يف مدينة الطائف ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة 

متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي اإىل 

اأي مدينة اأخرى .

خام�ساً:الإدارة:

اأ(يدير ال�سركة �سامل حممد عبدون با�سيف وله يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات فيما يخ�س :

جتديد   – ال�سجالت  ا�ستخراج   - ال�سجالت  اإدارة  مراجعة  يف  وذلك  التجارية(  )ال�سجالت   -1

الإ�سرتاك  – جتديد  التجارية  الغرفة  لدى  الإ�سرتاك  – فتح  التجاري  ال�سم  – حجز  ال�سجالت 

لدى الغرفة التجارية – التوقيع على جميع امل�ستندات لدى الغرفة التجارية – اإدارة ال�سجالت 

ال�سجالت  على  – الإ�سراف  التجارية  الأعمال  – اإدارة  التجارية  الغرفة  لدى  التوقيع  – اعتماد 
مراجعة   – ال�سجالت  اإلغاء   – لل�سجالت  فروع  فتح   – ن�ساط  اإ�سافة   – ال�سجالت  تعديل   –

التاأمينات الإجتماعية – مراجعة م�سلحة الزكاة والدخل – مراجعة الدفاع املدين. 

2- )طلبات اخلدمات( مراجعة �سركات الإت�سالت – مراجعة �سركة الكهرباء – مراجعة �سركة 

�سيارة  املياه .3-)ال�سيارات( مراجعة وزارة النقل ل�ستخراج كروت ت�سغيل ال�سيارات – �سراء 

دون قيادتها – �سراء معدة ثقيلة دون قيادتها وت�سجيل امللكية وا�ستالم م�ستندات امللكية .

4- )مكتب العمل والعمال( ا�ستخراج التاأ�سريات – ا�ستالم تعوي�سات التاأ�سريات – نقل الكفالت 

– التبليغ عن هروب العمالة  واإلغاوؤها  العمالة  العمال ت�سفية  بيانات  – حتديث  املهن  – تعديل 
 – العمالة لدى التاأمينات الإجتماعية  اإجراءات  اإنهاء   – وجتديدها  العمل  رخ�س  ا�ستخراج   –
اإ�سافة   – العمالة  ولإ�سافة  العمالة  ولإ�سقاط  العاملة  القوى  يف  الآيل  احلا�سب  اإدارة  مراجعة 

وجتديدها  والفرعية  الأ�سا�سية  امللفات  – فتح  ال�سعودة  �سهادات  وحذف ال�سعوديني – ا�ستالم 

لالإ�ستقدام . الأهلية  املكاتب  ق�سم  – مراجعة  )برنت(  بيانات  ك�سف  واإلغاوؤها – ا�ستخراج 

5- )ا�ستقدام العمالة( ا�ستقدام العمالة من اخلارج .

التاأ�سريات  مبالغ  – ا�سرتداد  التاأ�سريات  – اإلغاء  التاأ�سريات  ا�ستخراج  الإ�ستقدام(  )مكتب   -6

اجلن�سيات – تعديل املهن يف التاأ�سريات – مراجعة �سفارة اأي دولة لتوقيع العقود –  – تعديل 
متديد تاأ�سريات اخلروج والعودة – ا�ستخراج ك�سف بيانات )برنت(.

7- )اجلوازات( ا�ستخراج الإقامات – جتديد الإقامات – ا�ستخراج الإقامات بدل مفقود اأو تالف 

– عمل اخلروج النهائي – نقل الكفالت – نقل املعلومات وحتديث البيانات  – عمل خروج وعودة 
– التبليغ عن الهروب – اإلغاء بالغات الهروب  العمال  عن  والتنازل  – الت�سوية  املهن  – تعديل 
– ا�ستخراج تاأ�سريات  – اإلغاء تاأ�سريات اخلروج النهائي  اخلروج والعودة  تاأ�سريات  اإلغاء   –
العمال  بيانات  ك�سف  ا�ستخراج   – املتوفاة  العمالة  اإجراءات  – اإنهاء  مفقود  اأو  تالف  بدل  �سفر 

)برنت(- مراجعة اإدارة الرتحيل والوافدين – اإدارة �سووؤن املنافذ – ا�ستخراج م�ساهد الإعادة 

– ا�ستخراج م�ساهد الإعادة – ا�ستخراج ت�ساريح حج- الت�سجيل يف اخلدمة الإلكرتونية واإ�ستالم 
الرقم ال�سري .

ومديريات  ال�سحة  وزارة  مراجعة   – اخلارجية  وزارة  مراجعة  احلكومية(  )الوزارات   -8

ال�سوؤون ال�سحية وفروعها وما يتبعها من اإدارات واأق�سام .

الرخ�س   9-)الأمانات والبلديات( فتح املحالت – ا�ستخراج الرخ�س – جتديد الرخ�س – اإلغاء 

ال�سحية. الكروت  – ا�ستخراج  الرخ�س  – نقل 
10-)اجلهات الأمنية( مراجعة مراكز ال�سرطة بخ�سو�س العمالة التي تعمل حتت كفالة ال�سركة 

– مراجعة الأمارة و�سعبة تنفيذ الأحكام احلقوقية . اإدارات واأق�سام  – وفروعها وما يتبعها من 
11-)البنوك وامل�سارف( مراجعة البنوك وامل�سارف – فتح احل�سابات ب�سوابط �سرعية واعتماد 

بطاقات  ا�ستخراج   – احل�سابات  من  التحويل   – الإيداع   – احل�سابات  من  ال�سحب   – التوقيع 

ك�سف  ا�ستخراج   – ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الئتمانية  البطاقات  ا�ستخراج   – اآيل  �سراف 

ح�ساب – ا�ستخراج دفاتر �سيكات – اإ�سدار ال�سيكات امل�سدقة – اإ�ستالم احلوالت و�سرفها – 

الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – جتديد الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – فتح �سناديق الأمانات 

– ا�سرتداد وحدات �سناديق الأمانات – طلب القرو�س البنكية املتوافقة مع الأحكام وال�سوابط 
تن�سيط   – بنكي  �سمان  طلب   – بنكي  اعتماد  طلب   – القرو�س  الإعفاء من  – طلب  ال�سرعية 

احل�سابات – قفل احل�سابات وت�سويتها – �سرف ال�سيكات – العرتا�س على ال�سيكات – ا�ستالم 

ال�سيكات – حتديث البيانات – فتح ح�ساب ب�سوابط �سرعية – ال�سحب من احل�ساب – الإيداع يف 

– �سرف  احل�ساب  احل�ساب – ا�ستخراج بطاقة �سراف اآيل – ا�ستخراج ك�سف ح�ساب – تن�سيط 

ال�سيك – حتديث بيانات احل�ساب .

12-)�سندوق التنمية ال�سناعية( التقدمي على قر�س – اإبرام العقد مع ال�سندوق – تقدمي الكفالء 

والت�سامن معهم – التوقيع اأمام كاتب عدل فيما يخ�س الرهن ال�سناعي – ا�ستالم القر�س- التنازل 

عن القر�س – طلب الإعفاء من القر�س – طلب عدم وجود اأي التزامات مادية – ت�سديد القر�س.

13- )املطالبات واملحاكم( املطالبة واإقامة الدعاوى – املرافعة واملدافعة – �سماع الدعاوى والرد 

 – اليمني ورده والمتناع عنه  – طلب  – الإبراء  – التنازل  – ال�سلح  – الإنكار  – الإقرار  عليها 

– اإنكار  بالتزوير  – الطعن  والتعديل  واجلرح  – الإجابة  فيها  والطعن  والبينات  ال�سهود  اإح�سار 

اخلطوط والأختام والتواقيع – طلب التحكيم – تعيني اخلرباء واملحكمني – الطعن بتقارير اخلرباء 

واملحكمني وردهم وا�ستبدالهم – املطالبة بتنفيذ الأحكام – قبول الأحكام ونفيها – الإعرتا�س على 

الأحكام وطلب الإ�ستئناف – ا�ستالم املبالغ لدى املحاكم ال�سرعية – ا�ستالم �سكوك الأحكام – طلب 

الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  مكاتب  لدى  املظامل(  )ديوان  الإدارية  املحاكم  لدى  والتداخل  الإدخال 

التحقيق  هيئة  – لدى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  التجارية وجلان ح�سم املنازعات التجارية – لدى 

والإدعاء العام .

الثمن  ودفع  الإفراغ  وقبول  – ال�سراء  الثمن  وا�ستالم  للم�سرتي  والإفراغ  البيع  )العقارات(   -14

– دمج  الرهن  – فك  – الرهن  التنازل والإفراغ  – قبول  الهبة والإفراغ  – قبول  – الهبة والإفراغ 
ال�سكوك – التجزئة والفرز – ا�ستالم ال�سكوك – التنازل عن النق�س يف امل�ساحة – حتويل الأرا�سي 

احلدود  تعديل   – احلفيظة  ورقم  املدين  ال�سجل  ورقم  املالك  ا�سم  تعديل   – �سكنية  اإىل  الزراعية 

والأطوال وامل�ساحة واأرقام القطع واملخططات وال�سكوك وتواريخها واأ�سماء الأحياء – التاأجري – 

توقيع عقود الأجرة – جتديد عقود الأجرة – ا�ستالم الأجرة – البيع والإفراغ للورثة – ا�ستخراج 

– حتويل  لالأر�س  املجاورة  الزائدة  امل�ساحة  – �سم  مفقود  بدل  – ا�ستخراج �سك  تالف  بدل  �سك 

 – – ا�ستالم ال�سك  – اإثبات مبنى  اأمتار يف ال�سك  اإىل  – حتويل الأقدام  اأمتار يف ال�سك  اإىل  الذرعة 

حتديث ال�سك واإدخاله يف النظام ال�سامل .

الالزمة  الإجراءات   - جميع  واإنهاء  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مراجعة   – والت�سليم  ال�ستالم    

والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغري .

ب(عزل املديرين :ل يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة .

�ساد�ساً: راأ�س مال ال�سركة:

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ) 50000( خم�سون األف ريال مق�سم اىل )500( خم�س مائة ح�سة نقدية 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

ا�سم ال�سريك

نقدية

عدد احل�س�س
 قيمة احل�سة

الواحدة
الجمايل

ريالريالعينية

10047500-475�سامل حممد عبدون با�سيف1

1002500-25خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي2

10050000-500الجمايل

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة و اأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 

�سابعاً:توزيع الأرباح:

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل :

اأ(جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة 

راأ�س  بلغ ن�سف  الإحتياطي متى  اأن توقف جتنب هذا  لل�سركة  ال�سركات ويجوز  ( من نظام   176  (

املال .ب(الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين 

اإحتياطيات اأخرى اأو ترحيل الأرباح كليا اأو جزئيا لل�سنة املالية التالية .

ت(يف حالة حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال ويتم 

ترحيلها لل�سنة املالية التالية ول يتم توزيع الأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة واإذا بلغت خ�سائر 

اإلتزام  ال�سركة مع  للنظر يف ا�ستمرار  ال�سركاء  ال�سركة خم�سني يف املائة من را�س مالها وجب دعوة 

اإذا �سدر طبقا  اإل  ال�ساأن �سحيحا  ال�سركاء يف هذا  اأو يف حلها ول يكون قرار  ال�سركاء بدفع ديونها 

املن�سو�س  بالطرق  القرار  هذا  �سهر  الأحوال  جميع  يف  ويجب  ال�سركات  نظام  من   )  173  ( للمادة 

�سدور  دون  ن�ساطها  مزاولة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  واإذا  ال�سركات  نظام  من   )  164  ( املادة  يف  عليها 

قرار باإ�ستمرارها بال�سرط املتقدم اأو حلها اأ�سبح ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون 

ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها .

ثامناً: تاريخ بداية ال�سركة ونهايتها:

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائيا ملدد اأخرى 

مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم الإ�ستمرار ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية 

اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم .

تا�سعاً:�سكل البالغات :

اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم  توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ) 9 ( من هذا العقد .

عا�سرًا: اإثبات العقد :

يف   35451852 رقم  حتت  القر�سي  �سامل  م�سهور  عدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  التاأ�سي�س  عقد  اإثبات  مت 

�سفحات 10 وتارخ 1435/04/09هـ 

حادي ع�سر : ن�سخ العقد :

مبوجبه  للعمل  منه  ن�سخة  �سريك  كل  اإ�ستلم  ال�سركاء  اإتفاق  ح�سب  ن�سخ  اأربع  من  العقد  هذا  حرر   

والن�سخ الأخرى لتقدميها لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و �سجل ال�سركات .

الالزمة  النظامية  الإجراءات  اإمتام  يف  با�سيف  حممد  �سامل  نايف   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا 

لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة رواد الأ�سنان الطبي

)ذات م�شئولية حمدودة(
رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من  )161(و)164(  املادتني  لأحكام  طبقاً 

)م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :

اأوًل: اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

 ( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  با�سيف  عبدون  حممد  �سامل   / 1-ال�سيد 

1027849072( وتاريخ 15 / 6 / 1392هـ  �سادر من مكة املكرمة ومهنته متقاعد تاريخ امليالد 1 

/7 /1374هـ ويقيم يف مدينة مكة املكرمة �سارع ال�سوقية ويبلغ من العمر  �ستون �سنة .

2-ال�سيد / خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 

)1062040694 ( وتاريخ 13 / 4 / 1421هـ �سادر من جدة ومهنته مت�سبب تاريخ امليالد 4 / 4 

/1406هـ ويقيم يف مدينة الطائف �سارع ال�ستني ويبلغ من العمر ت�سعة وع�سرين �سنة .

ثانياً:ا�سم ال�سركة :

ا�سم ال�سركة هو �سركة رواد الأ�سنان الطبي املحدودة .

ثالثاً:اأغرا�س ال�سركة : فتح جممع طبي لطب الأ�سنان .

رابعاً: مركزها الرئي�سي :

يكون املركز الرئي�سي يف مدينة الطائف ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة 

متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي اإىل 

اأي مدينة اأخرى .

خام�ساً:الإدارة:

اأ(يدير ال�سركة �سامل حممد عبدون با�سيف وله يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات فيما يخ�س :

جتديد   – ال�سجالت  ا�ستخراج   - ال�سجالت  اإدارة  مراجعة  يف  وذلك  التجارية(  )ال�سجالت   -1

الإ�سرتاك  – جتديد  التجارية  الغرفة  لدى  الإ�سرتاك  – فتح  التجاري  ال�سم  – حجز  ال�سجالت 

لدى الغرفة التجارية – التوقيع على جميع امل�ستندات لدى الغرفة التجارية – اإدارة ال�سجالت 

ال�سجالت  على  – الإ�سراف  التجارية  الأعمال  – اإدارة  التجارية  الغرفة  لدى  التوقيع  – اعتماد 
مراجعة   – ال�سجالت  اإلغاء   – لل�سجالت  فروع  فتح   – ن�ساط  اإ�سافة   – ال�سجالت  تعديل   –

التاأمينات الإجتماعية – مراجعة م�سلحة الزكاة والدخل – مراجعة الدفاع املدين. 

2- )طلبات اخلدمات( مراجعة �سركات الإت�سالت – مراجعة �سركة الكهرباء – مراجعة �سركة 

�سيارة  املياه .3-)ال�سيارات( مراجعة وزارة النقل ل�ستخراج كروت ت�سغيل ال�سيارات – �سراء 

دون قيادتها – �سراء معدة ثقيلة دون قيادتها وت�سجيل امللكية وا�ستالم م�ستندات امللكية .

4- )مكتب العمل والعمال( ا�ستخراج التاأ�سريات – ا�ستالم تعوي�سات التاأ�سريات – نقل الكفالت 

– التبليغ عن هروب العمالة  واإلغاوؤها  العمالة  العمال ت�سفية  بيانات  – حتديث  املهن  – تعديل 
 – العمالة لدى التاأمينات الإجتماعية  اإجراءات  اإنهاء   – وجتديدها  العمل  رخ�س  ا�ستخراج   –
اإ�سافة   – العمالة  ولإ�سافة  العمالة  ولإ�سقاط  العاملة  القوى  يف  الآيل  احلا�سب  اإدارة  مراجعة 

وجتديدها  والفرعية  الأ�سا�سية  امللفات  – فتح  ال�سعودة  �سهادات  وحذف ال�سعوديني – ا�ستالم 

لالإ�ستقدام . الأهلية  املكاتب  ق�سم  – مراجعة  )برنت(  بيانات  ك�سف  واإلغاوؤها – ا�ستخراج 

5- )ا�ستقدام العمالة( ا�ستقدام العمالة من اخلارج .

التاأ�سريات  مبالغ  – ا�سرتداد  التاأ�سريات  – اإلغاء  التاأ�سريات  ا�ستخراج  الإ�ستقدام(  )مكتب   -6

اجلن�سيات – تعديل املهن يف التاأ�سريات – مراجعة �سفارة اأي دولة لتوقيع العقود –  – تعديل 
متديد تاأ�سريات اخلروج والعودة – ا�ستخراج ك�سف بيانات )برنت(.

7- )اجلوازات( ا�ستخراج الإقامات – جتديد الإقامات – ا�ستخراج الإقامات بدل مفقود اأو تالف 

– عمل اخلروج النهائي – نقل الكفالت – نقل املعلومات وحتديث البيانات  – عمل خروج وعودة 
– التبليغ عن الهروب – اإلغاء بالغات الهروب  العمال  عن  والتنازل  – الت�سوية  املهن  – تعديل 
– ا�ستخراج تاأ�سريات  – اإلغاء تاأ�سريات اخلروج النهائي  اخلروج والعودة  تاأ�سريات  اإلغاء   –
العمال  بيانات  ك�سف  ا�ستخراج   – املتوفاة  العمالة  اإجراءات  – اإنهاء  مفقود  اأو  تالف  بدل  �سفر 

)برنت(- مراجعة اإدارة الرتحيل والوافدين – اإدارة �سووؤن املنافذ – ا�ستخراج م�ساهد الإعادة 

– ا�ستخراج م�ساهد الإعادة – ا�ستخراج ت�ساريح حج- الت�سجيل يف اخلدمة الإلكرتونية واإ�ستالم 
الرقم ال�سري .

ومديريات  ال�سحة  وزارة  مراجعة   – اخلارجية  وزارة  مراجعة  احلكومية(  )الوزارات   -8

ال�سوؤون ال�سحية وفروعها وما يتبعها من اإدارات واأق�سام .

الرخ�س   9-)الأمانات والبلديات( فتح املحالت – ا�ستخراج الرخ�س – جتديد الرخ�س – اإلغاء 

ال�سحية. الكروت  – ا�ستخراج  الرخ�س  – نقل 
10-)اجلهات الأمنية( مراجعة مراكز ال�سرطة بخ�سو�س العمالة التي تعمل حتت كفالة ال�سركة 

– مراجعة الأمارة و�سعبة تنفيذ الأحكام احلقوقية . اإدارات واأق�سام  – وفروعها وما يتبعها من 
11-)البنوك وامل�سارف( مراجعة البنوك وامل�سارف – فتح احل�سابات ب�سوابط �سرعية واعتماد 

بطاقات  ا�ستخراج   – احل�سابات  من  التحويل   – الإيداع   – احل�سابات  من  ال�سحب   – التوقيع 

ك�سف  ا�ستخراج   – ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الئتمانية  البطاقات  ا�ستخراج   – اآيل  �سراف 

ح�ساب – ا�ستخراج دفاتر �سيكات – اإ�سدار ال�سيكات امل�سدقة – اإ�ستالم احلوالت و�سرفها – 

الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – جتديد الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – فتح �سناديق الأمانات 

– ا�سرتداد وحدات �سناديق الأمانات – طلب القرو�س البنكية املتوافقة مع الأحكام وال�سوابط 
تن�سيط   – بنكي  �سمان  طلب   – بنكي  اعتماد  طلب   – القرو�س  الإعفاء من  – طلب  ال�سرعية 

احل�سابات – قفل احل�سابات وت�سويتها – �سرف ال�سيكات – العرتا�س على ال�سيكات – ا�ستالم 

ال�سيكات – حتديث البيانات – فتح ح�ساب ب�سوابط �سرعية – ال�سحب من احل�ساب – الإيداع يف 

– �سرف  احل�ساب  احل�ساب – ا�ستخراج بطاقة �سراف اآيل – ا�ستخراج ك�سف ح�ساب – تن�سيط 

ال�سيك – حتديث بيانات احل�ساب .

12-)�سندوق التنمية ال�سناعية( التقدمي على قر�س – اإبرام العقد مع ال�سندوق – تقدمي الكفالء 

والت�سامن معهم – التوقيع اأمام كاتب عدل فيما يخ�س الرهن ال�سناعي – ا�ستالم القر�س- التنازل 

عن القر�س – طلب الإعفاء من القر�س – طلب عدم وجود اأي التزامات مادية – ت�سديد القر�س.

13- )املطالبات واملحاكم( املطالبة واإقامة الدعاوى – املرافعة واملدافعة – �سماع الدعاوى والرد 

 – اليمني ورده والمتناع عنه  – طلب  – الإبراء  – التنازل  – ال�سلح  – الإنكار  – الإقرار  عليها 

– اإنكار  بالتزوير  – الطعن  والتعديل  واجلرح  – الإجابة  فيها  والطعن  والبينات  ال�سهود  اإح�سار 

اخلطوط والأختام والتواقيع – طلب التحكيم – تعيني اخلرباء واملحكمني – الطعن بتقارير اخلرباء 

واملحكمني وردهم وا�ستبدالهم – املطالبة بتنفيذ الأحكام – قبول الأحكام ونفيها – الإعرتا�س على 

الأحكام وطلب الإ�ستئناف – ا�ستالم املبالغ لدى املحاكم ال�سرعية – ا�ستالم �سكوك الأحكام – طلب 

الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  مكاتب  لدى  املظامل(  )ديوان  الإدارية  املحاكم  لدى  والتداخل  الإدخال 

التحقيق  هيئة  – لدى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  التجارية وجلان ح�سم املنازعات التجارية – لدى 

والإدعاء العام .

الثمن  ودفع  الإفراغ  وقبول  – ال�سراء  الثمن  وا�ستالم  للم�سرتي  والإفراغ  البيع  )العقارات(   -14

– دمج  الرهن  – فك  – الرهن  التنازل والإفراغ  – قبول  الهبة والإفراغ  – قبول  – الهبة والإفراغ 
ال�سكوك – التجزئة والفرز – ا�ستالم ال�سكوك – التنازل عن النق�س يف امل�ساحة – حتويل الأرا�سي 

احلدود  تعديل   – احلفيظة  ورقم  املدين  ال�سجل  ورقم  املالك  ا�سم  تعديل   – �سكنية  اإىل  الزراعية 

والأطوال وامل�ساحة واأرقام القطع واملخططات وال�سكوك وتواريخها واأ�سماء الأحياء – التاأجري – 

توقيع عقود الأجرة – جتديد عقود الأجرة – ا�ستالم الأجرة – البيع والإفراغ للورثة – ا�ستخراج 

– حتويل  لالأر�س  املجاورة  الزائدة  امل�ساحة  – �سم  مفقود  بدل  – ا�ستخراج �سك  تالف  بدل  �سك 

 – – ا�ستالم ال�سك  – اإثبات مبنى  اأمتار يف ال�سك  اإىل  – حتويل الأقدام  اأمتار يف ال�سك  اإىل  الذرعة 

حتديث ال�سك واإدخاله يف النظام ال�سامل .

الالزمة  الإجراءات   - جميع  واإنهاء  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مراجعة   – والت�سليم  ال�ستالم    

والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغري .

ب(عزل املديرين :ل يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة .

�ساد�ساً: راأ�س مال ال�سركة:

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ) 50000( خم�سون األف ريال مق�سم اىل )500( خم�س مائة ح�سة نقدية 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

ا�سم ال�سريك

نقدية

عدد احل�س�س
 قيمة احل�سة

الواحدة
الجمايل

ريالريالعينية

10047500-475�سامل حممد عبدون با�سيف1

1002500-25خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي2

10050000-500الجمايل

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة و اأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 

�سابعاً:توزيع الأرباح:

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل :

اأ(جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة 

راأ�س  بلغ ن�سف  الإحتياطي متى  اأن توقف جتنب هذا  لل�سركة  ال�سركات ويجوز  ( من نظام   176  (

املال .ب(الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين 

اإحتياطيات اأخرى اأو ترحيل الأرباح كليا اأو جزئيا لل�سنة املالية التالية .

ت(يف حالة حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال ويتم 

ترحيلها لل�سنة املالية التالية ول يتم توزيع الأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة واإذا بلغت خ�سائر 

اإلتزام  ال�سركة مع  للنظر يف ا�ستمرار  ال�سركاء  ال�سركة خم�سني يف املائة من را�س مالها وجب دعوة 

اإذا �سدر طبقا  اإل  ال�ساأن �سحيحا  ال�سركاء يف هذا  اأو يف حلها ول يكون قرار  ال�سركاء بدفع ديونها 

املن�سو�س  بالطرق  القرار  هذا  �سهر  الأحوال  جميع  يف  ويجب  ال�سركات  نظام  من   )  173  ( للمادة 

�سدور  دون  ن�ساطها  مزاولة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  واإذا  ال�سركات  نظام  من   )  164  ( املادة  يف  عليها 

قرار باإ�ستمرارها بال�سرط املتقدم اأو حلها اأ�سبح ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون 

ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها .

ثامناً: تاريخ بداية ال�سركة ونهايتها:

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائيا ملدد اأخرى 

مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم الإ�ستمرار ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية 

اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم .

تا�سعاً:�سكل البالغات :

اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم  توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ) 9 ( من هذا العقد .

عا�سرًا: اإثبات العقد :

يف   35451852 رقم  حتت  القر�سي  �سامل  م�سهور  عدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  التاأ�سي�س  عقد  اإثبات  مت 

�سفحات 10 وتارخ 1435/04/09هـ 

حادي ع�سر : ن�سخ العقد :

مبوجبه  للعمل  منه  ن�سخة  �سريك  كل  اإ�ستلم  ال�سركاء  اإتفاق  ح�سب  ن�سخ  اأربع  من  العقد  هذا  حرر   

والن�سخ الأخرى لتقدميها لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و �سجل ال�سركات .

الالزمة  النظامية  الإجراءات  اإمتام  يف  با�سيف  حممد  �سامل  نايف   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا 

لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .
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UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

خمل�س عقد ت�أ�صي�س �صركة ظل امل�صيف   

) ذات م�صئولية حمدودة (

طبقا لإحكام املادتني )161( و)164( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( 

وتاريخ 1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :

اأول: اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  املالكي،  احمد  حممد  املجيد  عبد   / ال�سيد   )1

امليالد  تاريخ   ) مت�سبب   ( ومهنته  الريا�س  من  �سادره  1380/9/26هـ  تاريخ   1040141465

1350/7/1هـ ويقيم يف مدينة الطائف  �سارع  الو�سحاء ، ويبلغ من العمر ) 83 ( �سنة 0طرف اأول

2( ال�سيدة / هدى �سامل عيد املالكي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 1043269222 

تاريخ  1410/4/24هـ  �سادره من الطائف ومهنتها ) ل يوجد لها مهنة ( تاريخ امليالد 1398/6/11هـ 

وتقيم يف مدينة  الطائف �سارع الو�سحاء وتبلغ من العمر ) 35( �سنة0   طرف ثاين

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودية   ، املالكي  املجيد  عبد  �ساكر  غال   / ال�سيدة   )3

تاريخ   ) مهنة  لها   يوجد  ل   ( ومهنتها  الطائف  من  �سادره  1410/4/24هـ  تاريخ   1121022204

امليالد 1424/4/5هـ

 وتقيم يف مدينة الطائف  �سارع الو�سحاء وتبلغ من العمر) 9 ( �سنوات 0

طرف ثالث �سريك قا�سر

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي   ، املالكي  املجيد  عبد  �ساكر  خالد   / ال�سيد   )4

1135489639 تاريخ 1410/4/24هـ �سادره من الطائف  ومهنته ) ل يوجد له مهنة ( تاريخ امليالد 

1427/4/16هـ ، ويقيم يف مدينة الطائف �سارع الو�سحاء ويبلغ من العمر ) 6 ( �سنة 

طرف رابع �سريك قا�سر 

 ثانيا : اأ�سم ال�سركة

ا�سم ال�سركة هو / �سركة ظل امل�سيف للمقاولت العامة املحدودة

ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

 غر�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

 مقاولت عامة للمباين وال�سيانة ونظافة وت�سغيل الطرق وال�سدود واأعمال ال�سرف ال�سحي والتجارة 

وتزاول ال�سركة هذه الأن�سطة بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة الخت�سا�س -0

رابعا« : املركز الرئي�سي لل�سركة :

  يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الطائف ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج 

اململكة وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي يف اأي مدينة اأخرى باململكة متى اقت�ست م�سلحة 

ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وبعد موافقة اجلهات املخت�سة 0

خام�سا« :الإدارة:

اأ ( يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء منهم اأو من الغري بعقد م�ستقل ويحدد يف العقد �سالحياته   (

ومدة تعيينه ومكافاأته 

) ب ( يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة اأو يف عقد م�ستقل دون اإخالل بحقه يف التعوي�س 

اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق 0

�ساد�سا« : راأ�س مال ال�سركة 

 حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ) 000ر100( مائة األف ريال مق�ســم اإلــــى ) 1000 ( األف ح�سة نقدية 

وعينية مت�ســــاوية القيمة قيــمة كل ح�ســــــة ) 100 ( مئة ريال  ومت توزيعه على ال�سركاء كالتايل :

اأ�سم ال�ســـــــــريك

عدد 

احل�س�س 

النقدية

عـــدد 

احل�س�س 

العينية

قيمة احل�سة

الواحــدة   

بالريال
الإجمــايل

125125100عبدا ملجيد حممد املالكي
12500

12512510012500هدى �سامل عيد املالكي

غال �ساكر عبدا ملجيد 

125125100املالكي
12500

خالد �ساكر عبدا ملجيد 

12512510012500املالكي
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ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 0كمايقر 

ال�سركاء باأنهم م�سئولني م�سئولية ت�سامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س 

العينية املبينة كما يلي :

الإجمايلبيان نوع الأ�سل

اأثاث مكتبــــي

اأخ�ساب - �سفالت

20000

30000

50000الإجمايل

 �ساد�سا« :  الأرباح واخل�سائر :

توزع اإرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم م�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل 

10% من الإرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف  اأ(_ جتنب ن�سبة قدرها 

املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اإن توقف جتنب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س 

املال 0

تكوين  ال�سركاء  يقرر  مامل  املال  راأ�س  يف  منهم  كل  ح�س�س  بن�سبة  ال�سركاء  على  يوزع  الباقي  ب(_ 

احتياطات اأخرى اأو ترحيل ر�سيد الإرباح كليا اأو جزئيا لل�سنة املالية التالية 0

ج(_ يف حالة حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال ويتم 

ترحيلها لل�سنة املالية التالية ول يتم توزيع 

ال�سركة خم�سني يف املائة من راأ�س مالها  ، واإذا بلغت خ�سائر  اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة  اإرباح 

وجب على مدير ال�سركة دعوة ال�سركاء بالجتماع خالل مده ل تزيد على ثالثني يوما من تاريخ بلوغ 

اخل�سارة لهذا احلد للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها اأو يف حلها  ول يكون 

قرار ال�سركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحا اإل اإذا �سدر طبقا للمادة )173( من نظام ال�سركات واإذا ا�ستمرت 

ال�سركاء  اأ�سبح  اأو حلها  املتقدم  بال�سرط  با�ستمرارها  قرار  ن�ساطها دون �سدور  مزاولة  ال�سركة يف 

م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها 0 

ثامنا« : بداية ال�سركة ونهايتها :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة ع�سرة �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل 

التجاري وجتدد تلقائيا ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار 

ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم 0

تا�سعا« : �سكل التبليغات : توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجلة على عناوينهم املبنية يف �سجل احل�س�س و تخ�سع  ال�سركة لكافة الأنظمة والتعليمات �سارية 

املفعول باململكة العربية ال�سعودية 0عا�سرا«: اإثبات العقد:

1435/3/7هـ  35307764 وتاريخ  اإثبات عقد التاأ�سي�س لدى ف�سيلة كاتب عدل بالطائف برقم   مت 

حادي ع�سر : ن�سخ العقد :

حرر هذا العقد من �ست ن�سخ اأ�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل مبوجبة ، والن�سخ الأخرى لتقدميها 

للجهات املخت�سة لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و�سجل ال�سركات 0 هذا وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد / 

�ساكر عبدا ملجيد حممد املالكي يف اإمتام الإجراءات النظامية الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى 

اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن 0

قرار ال�صرك�ء ب�صركة فهد �صعيد ال�صفي�ين وع�ص�م �صعيد ال�صفي�ين  بتعديل 

بع�س بنود عقد الت�أ�صي�س بت�ريخ 1435/03/21هـ املوافق 2014/01/22م
لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم :

                                         1082022623 رقم               املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ال�سفياين  �سعيد  1-فهد 

طرف اأول

                                         1001762903 رقم            املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ال�سفياين  �سعيد  2-ع�سام 

طرف ثاين

تاأ�سي�س �سركة فهد �سعيد ال�سفياين وع�سام �سعيد ال�سفياين املحدودة واملقيدة بال�سجل التجاري رقم 

املكلف   ، عدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  هـ   1433/01/24 بتاريخ   4031065882

بالعمل يف مقر الغرفة التجارية مبكة املكرمة ، ب�سحيفة }9{ جملد }5{ بتاريخ 1432/12/24 هـ .

وحيث اأن ال�سركاء يرغبون يف تعديل املادة }1{ اخلا�سة با�سم ال�سركة واملادة { ثانياً} من عقد 

تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة مبادة اأغرا�س ال�سركة وذلك باإ�سافة اأن�سطة لل�سركة ، كما رغب ال�سركاء 

يف تعديل املادة { عا�سرًا } واخلا�سة مبادة الإدارة.لذا قرر ال�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة 

300 ح�سة { متثل }100%{ من راأ�س املال ووفقا  مبوافقة } جميع ال�سركاء { الذين ميلكون } 

ملا يلي :اأول :ــ يعترب هذا التمهيد جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.ثانيا :ــ تعديل املادة {  1 } من عقد 

تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة با�سم ال�سركة لت�سبح بعد التعديل علي النحو الأتي :-  �سركة بريوت 

ال�سركة  التاأ�سي�س واخلا�سة بغر�س  املادة }2{ من عقد  : تعديل  التجارية املحدودةثالثاُ  اخلليج 

لت�سبح بعد التعديل على النحو التايل :ــ  اأن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

1-مطاعم ومطابخ لتقدمي الوجبات الغذائية وامل�سروبات املتنوعة

اجلملة  4-جتارة  التجارية      3-الوكالت  مطهية      والغري  املطهية  الإعا�سة  تاأمني  2-خدمات 

والتجزئة يف املواد الغذائية    5-اإدارة و�سيانة ونظافة وت�سغيل الفنادق وال�سقق املفرو�سة واملباين 

احلكومية والأهلية وامل�ست�سفيات احلكومية والأهلية وامل�سالخ واملراكز التجارية واملطارات .

6-املقاولت العامة لالإن�ساء والتعمري واخلدمات العامة والعقارية .   7-تاأجري املعدات الثقيلة

8-الدعاية والإعالن     9-�سيانة ال�سيارات        10-بيع و تاأجري ال�سيارات 

) ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول علي الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س(

رابعاً :ــ تعديل املادة عا�سرا : واخلا�سة مبادة الإدارة حيث ت�سبح بعد التعديل علي النحو التايل :-

يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء منهم اأو من الغري بعقد م�ستقل وحتدد يف العقد �سالحياته ومدة 

تعيينه ومكافاأته.  عزل املدير : يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة اأو يف عقد م�ستقل دون 

اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق.

اأو  رابعاً :- تبقى باقي مواد العقد الأ�سا�سي التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل 

تغيري .  خام�سا :ــ �سور هذا العقد من )5( ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها 

والن�سخ الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وعليه جرى التوقيع وقد 

النظامية  الإجراءات  اإمتام  اأو يوكله يف  يفو�سه  اأو من  ال�سفياين  �سعيد عبداهلل  فهد  ال�سيد /  فو�سنا 

الالزمة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخ�س بهذا ال�ساأن .

توقيع ال�سركاء :     طرف اأول                                                                                        طرف ثاين

                             فهد �سعيد ال�سفياين                                                                            ع�سام �سعيد
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ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة رواد الأ�سنان الطبي

)ذات م�شئولية حمدودة(
رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من  )161(و)164(  املادتني  لأحكام  طبقاً 

)م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :

اأوًل: اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

 ( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  با�سيف  عبدون  حممد  �سامل   / 1-ال�سيد 

1027849072( وتاريخ 15 / 6 / 1392هـ  �سادر من مكة املكرمة ومهنته متقاعد تاريخ امليالد 1 

/7 /1374هـ ويقيم يف مدينة مكة املكرمة �سارع ال�سوقية ويبلغ من العمر  �ستون �سنة .

2-ال�سيد / خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 

)1062040694 ( وتاريخ 13 / 4 / 1421هـ �سادر من جدة ومهنته مت�سبب تاريخ امليالد 4 / 4 

/1406هـ ويقيم يف مدينة الطائف �سارع ال�ستني ويبلغ من العمر ت�سعة وع�سرين �سنة .

ثانياً:ا�سم ال�سركة :

ا�سم ال�سركة هو �سركة رواد الأ�سنان الطبي املحدودة .

ثالثاً:اأغرا�س ال�سركة : فتح جممع طبي لطب الأ�سنان .

رابعاً: مركزها الرئي�سي :

يكون املركز الرئي�سي يف مدينة الطائف ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة 

متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي اإىل 

اأي مدينة اأخرى .

خام�ساً:الإدارة:

اأ(يدير ال�سركة �سامل حممد عبدون با�سيف وله يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات فيما يخ�س :

جتديد   – ال�سجالت  ا�ستخراج   - ال�سجالت  اإدارة  مراجعة  يف  وذلك  التجارية(  )ال�سجالت   -1

الإ�سرتاك  – جتديد  التجارية  الغرفة  لدى  الإ�سرتاك  – فتح  التجاري  ال�سم  – حجز  ال�سجالت 

لدى الغرفة التجارية – التوقيع على جميع امل�ستندات لدى الغرفة التجارية – اإدارة ال�سجالت 

ال�سجالت  على  – الإ�سراف  التجارية  الأعمال  – اإدارة  التجارية  الغرفة  لدى  التوقيع  – اعتماد 
مراجعة   – ال�سجالت  اإلغاء   – لل�سجالت  فروع  فتح   – ن�ساط  اإ�سافة   – ال�سجالت  تعديل   –

التاأمينات الإجتماعية – مراجعة م�سلحة الزكاة والدخل – مراجعة الدفاع املدين. 

2- )طلبات اخلدمات( مراجعة �سركات الإت�سالت – مراجعة �سركة الكهرباء – مراجعة �سركة 

�سيارة  املياه .3-)ال�سيارات( مراجعة وزارة النقل ل�ستخراج كروت ت�سغيل ال�سيارات – �سراء 

دون قيادتها – �سراء معدة ثقيلة دون قيادتها وت�سجيل امللكية وا�ستالم م�ستندات امللكية .

4- )مكتب العمل والعمال( ا�ستخراج التاأ�سريات – ا�ستالم تعوي�سات التاأ�سريات – نقل الكفالت 

– التبليغ عن هروب العمالة  واإلغاوؤها  العمالة  العمال ت�سفية  بيانات  – حتديث  املهن  – تعديل 
 – العمالة لدى التاأمينات الإجتماعية  اإجراءات  اإنهاء   – وجتديدها  العمل  رخ�س  ا�ستخراج   –
اإ�سافة   – العمالة  ولإ�سافة  العمالة  ولإ�سقاط  العاملة  القوى  يف  الآيل  احلا�سب  اإدارة  مراجعة 

وجتديدها  والفرعية  الأ�سا�سية  امللفات  – فتح  ال�سعودة  �سهادات  وحذف ال�سعوديني – ا�ستالم 

لالإ�ستقدام . الأهلية  املكاتب  ق�سم  – مراجعة  )برنت(  بيانات  ك�سف  واإلغاوؤها – ا�ستخراج 

5- )ا�ستقدام العمالة( ا�ستقدام العمالة من اخلارج .

التاأ�سريات  مبالغ  – ا�سرتداد  التاأ�سريات  – اإلغاء  التاأ�سريات  ا�ستخراج  الإ�ستقدام(  )مكتب   -6

اجلن�سيات – تعديل املهن يف التاأ�سريات – مراجعة �سفارة اأي دولة لتوقيع العقود –  – تعديل 
متديد تاأ�سريات اخلروج والعودة – ا�ستخراج ك�سف بيانات )برنت(.

7- )اجلوازات( ا�ستخراج الإقامات – جتديد الإقامات – ا�ستخراج الإقامات بدل مفقود اأو تالف 

– عمل اخلروج النهائي – نقل الكفالت – نقل املعلومات وحتديث البيانات  – عمل خروج وعودة 
– التبليغ عن الهروب – اإلغاء بالغات الهروب  العمال  عن  والتنازل  – الت�سوية  املهن  – تعديل 
– ا�ستخراج تاأ�سريات  – اإلغاء تاأ�سريات اخلروج النهائي  اخلروج والعودة  تاأ�سريات  اإلغاء   –
العمال  بيانات  ك�سف  ا�ستخراج   – املتوفاة  العمالة  اإجراءات  – اإنهاء  مفقود  اأو  تالف  بدل  �سفر 

)برنت(- مراجعة اإدارة الرتحيل والوافدين – اإدارة �سووؤن املنافذ – ا�ستخراج م�ساهد الإعادة 

– ا�ستخراج م�ساهد الإعادة – ا�ستخراج ت�ساريح حج- الت�سجيل يف اخلدمة الإلكرتونية واإ�ستالم 
الرقم ال�سري .

ومديريات  ال�سحة  وزارة  مراجعة   – اخلارجية  وزارة  مراجعة  احلكومية(  )الوزارات   -8

ال�سوؤون ال�سحية وفروعها وما يتبعها من اإدارات واأق�سام .

الرخ�س   9-)الأمانات والبلديات( فتح املحالت – ا�ستخراج الرخ�س – جتديد الرخ�س – اإلغاء 

ال�سحية. الكروت  – ا�ستخراج  الرخ�س  – نقل 
10-)اجلهات الأمنية( مراجعة مراكز ال�سرطة بخ�سو�س العمالة التي تعمل حتت كفالة ال�سركة 

– مراجعة الأمارة و�سعبة تنفيذ الأحكام احلقوقية . اإدارات واأق�سام  – وفروعها وما يتبعها من 
11-)البنوك وامل�سارف( مراجعة البنوك وامل�سارف – فتح احل�سابات ب�سوابط �سرعية واعتماد 

بطاقات  ا�ستخراج   – احل�سابات  من  التحويل   – الإيداع   – احل�سابات  من  ال�سحب   – التوقيع 

ك�سف  ا�ستخراج   – ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الئتمانية  البطاقات  ا�ستخراج   – اآيل  �سراف 

ح�ساب – ا�ستخراج دفاتر �سيكات – اإ�سدار ال�سيكات امل�سدقة – اإ�ستالم احلوالت و�سرفها – 

الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – جتديد الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – فتح �سناديق الأمانات 

– ا�سرتداد وحدات �سناديق الأمانات – طلب القرو�س البنكية املتوافقة مع الأحكام وال�سوابط 
تن�سيط   – بنكي  �سمان  طلب   – بنكي  اعتماد  طلب   – القرو�س  الإعفاء من  – طلب  ال�سرعية 

احل�سابات – قفل احل�سابات وت�سويتها – �سرف ال�سيكات – العرتا�س على ال�سيكات – ا�ستالم 

ال�سيكات – حتديث البيانات – فتح ح�ساب ب�سوابط �سرعية – ال�سحب من احل�ساب – الإيداع يف 

– �سرف  احل�ساب  احل�ساب – ا�ستخراج بطاقة �سراف اآيل – ا�ستخراج ك�سف ح�ساب – تن�سيط 

ال�سيك – حتديث بيانات احل�ساب .

12-)�سندوق التنمية ال�سناعية( التقدمي على قر�س – اإبرام العقد مع ال�سندوق – تقدمي الكفالء 

والت�سامن معهم – التوقيع اأمام كاتب عدل فيما يخ�س الرهن ال�سناعي – ا�ستالم القر�س- التنازل 

عن القر�س – طلب الإعفاء من القر�س – طلب عدم وجود اأي التزامات مادية – ت�سديد القر�س.

13- )املطالبات واملحاكم( املطالبة واإقامة الدعاوى – املرافعة واملدافعة – �سماع الدعاوى والرد 

 – اليمني ورده والمتناع عنه  – طلب  – الإبراء  – التنازل  – ال�سلح  – الإنكار  – الإقرار  عليها 

– اإنكار  بالتزوير  – الطعن  والتعديل  واجلرح  – الإجابة  فيها  والطعن  والبينات  ال�سهود  اإح�سار 

اخلطوط والأختام والتواقيع – طلب التحكيم – تعيني اخلرباء واملحكمني – الطعن بتقارير اخلرباء 

واملحكمني وردهم وا�ستبدالهم – املطالبة بتنفيذ الأحكام – قبول الأحكام ونفيها – الإعرتا�س على 

الأحكام وطلب الإ�ستئناف – ا�ستالم املبالغ لدى املحاكم ال�سرعية – ا�ستالم �سكوك الأحكام – طلب 

الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  مكاتب  لدى  املظامل(  )ديوان  الإدارية  املحاكم  لدى  والتداخل  الإدخال 

التحقيق  هيئة  – لدى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  التجارية وجلان ح�سم املنازعات التجارية – لدى 

والإدعاء العام .

الثمن  ودفع  الإفراغ  وقبول  – ال�سراء  الثمن  وا�ستالم  للم�سرتي  والإفراغ  البيع  )العقارات(   -14

– دمج  الرهن  – فك  – الرهن  التنازل والإفراغ  – قبول  الهبة والإفراغ  – قبول  – الهبة والإفراغ 
ال�سكوك – التجزئة والفرز – ا�ستالم ال�سكوك – التنازل عن النق�س يف امل�ساحة – حتويل الأرا�سي 

احلدود  تعديل   – احلفيظة  ورقم  املدين  ال�سجل  ورقم  املالك  ا�سم  تعديل   – �سكنية  اإىل  الزراعية 

والأطوال وامل�ساحة واأرقام القطع واملخططات وال�سكوك وتواريخها واأ�سماء الأحياء – التاأجري – 

توقيع عقود الأجرة – جتديد عقود الأجرة – ا�ستالم الأجرة – البيع والإفراغ للورثة – ا�ستخراج 

– حتويل  لالأر�س  املجاورة  الزائدة  امل�ساحة  – �سم  مفقود  بدل  – ا�ستخراج �سك  تالف  بدل  �سك 

 – – ا�ستالم ال�سك  – اإثبات مبنى  اأمتار يف ال�سك  اإىل  – حتويل الأقدام  اأمتار يف ال�سك  اإىل  الذرعة 

حتديث ال�سك واإدخاله يف النظام ال�سامل .

الالزمة  الإجراءات   - جميع  واإنهاء  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مراجعة   – والت�سليم  ال�ستالم    

والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغري .

ب(عزل املديرين :ل يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة .

�ساد�ساً: راأ�س مال ال�سركة:

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ) 50000( خم�سون األف ريال مق�سم اىل )500( خم�س مائة ح�سة نقدية 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

ا�سم ال�سريك

نقدية

عدد احل�س�س
 قيمة احل�سة

الواحدة
الجمايل

ريالريالعينية

10047500-475�سامل حممد عبدون با�سيف1

1002500-25خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي2

10050000-500الجمايل

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة و اأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 

�سابعاً:توزيع الأرباح:

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل :

اأ(جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة 

راأ�س  بلغ ن�سف  الإحتياطي متى  اأن توقف جتنب هذا  لل�سركة  ال�سركات ويجوز  ( من نظام   176  (

املال .ب(الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين 

اإحتياطيات اأخرى اأو ترحيل الأرباح كليا اأو جزئيا لل�سنة املالية التالية .

ت(يف حالة حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال ويتم 

ترحيلها لل�سنة املالية التالية ول يتم توزيع الأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة واإذا بلغت خ�سائر 

اإلتزام  ال�سركة مع  للنظر يف ا�ستمرار  ال�سركاء  ال�سركة خم�سني يف املائة من را�س مالها وجب دعوة 

اإذا �سدر طبقا  اإل  ال�ساأن �سحيحا  ال�سركاء يف هذا  اأو يف حلها ول يكون قرار  ال�سركاء بدفع ديونها 

املن�سو�س  بالطرق  القرار  هذا  �سهر  الأحوال  جميع  يف  ويجب  ال�سركات  نظام  من   )  173  ( للمادة 

�سدور  دون  ن�ساطها  مزاولة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  واإذا  ال�سركات  نظام  من   )  164  ( املادة  يف  عليها 

قرار باإ�ستمرارها بال�سرط املتقدم اأو حلها اأ�سبح ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون 

ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها .

ثامناً: تاريخ بداية ال�سركة ونهايتها:

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائيا ملدد اأخرى 

مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم الإ�ستمرار ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية 

اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم .

تا�سعاً:�سكل البالغات :

اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم  توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ) 9 ( من هذا العقد .

عا�سرًا: اإثبات العقد :

يف   35451852 رقم  حتت  القر�سي  �سامل  م�سهور  عدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  التاأ�سي�س  عقد  اإثبات  مت 

�سفحات 10 وتارخ 1435/04/09هـ 

حادي ع�سر : ن�سخ العقد :

مبوجبه  للعمل  منه  ن�سخة  �سريك  كل  اإ�ستلم  ال�سركاء  اإتفاق  ح�سب  ن�سخ  اأربع  من  العقد  هذا  حرر   

والن�سخ الأخرى لتقدميها لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و �سجل ال�سركات .

الالزمة  النظامية  الإجراءات  اإمتام  يف  با�سيف  حممد  �سامل  نايف   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا 

لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .
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ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة رواد الأ�سنان الطبي

)ذات م�شئولية حمدودة(
رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من  )161(و)164(  املادتني  لأحكام  طبقاً 

)م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا لل�سروط والبيانات التالية :

اأوًل: اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

 ( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  با�سيف  عبدون  حممد  �سامل   / 1-ال�سيد 

1027849072( وتاريخ 15 / 6 / 1392هـ  �سادر من مكة املكرمة ومهنته متقاعد تاريخ امليالد 1 

/7 /1374هـ ويقيم يف مدينة مكة املكرمة �سارع ال�سوقية ويبلغ من العمر  �ستون �سنة .

2-ال�سيد / خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم 

)1062040694 ( وتاريخ 13 / 4 / 1421هـ �سادر من جدة ومهنته مت�سبب تاريخ امليالد 4 / 4 

/1406هـ ويقيم يف مدينة الطائف �سارع ال�ستني ويبلغ من العمر ت�سعة وع�سرين �سنة .

ثانياً:ا�سم ال�سركة :

ا�سم ال�سركة هو �سركة رواد الأ�سنان الطبي املحدودة .

ثالثاً:اأغرا�س ال�سركة : فتح جممع طبي لطب الأ�سنان .

رابعاً: مركزها الرئي�سي :

يكون املركز الرئي�سي يف مدينة الطائف ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة 

متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي اإىل 

اأي مدينة اأخرى .

خام�ساً:الإدارة:

اأ(يدير ال�سركة �سامل حممد عبدون با�سيف وله يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات فيما يخ�س :

جتديد   – ال�سجالت  ا�ستخراج   - ال�سجالت  اإدارة  مراجعة  يف  وذلك  التجارية(  )ال�سجالت   -1

الإ�سرتاك  – جتديد  التجارية  الغرفة  لدى  الإ�سرتاك  – فتح  التجاري  ال�سم  – حجز  ال�سجالت 

لدى الغرفة التجارية – التوقيع على جميع امل�ستندات لدى الغرفة التجارية – اإدارة ال�سجالت 

ال�سجالت  على  – الإ�سراف  التجارية  الأعمال  – اإدارة  التجارية  الغرفة  لدى  التوقيع  – اعتماد 
مراجعة   – ال�سجالت  اإلغاء   – لل�سجالت  فروع  فتح   – ن�ساط  اإ�سافة   – ال�سجالت  تعديل   –

التاأمينات الإجتماعية – مراجعة م�سلحة الزكاة والدخل – مراجعة الدفاع املدين. 

2- )طلبات اخلدمات( مراجعة �سركات الإت�سالت – مراجعة �سركة الكهرباء – مراجعة �سركة 

�سيارة  املياه .3-)ال�سيارات( مراجعة وزارة النقل ل�ستخراج كروت ت�سغيل ال�سيارات – �سراء 

دون قيادتها – �سراء معدة ثقيلة دون قيادتها وت�سجيل امللكية وا�ستالم م�ستندات امللكية .

4- )مكتب العمل والعمال( ا�ستخراج التاأ�سريات – ا�ستالم تعوي�سات التاأ�سريات – نقل الكفالت 

– التبليغ عن هروب العمالة  واإلغاوؤها  العمالة  العمال ت�سفية  بيانات  – حتديث  املهن  – تعديل 
 – العمالة لدى التاأمينات الإجتماعية  اإجراءات  اإنهاء   – وجتديدها  العمل  رخ�س  ا�ستخراج   –
اإ�سافة   – العمالة  ولإ�سافة  العمالة  ولإ�سقاط  العاملة  القوى  يف  الآيل  احلا�سب  اإدارة  مراجعة 

وجتديدها  والفرعية  الأ�سا�سية  امللفات  – فتح  ال�سعودة  �سهادات  وحذف ال�سعوديني – ا�ستالم 

لالإ�ستقدام . الأهلية  املكاتب  ق�سم  – مراجعة  )برنت(  بيانات  ك�سف  واإلغاوؤها – ا�ستخراج 

5- )ا�ستقدام العمالة( ا�ستقدام العمالة من اخلارج .

التاأ�سريات  مبالغ  – ا�سرتداد  التاأ�سريات  – اإلغاء  التاأ�سريات  ا�ستخراج  الإ�ستقدام(  )مكتب   -6

اجلن�سيات – تعديل املهن يف التاأ�سريات – مراجعة �سفارة اأي دولة لتوقيع العقود –  – تعديل 
متديد تاأ�سريات اخلروج والعودة – ا�ستخراج ك�سف بيانات )برنت(.

7- )اجلوازات( ا�ستخراج الإقامات – جتديد الإقامات – ا�ستخراج الإقامات بدل مفقود اأو تالف 

– عمل اخلروج النهائي – نقل الكفالت – نقل املعلومات وحتديث البيانات  – عمل خروج وعودة 
– التبليغ عن الهروب – اإلغاء بالغات الهروب  العمال  عن  والتنازل  – الت�سوية  املهن  – تعديل 
– ا�ستخراج تاأ�سريات  – اإلغاء تاأ�سريات اخلروج النهائي  اخلروج والعودة  تاأ�سريات  اإلغاء   –
العمال  بيانات  ك�سف  ا�ستخراج   – املتوفاة  العمالة  اإجراءات  – اإنهاء  مفقود  اأو  تالف  بدل  �سفر 

)برنت(- مراجعة اإدارة الرتحيل والوافدين – اإدارة �سووؤن املنافذ – ا�ستخراج م�ساهد الإعادة 

– ا�ستخراج م�ساهد الإعادة – ا�ستخراج ت�ساريح حج- الت�سجيل يف اخلدمة الإلكرتونية واإ�ستالم 
الرقم ال�سري .

ومديريات  ال�سحة  وزارة  مراجعة   – اخلارجية  وزارة  مراجعة  احلكومية(  )الوزارات   -8

ال�سوؤون ال�سحية وفروعها وما يتبعها من اإدارات واأق�سام .

الرخ�س   9-)الأمانات والبلديات( فتح املحالت – ا�ستخراج الرخ�س – جتديد الرخ�س – اإلغاء 

ال�سحية. الكروت  – ا�ستخراج  الرخ�س  – نقل 
10-)اجلهات الأمنية( مراجعة مراكز ال�سرطة بخ�سو�س العمالة التي تعمل حتت كفالة ال�سركة 

– مراجعة الأمارة و�سعبة تنفيذ الأحكام احلقوقية . اإدارات واأق�سام  – وفروعها وما يتبعها من 
11-)البنوك وامل�سارف( مراجعة البنوك وامل�سارف – فتح احل�سابات ب�سوابط �سرعية واعتماد 

بطاقات  ا�ستخراج   – احل�سابات  من  التحويل   – الإيداع   – احل�سابات  من  ال�سحب   – التوقيع 

ك�سف  ا�ستخراج   – ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  الئتمانية  البطاقات  ا�ستخراج   – اآيل  �سراف 

ح�ساب – ا�ستخراج دفاتر �سيكات – اإ�سدار ال�سيكات امل�سدقة – اإ�ستالم احلوالت و�سرفها – 

الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – جتديد الإ�سرتاك يف �سناديق الأمانات – فتح �سناديق الأمانات 

– ا�سرتداد وحدات �سناديق الأمانات – طلب القرو�س البنكية املتوافقة مع الأحكام وال�سوابط 
تن�سيط   – بنكي  �سمان  طلب   – بنكي  اعتماد  طلب   – القرو�س  الإعفاء من  – طلب  ال�سرعية 

احل�سابات – قفل احل�سابات وت�سويتها – �سرف ال�سيكات – العرتا�س على ال�سيكات – ا�ستالم 

ال�سيكات – حتديث البيانات – فتح ح�ساب ب�سوابط �سرعية – ال�سحب من احل�ساب – الإيداع يف 

– �سرف  احل�ساب  احل�ساب – ا�ستخراج بطاقة �سراف اآيل – ا�ستخراج ك�سف ح�ساب – تن�سيط 

ال�سيك – حتديث بيانات احل�ساب .

12-)�سندوق التنمية ال�سناعية( التقدمي على قر�س – اإبرام العقد مع ال�سندوق – تقدمي الكفالء 

والت�سامن معهم – التوقيع اأمام كاتب عدل فيما يخ�س الرهن ال�سناعي – ا�ستالم القر�س- التنازل 

عن القر�س – طلب الإعفاء من القر�س – طلب عدم وجود اأي التزامات مادية – ت�سديد القر�س.

13- )املطالبات واملحاكم( املطالبة واإقامة الدعاوى – املرافعة واملدافعة – �سماع الدعاوى والرد 

 – اليمني ورده والمتناع عنه  – طلب  – الإبراء  – التنازل  – ال�سلح  – الإنكار  – الإقرار  عليها 

– اإنكار  بالتزوير  – الطعن  والتعديل  واجلرح  – الإجابة  فيها  والطعن  والبينات  ال�سهود  اإح�سار 

اخلطوط والأختام والتواقيع – طلب التحكيم – تعيني اخلرباء واملحكمني – الطعن بتقارير اخلرباء 

واملحكمني وردهم وا�ستبدالهم – املطالبة بتنفيذ الأحكام – قبول الأحكام ونفيها – الإعرتا�س على 

الأحكام وطلب الإ�ستئناف – ا�ستالم املبالغ لدى املحاكم ال�سرعية – ا�ستالم �سكوك الأحكام – طلب 

الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  مكاتب  لدى  املظامل(  )ديوان  الإدارية  املحاكم  لدى  والتداخل  الإدخال 

التحقيق  هيئة  – لدى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  التجارية وجلان ح�سم املنازعات التجارية – لدى 

والإدعاء العام .

الثمن  ودفع  الإفراغ  وقبول  – ال�سراء  الثمن  وا�ستالم  للم�سرتي  والإفراغ  البيع  )العقارات(   -14

– دمج  الرهن  – فك  – الرهن  التنازل والإفراغ  – قبول  الهبة والإفراغ  – قبول  – الهبة والإفراغ 
ال�سكوك – التجزئة والفرز – ا�ستالم ال�سكوك – التنازل عن النق�س يف امل�ساحة – حتويل الأرا�سي 

احلدود  تعديل   – احلفيظة  ورقم  املدين  ال�سجل  ورقم  املالك  ا�سم  تعديل   – �سكنية  اإىل  الزراعية 

والأطوال وامل�ساحة واأرقام القطع واملخططات وال�سكوك وتواريخها واأ�سماء الأحياء – التاأجري – 

توقيع عقود الأجرة – جتديد عقود الأجرة – ا�ستالم الأجرة – البيع والإفراغ للورثة – ا�ستخراج 

– حتويل  لالأر�س  املجاورة  الزائدة  امل�ساحة  – �سم  مفقود  بدل  – ا�ستخراج �سك  تالف  بدل  �سك 

 – – ا�ستالم ال�سك  – اإثبات مبنى  اأمتار يف ال�سك  اإىل  – حتويل الأقدام  اأمتار يف ال�سك  اإىل  الذرعة 

حتديث ال�سك واإدخاله يف النظام ال�سامل .

الالزمة  الإجراءات   - جميع  واإنهاء  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مراجعة   – والت�سليم  ال�ستالم    

والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغري .

ب(عزل املديرين :ل يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة .

�ساد�ساً: راأ�س مال ال�سركة:

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ ) 50000( خم�سون األف ريال مق�سم اىل )500( خم�س مائة ح�سة نقدية 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

ا�سم ال�سريك

نقدية

عدد احل�س�س
 قيمة احل�سة

الواحدة
الجمايل

ريالريالعينية

10047500-475�سامل حممد عبدون با�سيف1

1002500-25خالد من�سور �سعيد اآل مر�سي الغامدي2

10050000-500الجمايل

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة و اأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س 

�سابعاً:توزيع الأرباح:

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل :

اأ(جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة 

راأ�س  بلغ ن�سف  الإحتياطي متى  اأن توقف جتنب هذا  لل�سركة  ال�سركات ويجوز  ( من نظام   176  (

املال .ب(الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين 

اإحتياطيات اأخرى اأو ترحيل الأرباح كليا اأو جزئيا لل�سنة املالية التالية .

ت(يف حالة حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال ويتم 

ترحيلها لل�سنة املالية التالية ول يتم توزيع الأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة واإذا بلغت خ�سائر 

اإلتزام  ال�سركة مع  للنظر يف ا�ستمرار  ال�سركاء  ال�سركة خم�سني يف املائة من را�س مالها وجب دعوة 

اإذا �سدر طبقا  اإل  ال�ساأن �سحيحا  ال�سركاء يف هذا  اأو يف حلها ول يكون قرار  ال�سركاء بدفع ديونها 

املن�سو�س  بالطرق  القرار  هذا  �سهر  الأحوال  جميع  يف  ويجب  ال�سركات  نظام  من   )  173  ( للمادة 

�سدور  دون  ن�ساطها  مزاولة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  واإذا  ال�سركات  نظام  من   )  164  ( املادة  يف  عليها 

قرار باإ�ستمرارها بال�سرط املتقدم اأو حلها اأ�سبح ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون 

ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها .

ثامناً: تاريخ بداية ال�سركة ونهايتها:

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة �سنوات تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وجتدد تلقائيا ملدد اأخرى 

مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم الإ�ستمرار ويكون ذلك خالل املدة الأ�سلية 

اأو املجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم .

تا�سعاً:�سكل البالغات :

اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم  توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة ) 9 ( من هذا العقد .

عا�سرًا: اإثبات العقد :

يف   35451852 رقم  حتت  القر�سي  �سامل  م�سهور  عدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  التاأ�سي�س  عقد  اإثبات  مت 

�سفحات 10 وتارخ 1435/04/09هـ 

حادي ع�سر : ن�سخ العقد :

مبوجبه  للعمل  منه  ن�سخة  �سريك  كل  اإ�ستلم  ال�سركاء  اإتفاق  ح�سب  ن�سخ  اأربع  من  العقد  هذا  حرر   

والن�سخ الأخرى لتقدميها لقيد ال�سركة بال�سجل التجاري و �سجل ال�سركات .

الالزمة  النظامية  الإجراءات  اإمتام  يف  با�سيف  حممد  �سامل  نايف   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا 

لتاأ�سي�س ال�سركة واملتابعة لدى اجلهات املخت�سة والتوقيع نيابة عنهم فيما يخت�س بهذا ال�ساأن .

ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة ظل امل�صيف للمقاوالت العامة



UM AL-QURA 393 الجمعة 2 رمضان  1436 هـ     19  يونية 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4571             215عقود الشركات62 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

 ADEL

ملخ�س عقد ت�أ�صي�س �صركة مداري احلج�ز

 ) ذات م�صوؤولية حمدودة(
 اأول : اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

1-ال�سيد/ حممد مداري حممد العمريي �سعودي اجلن�سية و�سجل مدين رقم )1023211491( تاريخ 

1415/09/07هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة  ومهنته مت�سبب بتاريخ ميالد 1400/08/15هـ 

.يقيم يف مكة املكرمة .                    طرف اأول                                       

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العمريي  حممد  مداري  م�ساري  2-ال�سيد/ 

)1080875642( تاريخ02/23/ 1428هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة ومهنته مت�سبب. يقيم يف 

مكة املكرمة.                                                طرف ثاين

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العمريي  حممد  مداري  حممد  فار�س  3-ال�سيد/ 

)1128201926( تاريخ 1425/11/16 هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة ، قا�سر ووليه ال�سرعي 

والده. يقيم يف مكة املكرمة.          طرف ثالث

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العمريي  حممد  مداري   حممد  عمر   / 4-ال�سيد 

1431/02/13 هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة ، قا�سر وليه ال�سرعي  )1150189973( تاريخ 

والده. يقيم يف مكة املكرمة.           طرف رابع           

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العمريي  حممد  مداري  حممد  م�سعل   / 5-ال�سيد 

)1164693861( تاريخ 1434/06/10 هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة ، قا�سر ووليه ال�سرعي 

والده. يقيم يف مكة املكرمة.        طرف خام�س                    

حيث ميلك الطرف الأول ال�سيد / حممد مداري حممد العمريي موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة حممد 

مداري العمريي للمقاولت املعمارية امل�سجلة بال�سجل التجاري مبدينة مكة املكرمة

1431/5/26هـ بن�ساط مقاولت معمارية و�سيانة ونظافة    حتت رقم )4031059212( تاريخ  

وترميم وت�سطيب املباين واأعمال البناء والت�سييد )واملرخ�س لها نظاما( وميلك الطرف الثاين ال�سيد / 

م�ساري مداري حممد العمريي موؤ�س�سة م�ساري مداري حممد العمريي وامل�سجلة بال�سجل التجاري 

مبدينة مكة املكرمة حتت 

بالنقد  ال�سيارات  و�سراء  لبيع  معر�س  بن�ساط  1434/02/03هـ  تاريخ   )4031073538( رقم 

ذات  �سركة  اإىل  اأعاله  املذكورة  الفرديتني  املوؤ�س�ستني  اأعاله يف حتويل  الطرفني  ولرغبة  والتق�سيط 

م�سوؤولية حمدودة مب�ساركة جميع الأطراف ،

 مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وما لها من خربات فنية ومعدات ومالها من عمالة وعقود 

وحيث يرغب ال�سركاء يف الحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل التجاري للموؤ�س�ستني الفرديتني املذكورة 

امل�سار اإليهما اأعاله عند حتويلهما اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ،

يتم  ريال  الف  خم�سون  فقط   ريال   )50،000( مببلغ  املوؤ�س�ستني  موجودات  �سايف  تقييم  مت  وقد   

توزيعها على الأطراف وفقاً ملا �سريد يف مادة راأ�س املال من هذا العقد ويعترب توقيع جميع الأطراف 

على هذا العقد مبثابة خمال�سة منهم بذلك .

ثانيا :

 اإ�سم ال�سركة : �سركة مداري احلجاز

ثالثا :

 غر�س ال�سركة : 

1-بيع و�سراء ال�سيارات وتق�سيطها واإ�سترياد وت�سدير ال�سيارات وتاأجريها.

2-بيع و�سراء وا�ستثمار الأرا�سي واإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالإيجار ل�سالح ال�سركة 

واإدارة و�سيانة وتطوير العقار وبيعه .

3-مقاولت عامة للمباين )اإن�ساء – هدم – ترميم – اإ�سالح ( واأعمال ال�سباكة والليا�سة والبالط 

والرخام واحلجر واجلب�س والديكور والزخرفة واعمال الكهرباء واعمال النارة واملياه وال�سرف 

واملائي  احلراري  العزل  واأعمال  وال�سدود  اجل�سور  وبناء  ال�سخري  القطع  واعمال  ال�سحي 

واخلر�سانة اجلاهزة واأعمال والدهان والتغليف والرتكيب والعمال ال�سناعية وال�سكنية ومقاولت 

العمال الكهربائية والتكيف والتربيد وجتميع و�سيانة وتركيب وت�سغيل اجهزة و�سبكات وانظمة 

امل�ساعد  وتركيب  وتوريد  وا�سترياد  غيارها  وقطع  الإنذار  واأجهزة  والإطفاء  ال�سالمة  ومعدات 

وال�سالمل الكهربائية و�سيانتها .

4-اأعمال ور�س ال�سيارات ومراكز خدمة ال�سيارات وور�س التكييف والتربيد وور�س اللكرتونيات 

وقطع الغيار وور�س احلدادة والأملنيوم والزجاج وال�سكريت والنجارة والأثاث اخل�سبي واملكتبي 

وم�ساغل وم�سانع اخلياطة الرجالية والن�سائية .

الفندقية  املفرو�سة واخلدمات  الفنادق وال�سقق  واإدارة وت�سغيل و�سيانة ونظافة  5-بناء واقامة 

)املرخ�س لها نظاما (

 واملباين احلكومية والأهلية واملطارات وامل�ست�سفيات واملدا�س 

واملراكز التعليمية واملطاعم واملنتزهات واملنتجعات واملراكز التجارية واملرافق واملدن الرتفيهية  

و�سالت الأفراح واملنا�سبات

ومواقف  والرتفيهية  وال�سكنية  والعقارية  وال�سناعية  الزراعية  وامل�ساريع  الوقود  وحمطات   

ال�سيارات وتن�سيق احلدائق واملنتزهات واإبرام عقود اإ�سكان احلجاج 

6-تنفيذ عقود ت�سغيل و�سيانة ونظافة امل�سالخ واملجازر .

7-خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري والتعهدات التجارية .

ال�سيارات  تاأجري  وخدمات  واخلارجية  الداخلية  الرحالت  وتنظيم  وال�سفر  ال�سياحة  8-خدمات 

ب�سائق وبدون �سائق وخدمة الليموزين ونقل الطالب 

الطرود  وتو�سيل  والركاب  الب�سائع  ونقل  والربي  البحري  والنقل  الطريان  خدمات  9-تقدمي 

والأمانات داخل وخارج اململكة وال�سفر وال�سياحة وتنظيم الرحالت الربية وتخزين ال�سلع ونقل 

املياه واملواد التجارية واملواد البرتولية. 

10-اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة ونظافة ال�سيدليات وامل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات والعيادات 

والأجهزة  واملعدات  التجميل  واأدوات  الطبية  للم�ستح�سرات  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  الطبية 

الطبية .

11-حتميل ونقل العف�س وتخزينه 

12-خدمات الإعا�سة املطهية والغري املطهية .

13-الوكالت التجارية .

والأحذية   واملن�سوجات  والأقم�سة  والريا�سية  اجلاهزة  املالب�س  يف  والتجزئة  اجلملة  14-جتارة 

واملفرو�سات والقطن وال�سجاد وال�سمع والأثاث والأواين املنزلية واملطابخ والإ�سفنج واملواد الغذائية 

وم�ستح�سرات  اجلمال  على  واملحافظة  العناية  وخدمة  امل�ست�سفيات  ولوازم  وتقدميها  واإعدادها 

التنظيف والكرميات واملطهرات 

واجللود  الكرمية  والأحجار  واملجوهرات  والف�سة  والذهب  والزهور  وامل�سدات  واخليام  واخليوط 

واجللديات واملعدات الثقيلة والزراعية 

والغري زراعية ومعدات الطرق والبناء وقطع الغيار واإطارات وزيوت و�سحوم واإك�س�سوارات وزينة 

ال�سيارات و�سراء وبيع الزيوت امل�ستعملة بكافة اأنواعها واإعادة ت�سديرها والأدوات ال�سحية ومواد 

البناء وال�سباكة والكهرباء والعدد اليدوية واحلجر.

)تزاول ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة (

رابعاً :

 املركز الرئي�سي لل�سركة

م�سلحة  اقت�ست  متى  اململكة  وخارج  داخل  لها  فروع  افتتاح  يف  احلق  ولل�سركة  املكرمة  مكة  مدينة 

ال�سركة ذلك مبوافقة مدير ال�سركة وجهات الخت�سا�س .

خام�سا :

 الإدارة :

اإتفق ال�سركاء على اأن يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد : حممد مداري حممد العمريي.

�ساد�سا:

 مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة وع�سرون �سنة تبداأ من قيدها بال�سجل التجاري.

�سابعا: 

راأ�س املال : حدد راأ�س مال ال�سركة خم�سون األف  ريال �سعودي مق�سم اإىل  50 ح�سة عينية مت�ساوية  

القيمة قيمة كل ح�سة 1000 ريال مت توزيعها علي ال�سركاء كالأتي :

             ال�سم 
عدد احل�س�س  

نقدية 
    الإجمايل )ريال ( قيمة احل�سة الواحدة )ريال (

         10،000                 1000          10 حممد مداري حممد العمريي

         10،000                 1000          10م�ساري مداري حممد العمريي

         10،000                 1000          10فار�س حممد مداري العمريي

         10،000                 1000          10عمر حممد مداري العمريي

         10،000                 1000          10م�سعل حممد مداري العمريي

         50،000           ...............          50       الإجمايل

تقييم  �سحة  عن  الغري  اأمام  اخلا�سة  اأموالهم  يف  ت�سامنية  م�سئولية  م�سئولني  باأنهم  ال�سركاء  ويقر 

احل�س�س العينية كما يلي

القيمةبيان نوع الأ�سل

30000اثاث وديكورات

20000حا�سبات اآلية

50000الإجمايل

ثامنا: 

توزيع الأرباح :

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية على النحو التايل :

جتنيب ن�سبة قدرها 10 % من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة 

)176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الإحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س مال.

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.

تا�سعا:

 �سكل التبليغات :

بخطابات م�سجلة على عناوين ال�سركاء.

عا�سرا :

املكرمة  مبكة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  ال�سركة  عقد  اإثبات  مت 

برقم)5432883(

تاريخ 04/ 1435/04هـ

حادي ع�سر :

 ختم امللخ�س :

مت ختم واإعتماد امللخ�س من قبل ق�سم ال�سركات بفرع وزارة التجارة وال�سناعة مبكة املكرمة.
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ADEL WORD

ملخ�س عقد ت�أ�صي�س �صركة ح�صن الط�ئف لل�صن�عة 

)ذات م�صئوليه حمدودة(

طبقا لأحكام املادتني )161( و )164( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( 

وتاريخ 1385/3/22هـ . فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط التالية : 

اأول :-

 اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم 

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  القحطاين  القحا�س  علي  حممد  يحي  ال�سيد   )1(

امليالد  وتاريخ  مت�سبب  ومهنته  م�سيط  خمي�س  من  �سادر   1409/4/3 وتاريخ   )1003294061(

1392/7/1 ويقيم يف مدينة الطائف �سارع ح�سان بن ثابت ويبلغ من العمر )43( �سنه .  

 )طرف اأول(.

رقم  مدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  القحطاين  القحا�س  علي  حممد  علي  ال�سيد   )2(

امليالد  وتاريخ  مت�سبب  ومهنته  م�سيط  خمي�س  من  �سادر   1408/5/1 وتاريخ   )1003294053(

1390/7/1 ويقيم يف مدينة الطائف حي ال�سحيلي ويبلغ من العمر )45( �سنه .            )طرف ثاين(.

ثانيا :-

 ا�سم ال�سركة 

ا�سم ال�سركة هو �سركة )م�سنع ح�سن الطائف لل�سناعة املحدودة(.

ثالثا :-

 اأغرا�س ال�سركة

م�سنع لإنتاج البلك الإ�سمنتي 

مقاولت عامه للمباين ونظافة وت�سغيل املباين  واأعمال الطرق والكباري 

  واعمال الديكور والت�سطيب والرتميم ومتديد �سبكات املياه وال�سرف

     ال�سحي وتن�سيق احلدائق

 نقل الب�سائع واملهمات باجر على الطرق الربية باململكة

)4(  تاأجري املعدات الثقيلة

 )5( النقل والتخزين واملوا�سالت

رابعا :-

 مركزها الرئي�سي

داخل وخارج  لها  فروع  افتتاح  ولل�سركة احلق يف  الطائف  مدينه  لل�سركة يف  الرئي�سي  املركز  يكون 

اململكة متـى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي 

اإىل اأي مدينه اخرى .

خام�سا :- 

الإدارة

يدير ال�سركة علي حممد علي القحا�س القحطاين

وله احلق يف متثيل واإدارة ال�سركة وله كافة ال�سلطات واأو�سع ال�سالحيات الالزمة لت�سريف الإدارة 

ويتمتع ب�سالحية متثيل ال�سركة

الق�سائية واحلكومية  اأو عادية وكافة اجلهات  الغري من �سخ�سيات معنونه   يف كل عالقاتها جتاه 

وغري احلكومية والبنوك وامل�سارف وبيوت التمويل

والدعاوي  وال�ستدعاءات  الطلبات  تقدمي  يف  احلق  وله  اأنواعها  ب�سائر  واملوؤ�س�سات  وال�سركات   

اجلل�سات  وح�سور  عليها  مدعى  او  مدعية  ب�سفتها  الق�ساء  اأمام  ال�سركة  عن  واملرافعة  واملدافعة 

وطلب حلف اليمني والبراء واملخال�سات

 وترتيب اللتزامات على ال�سركة وقبول وا�ستالم حقوقها وترتيب الديون و�سدادها يف حدود اأغرا�س 

ال�سركة 

وله احلق يف تعيني الوكالء واملحاميني عن ال�سركة ومنحهم ال�سالحية الالزمة للمدافعة واملرافعة 

واملطالبة بحقوق ال�سركة 

ال�سركة والتوقيع عليها والقبول بها واإبرام عقود  اإبرام جميع العقود والتفاقيات با�سم  له  ويحق 

الإيجار والتاأجري 

والتوقيع على عقود م�ساركة ال�سركة يف �سركات اخرى للتملك او التاأ�سي�س او الندماج اأو الت�سفية 

والتوقيع على مالحق التعديل وقرارات ال�سركاء بفتح الفروع وتعيني املدراء 

والتوقيع بذالك اأمام كاتب العدل ووزارة التجارة وال�سناعة وله مراجعة وزارة التجارة وال�سناعة 

والبلدية واخلارجية وال�ستقدام واجلوازات و�سركة الت�سالت ووزارة املاء والكهرباء و�سندوق 

التنمية ال�سناعي ال�سعودي 

والهيئة العامة لال�ستثمار ووزارة احلج والتوقيع على ال�ستمارات والطلبات الالزمة امام املوظفني 

املخت�سني يف هذه الدوائر احلكومية.

وله احلق يف �سراء وبيع احل�س�س

 والأ�سهم وح�سور اجتماعات جمال�س الإدارة واملديرين واجلمعيات العامة لل�سركات الأخرى التي 

هذه  يف  تاما  متثيال  ال�سركة  ومتثيل  ال�سعودية  العربية  اململكة  وخارج  داخل  ال�سركة  فيها  ت�ساهم 

ال�سركات

باإدارة  يتعلق  ما  وكل  ومكافاآتهم  رواتبهم  وحتديد  والعمال  املوظفني  وف�سل  تعيني  له  يحق  كما   

�سئونهم يف ال�سركة وال�ستعانة باخلربات املحلية والأجنبية املتفرغة وغري املتفرغة الالزمة لتحقيق 

اغرا�س ال�سركة 

والإفراغ   وال�سراء  البيع  له  ويحق  اإياها  ومنحهم  ومكافاتها  اتعابها  وحتديد  معها  العقود  وابرام 

وقبول الفراغ وقب�س الثمن وتهمي�س وتعديل ال�سكوك وا�ستخراج بدل الفاقد والتالف منها والق�سمة 

والفرز

 وطلب تعديل احلدود لالأرا�سي والعقارات ورهن وحجز وفك رهن الأرا�سي والعقارات وال�سول 

ال�سركة  �سري  عن  الدورية  التقارير  باعداد  القيام  وعليه  ال�سركة  اغرا�س  لتحقيق  الزمة  املنقولة 

واعمالها ورفع التو�سيات اإىل ال�سركاء 

يف �سبيل حت�سني العمل والدارة على ان يتم اعداد هذه التقارير ح�سب اجلدول املعد لذلك واعداد 

امليزانية العمومية 

ن�ساط  تقرير عن  واعداد  مالية  �سنة  كل  نهاية  املحددة يف  املدة  الأرباح واخل�سائر خالل  وح�ساب 

ال�سركة وممتلكاتها ومركزها املايل واقرتاحاته ب�سان الأرباح  وعر�س ذلك على ال�سركاء وار�سال 

�سورة منها ومن تقرير مراقب احل�سابات

املحليه والجنبيه واليداع  البنوك  البنوك وفتح واغالق احل�سابات يف  التوقيع يف   وله احلق يف 

اململكة  داخل  البنكيه  العمليات  بجميع  والقيام  املختلفة  الئتمانية  الت�سهيالت  وطلب  وال�سحب 

وخارجها وفق ال�سوابط ال�سرعية

 وبدون فوائد ربوية لتحقيق اغرا�س ال�سركة واهدافها ويحق للمدير العام تفوي�س كل او بع�س 

ويتقا�سى  العمل  مقت�سيات  او  احلاجه  ح�سب  منفردين  او  جمتمعني  اأكرث  او  ل�سخ�س  �سالحياته 

املدير العام لل�سركة مقابل قيامه باعمال الداره ن�سبة 5% من الرباح �سنويا

�ساد�سا :- راأ�س مال ال�سركة

نقدية  ح�سة  مئة(   100( اإىل  مق�سم  ريال(  األف  خم�سون   50000( مببلغ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 

مت�ساوية القيمة . قيمة كل ح�سة )500 خم�س مئة ريال( مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

ا�سم ال�سريك                                              عدد احل�س�س         قيمة احل�سه الواحده        الجمايل

)1(يحي حممد القحطاين                                      50                        500                              25000

)2(علي حممد القحطاين                                       50                        500                               25000

الجمايل                  

50000                             1000                      100                                                                               

�سابعا :- 

توزيع الأرباح

توزع ارباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العموميه والتكاليف على

 النحو التايل :جتنب ن�سبه قدرها10% من الرباح ال�سافيه لتكوين الحتياط النظامي املن�سو�س 

عليها يف املاده )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركه ان توقف جتنب هذا الحتياطي متى بلغ 

ن�سف را�س املال .

تكوين  ال�سركاء  يقرر  مامل  املال  را�س  يف  منهم  كل  ح�س�س  بن�سبة  ال�سركاء  على  يوزع  الباقي 

احتياطيات اخرى او ترحيل ر�سيد الرباح كليا او جزئياأ لل�سنه املاليه التاليه .

)ج( يف حالت حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س

 يف را�س املال 

ويتم ترحيلها لل�سنه املاليه التاليه ول يتم توزيع الرباح ال بعد ا�ستهالك تلك اخل�ساره واذا بلغت 

خ�سائر ال�سركة خم�سني يف املائه من را�س مالها 

وجب على مدير ال�سركة دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مده ل تزيد على ثالثني يوما من تاريخ بلوغ 

اخل�ساره بهذا احلد للنظر

 يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها او يف حلها وليكون قرار ال�سركاء يف هذا ال�سان 

�سحيحا ال اذا �سدر طبقا للماده )173(

 من نظام ال�سركات ويجب يف جميع الحوال �سهر هذا القرار

 بالطرق املن�سو�س عليها يف املاده )164( من نظام ال�سركات .

حلها  او  املتقدم  بال�سرط  با�ستمرارها  قرار  �سدور  دون  ن�ساطها  مزاولة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  واذا 

اأ�سبح ال�سركاء م�سئوليني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحه ان يطلب 

حلها .

ثامنا :-

 تاريخ بداية ال�سركة ونهايتها

وجتدد  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من   تبدا  �سنه  وت�سعون  ت�سعه   99 ملدة  ال�سركه  تا�س�ست 

تلقائيا ملده اخرى مماثله ما مل يخطر احد ال�سركاء الخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك 

خالل املده ال�سليه او املحددة ب�سته ا�سهر على القل بخطاب م�سجل على عناوينهم

تا�سعا :-

 �سكل التبليغات

توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء او بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد

عا�سرا :-

 اإثبات العقد

مت اإثبات عقد التاأ�سي�س لدى ف�سيلة  كاتب عدل الطائف حتت رقم )35422327(

  يف تاريخ 1435/4/2 هـ

حادي ع�سر :-

 ن�سخ العقد

حرر هذا العقد من اربع ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخه منه للعمل مبوجبه . والن�سخ الخرى لتقدميها 

للجهات املخت�سه

علي  حممد  علي  ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  بهذا  ال�سركات  و�سجل  التجاري  بال�سجل  �سركة  لقيد   

لدى اجلهات  ال�سركه واملتابعه  لتا�سي�س  الالزمه  النظامية  القحطاين يف امتام الجراءات  القحا�س 

املخت�سه والتوقيع نيابه عنهم فيما يخت�س بهذا ال�سان .

واهلل املوفق......

  ال�سريك الأول                                                    ال�سريك الثاين

يحي حممد علي القحطاين                                    علي حممد علي القحطاين

التوقيع:                                                            التوقيع:



93 UM AL-QURA
الجمعة 2 رمضان  1436 هـ     19  يونية 2015 م

63ال�سنة 93   العدد 4571              عقود الشركات 215 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

 ADEL

ملخ�س عقد ت�أ�صي�س �صركة مداري احلج�ز

 ) ذات م�صوؤولية حمدودة(
 اأول : اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :

1-ال�سيد/ حممد مداري حممد العمريي �سعودي اجلن�سية و�سجل مدين رقم )1023211491( تاريخ 

1400/08/15هـ  1415/09/07هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة  ومهنته مت�سبب بتاريخ ميالد 

.يقيم يف مكة املكرمة .                    طرف اأول                                       

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العمريي  حممد  مداري  م�ساري  2-ال�سيد/ 

)1080875642( تاريخ02/23/ 1428هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة ومهنته مت�سبب. يقيم يف 

مكة املكرمة.                                                طرف ثاين

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العمريي  حممد  مداري  حممد  فار�س  3-ال�سيد/ 

)1128201926( تاريخ 1425/11/16 هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة ، قا�سر ووليه ال�سرعي 

والده. يقيم يف مكة املكرمة.          طرف ثالث

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العمريي  حممد  مداري   حممد  عمر   / 4-ال�سيد 

1431/02/13 هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة ، قا�سر وليه ال�سرعي  )1150189973( تاريخ 

والده. يقيم يف مكة املكرمة.           طرف رابع           

رقم  مدين  �سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  العمريي  حممد  مداري  حممد  م�سعل   / 5-ال�سيد 

)1164693861( تاريخ 1434/06/10 هـ �سادرة من مدينة مكة املكرمة ، قا�سر ووليه ال�سرعي 

والده. يقيم يف مكة املكرمة.        طرف خام�س                    

حيث ميلك الطرف الأول ال�سيد / حممد مداري حممد العمريي موؤ�س�سة فردية با�سم موؤ�س�سة حممد 

مداري العمريي للمقاولت املعمارية امل�سجلة بال�سجل التجاري مبدينة مكة املكرمة

1431/5/26هـ بن�ساط مقاولت معمارية و�سيانة ونظافة    حتت رقم )4031059212( تاريخ  

وترميم وت�سطيب املباين واأعمال البناء والت�سييد )واملرخ�س لها نظاما( وميلك الطرف الثاين ال�سيد / 

م�ساري مداري حممد العمريي موؤ�س�سة م�ساري مداري حممد العمريي وامل�سجلة بال�سجل التجاري 

مبدينة مكة املكرمة حتت 

بالنقد  ال�سيارات  و�سراء  لبيع  معر�س  بن�ساط  1434/02/03هـ  تاريخ   )4031073538( رقم 

ذات  �سركة  اإىل  اأعاله  املذكورة  الفرديتني  املوؤ�س�ستني  اأعاله يف حتويل  الطرفني  ولرغبة  والتق�سيط 

م�سوؤولية حمدودة مب�ساركة جميع الأطراف ،

 مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات وما لها من خربات فنية ومعدات ومالها من عمالة وعقود 

وحيث يرغب ال�سركاء يف الحتفاظ برقم وتاريخ ال�سجل التجاري للموؤ�س�ستني الفرديتني املذكورة 

امل�سار اإليهما اأعاله عند حتويلهما اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ،

يتم  ريال  الف  خم�سون  فقط   ريال   )50،000( مببلغ  املوؤ�س�ستني  موجودات  �سايف  تقييم  مت  وقد   

توزيعها على الأطراف وفقاً ملا �سريد يف مادة راأ�س املال من هذا العقد ويعترب توقيع جميع الأطراف 

على هذا العقد مبثابة خمال�سة منهم بذلك .

ثانيا :

 اإ�سم ال�سركة : �سركة مداري احلجاز

ثالثا :

 غر�س ال�سركة : 

1-بيع و�سراء ال�سيارات وتق�سيطها واإ�سترياد وت�سدير ال�سيارات وتاأجريها.

2-بيع و�سراء وا�ستثمار الأرا�سي واإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالإيجار ل�سالح ال�سركة 

واإدارة و�سيانة وتطوير العقار وبيعه .

3-مقاولت عامة للمباين )اإن�ساء – هدم – ترميم – اإ�سالح ( واأعمال ال�سباكة والليا�سة والبالط 

والرخام واحلجر واجلب�س والديكور والزخرفة واعمال الكهرباء واعمال النارة واملياه وال�سرف 

واملائي  احلراري  العزل  واأعمال  وال�سدود  اجل�سور  وبناء  ال�سخري  القطع  واعمال  ال�سحي 

واخلر�سانة اجلاهزة واأعمال والدهان والتغليف والرتكيب والعمال ال�سناعية وال�سكنية ومقاولت 

العمال الكهربائية والتكيف والتربيد وجتميع و�سيانة وتركيب وت�سغيل اجهزة و�سبكات وانظمة 

امل�ساعد  وتركيب  وتوريد  وا�سترياد  غيارها  وقطع  الإنذار  واأجهزة  والإطفاء  ال�سالمة  ومعدات 

وال�سالمل الكهربائية و�سيانتها .

4-اأعمال ور�س ال�سيارات ومراكز خدمة ال�سيارات وور�س التكييف والتربيد وور�س اللكرتونيات 

وقطع الغيار وور�س احلدادة والأملنيوم والزجاج وال�سكريت والنجارة والأثاث اخل�سبي واملكتبي 

وم�ساغل وم�سانع اخلياطة الرجالية والن�سائية .

الفندقية  املفرو�سة واخلدمات  الفنادق وال�سقق  واإدارة وت�سغيل و�سيانة ونظافة  5-بناء واقامة 

)املرخ�س لها نظاما (

 واملباين احلكومية والأهلية واملطارات وامل�ست�سفيات واملدا�س 

واملراكز التعليمية واملطاعم واملنتزهات واملنتجعات واملراكز التجارية واملرافق واملدن الرتفيهية  

و�سالت الأفراح واملنا�سبات

ومواقف  والرتفيهية  وال�سكنية  والعقارية  وال�سناعية  الزراعية  وامل�ساريع  الوقود  وحمطات   

ال�سيارات وتن�سيق احلدائق واملنتزهات واإبرام عقود اإ�سكان احلجاج 

6-تنفيذ عقود ت�سغيل و�سيانة ونظافة امل�سالخ واملجازر .

7-خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري والتعهدات التجارية .

ال�سيارات  تاأجري  وخدمات  واخلارجية  الداخلية  الرحالت  وتنظيم  وال�سفر  ال�سياحة  8-خدمات 

ب�سائق وبدون �سائق وخدمة الليموزين ونقل الطالب 

الطرود  وتو�سيل  والركاب  الب�سائع  ونقل  والربي  البحري  والنقل  الطريان  خدمات  9-تقدمي 

والأمانات داخل وخارج اململكة وال�سفر وال�سياحة وتنظيم الرحالت الربية وتخزين ال�سلع ونقل 

املياه واملواد التجارية واملواد البرتولية. 

10-اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة ونظافة ال�سيدليات وامل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات والعيادات 

والأجهزة  واملعدات  التجميل  واأدوات  الطبية  للم�ستح�سرات  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  الطبية 

الطبية .

11-حتميل ونقل العف�س وتخزينه 

12-خدمات الإعا�سة املطهية والغري املطهية .

13-الوكالت التجارية .

والأحذية   واملن�سوجات  والأقم�سة  والريا�سية  اجلاهزة  املالب�س  يف  والتجزئة  اجلملة  14-جتارة 

واملفرو�سات والقطن وال�سجاد وال�سمع والأثاث والأواين املنزلية واملطابخ والإ�سفنج واملواد الغذائية 

وم�ستح�سرات  اجلمال  على  واملحافظة  العناية  وخدمة  امل�ست�سفيات  ولوازم  وتقدميها  واإعدادها 

التنظيف والكرميات واملطهرات 

واجللود  الكرمية  والأحجار  واملجوهرات  والف�سة  والذهب  والزهور  وامل�سدات  واخليام  واخليوط 

واجللديات واملعدات الثقيلة والزراعية 

والغري زراعية ومعدات الطرق والبناء وقطع الغيار واإطارات وزيوت و�سحوم واإك�س�سوارات وزينة 

ال�سيارات و�سراء وبيع الزيوت امل�ستعملة بكافة اأنواعها واإعادة ت�سديرها والأدوات ال�سحية ومواد 

البناء وال�سباكة والكهرباء والعدد اليدوية واحلجر.

)تزاول ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة (

رابعاً :

 املركز الرئي�سي لل�سركة

م�سلحة  اقت�ست  متى  اململكة  وخارج  داخل  لها  فروع  افتتاح  يف  احلق  ولل�سركة  املكرمة  مكة  مدينة 

ال�سركة ذلك مبوافقة مدير ال�سركة وجهات الخت�سا�س .

خام�سا :

 الإدارة :

اإتفق ال�سركاء على اأن يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد : حممد مداري حممد العمريي.

�ساد�سا:

 مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة وع�سرون �سنة تبداأ من قيدها بال�سجل التجاري.

�سابعا: 

راأ�س املال : حدد راأ�س مال ال�سركة خم�سون األف  ريال �سعودي مق�سم اإىل  50 ح�سة عينية مت�ساوية  

القيمة قيمة كل ح�سة 1000 ريال مت توزيعها علي ال�سركاء كالأتي :

             ال�سم 
عدد احل�س�س  

نقدية 
    الإجمايل )ريال ( قيمة احل�سة الواحدة )ريال (

         10،000                 1000          10 حممد مداري حممد العمريي

         10،000                 1000          10م�ساري مداري حممد العمريي

         10،000                 1000          10فار�س حممد مداري العمريي

         10،000                 1000          10عمر حممد مداري العمريي

         10،000                 1000          10م�سعل حممد مداري العمريي

         50،000           ...............          50       الإجمايل

تقييم  �سحة  عن  الغري  اأمام  اخلا�سة  اأموالهم  يف  ت�سامنية  م�سئولية  م�سئولني  باأنهم  ال�سركاء  ويقر 

احل�س�س العينية كما يلي

القيمةبيان نوع الأ�سل

30000اثاث وديكورات

20000حا�سبات اآلية

50000الإجمايل

ثامنا: 

توزيع الأرباح :

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية على النحو التايل :

جتنيب ن�سبة قدرها 10 % من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة 

)176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الإحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س مال.

الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.

تا�سعا:

 �سكل التبليغات :

بخطابات م�سجلة على عناوين ال�سركاء.

عا�سرا :

املكرمة  مبكة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كاتب  ف�سيلة  لدى  ال�سركة  عقد  اإثبات  مت 

برقم)5432883(

تاريخ 04/ 1435/04هـ

حادي ع�سر :

 ختم امللخ�س :

مت ختم واإعتماد امللخ�س من قبل ق�سم ال�سركات بفرع وزارة التجارة وال�سناعة مبكة املكرمة.
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UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL WORD

ملخ�س عقد ت�أ�صي�س �صركة ح�صن الط�ئف لل�صن�عة 

)ذات م�صئوليه حمدودة(

طبقا لأحكام املادتني )161( و )164( من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( 

وتاريخ 1385/3/22هـ . فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة املذكورة وفقا لل�سروط التالية : 

اأول :-

 اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم 

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  القحطاين  القحا�س  علي  حممد  يحي  ال�سيد   )1(

امليالد  وتاريخ  مت�سبب  ومهنته  م�سيط  خمي�س  من  �سادر   1409/4/3 وتاريخ   )1003294061(

1392/7/1 ويقيم يف مدينة الطائف �سارع ح�سان بن ثابت ويبلغ من العمر )43( �سنه .  

 )طرف اأول(.

رقم  مدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  القحطاين  القحا�س  علي  حممد  علي  ال�سيد   )2(

امليالد  وتاريخ  مت�سبب  ومهنته  م�سيط  خمي�س  من  �سادر   1408/5/1 وتاريخ   )1003294053(

1390/7/1 ويقيم يف مدينة الطائف حي ال�سحيلي ويبلغ من العمر )45( �سنه .            )طرف ثاين(.

ثانيا :-

 ا�سم ال�سركة 

ا�سم ال�سركة هو �سركة )م�سنع ح�سن الطائف لل�سناعة املحدودة(.

ثالثا :-

 اأغرا�س ال�سركة

م�سنع لإنتاج البلك الإ�سمنتي 

مقاولت عامه للمباين ونظافة وت�سغيل املباين  واأعمال الطرق والكباري 

  واعمال الديكور والت�سطيب والرتميم ومتديد �سبكات املياه وال�سرف

     ال�سحي وتن�سيق احلدائق

 نقل الب�سائع واملهمات باجر على الطرق الربية باململكة

)4(  تاأجري املعدات الثقيلة

 )5( النقل والتخزين واملوا�سالت

رابعا :-

 مركزها الرئي�سي

داخل وخارج  لها  فروع  افتتاح  ولل�سركة احلق يف  الطائف  مدينه  لل�سركة يف  الرئي�سي  املركز  يكون 

اململكة متـى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك ومبوافقة ال�سركاء وكذلك لها احلق يف نقل مركزها الرئي�سي 

اإىل اأي مدينه اخرى .

خام�سا :- 

الإدارة

يدير ال�سركة علي حممد علي القحا�س القحطاين

وله احلق يف متثيل واإدارة ال�سركة وله كافة ال�سلطات واأو�سع ال�سالحيات الالزمة لت�سريف الإدارة 

ويتمتع ب�سالحية متثيل ال�سركة

الق�سائية واحلكومية  اأو عادية وكافة اجلهات  الغري من �سخ�سيات معنونه   يف كل عالقاتها جتاه 

وغري احلكومية والبنوك وامل�سارف وبيوت التمويل

والدعاوي  وال�ستدعاءات  الطلبات  تقدمي  يف  احلق  وله  اأنواعها  ب�سائر  واملوؤ�س�سات  وال�سركات   

اجلل�سات  وح�سور  عليها  مدعى  او  مدعية  ب�سفتها  الق�ساء  اأمام  ال�سركة  عن  واملرافعة  واملدافعة 

وطلب حلف اليمني والبراء واملخال�سات

 وترتيب اللتزامات على ال�سركة وقبول وا�ستالم حقوقها وترتيب الديون و�سدادها يف حدود اأغرا�س 

ال�سركة 

وله احلق يف تعيني الوكالء واملحاميني عن ال�سركة ومنحهم ال�سالحية الالزمة للمدافعة واملرافعة 

واملطالبة بحقوق ال�سركة 

ال�سركة والتوقيع عليها والقبول بها واإبرام عقود  اإبرام جميع العقود والتفاقيات با�سم  له  ويحق 

الإيجار والتاأجري 

والتوقيع على عقود م�ساركة ال�سركة يف �سركات اخرى للتملك او التاأ�سي�س او الندماج اأو الت�سفية 

والتوقيع على مالحق التعديل وقرارات ال�سركاء بفتح الفروع وتعيني املدراء 

والتوقيع بذالك اأمام كاتب العدل ووزارة التجارة وال�سناعة وله مراجعة وزارة التجارة وال�سناعة 

والبلدية واخلارجية وال�ستقدام واجلوازات و�سركة الت�سالت ووزارة املاء والكهرباء و�سندوق 

التنمية ال�سناعي ال�سعودي 

والهيئة العامة لال�ستثمار ووزارة احلج والتوقيع على ال�ستمارات والطلبات الالزمة امام املوظفني 

املخت�سني يف هذه الدوائر احلكومية.

وله احلق يف �سراء وبيع احل�س�س

 والأ�سهم وح�سور اجتماعات جمال�س الإدارة واملديرين واجلمعيات العامة لل�سركات الأخرى التي 

هذه  يف  تاما  متثيال  ال�سركة  ومتثيل  ال�سعودية  العربية  اململكة  وخارج  داخل  ال�سركة  فيها  ت�ساهم 

ال�سركات

باإدارة  يتعلق  ما  وكل  ومكافاآتهم  رواتبهم  وحتديد  والعمال  املوظفني  وف�سل  تعيني  له  يحق  كما   

�سئونهم يف ال�سركة وال�ستعانة باخلربات املحلية والأجنبية املتفرغة وغري املتفرغة الالزمة لتحقيق 

اغرا�س ال�سركة 

والإفراغ   وال�سراء  البيع  له  ويحق  اإياها  ومنحهم  ومكافاتها  اتعابها  وحتديد  معها  العقود  وابرام 

وقبول الفراغ وقب�س الثمن وتهمي�س وتعديل ال�سكوك وا�ستخراج بدل الفاقد والتالف منها والق�سمة 

والفرز

 وطلب تعديل احلدود لالأرا�سي والعقارات ورهن وحجز وفك رهن الأرا�سي والعقارات وال�سول 

ال�سركة  �سري  عن  الدورية  التقارير  باعداد  القيام  وعليه  ال�سركة  اغرا�س  لتحقيق  الزمة  املنقولة 

واعمالها ورفع التو�سيات اإىل ال�سركاء 

يف �سبيل حت�سني العمل والدارة على ان يتم اعداد هذه التقارير ح�سب اجلدول املعد لذلك واعداد 

امليزانية العمومية 

ن�ساط  تقرير عن  واعداد  مالية  �سنة  كل  نهاية  املحددة يف  املدة  الأرباح واخل�سائر خالل  وح�ساب 

ال�سركة وممتلكاتها ومركزها املايل واقرتاحاته ب�سان الأرباح  وعر�س ذلك على ال�سركاء وار�سال 

�سورة منها ومن تقرير مراقب احل�سابات

املحليه والجنبيه واليداع  البنوك  البنوك وفتح واغالق احل�سابات يف  التوقيع يف   وله احلق يف 

اململكة  داخل  البنكيه  العمليات  بجميع  والقيام  املختلفة  الئتمانية  الت�سهيالت  وطلب  وال�سحب 

وخارجها وفق ال�سوابط ال�سرعية

 وبدون فوائد ربوية لتحقيق اغرا�س ال�سركة واهدافها ويحق للمدير العام تفوي�س كل او بع�س 

ويتقا�سى  العمل  مقت�سيات  او  احلاجه  ح�سب  منفردين  او  جمتمعني  اأكرث  او  ل�سخ�س  �سالحياته 

املدير العام لل�سركة مقابل قيامه باعمال الداره ن�سبة 5% من الرباح �سنويا

�ساد�سا :- راأ�س مال ال�سركة

نقدية  ح�سة  مئة(   100( اإىل  مق�سم  ريال(  األف  خم�سون   50000( مببلغ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 

مت�ساوية القيمة . قيمة كل ح�سة )500 خم�س مئة ريال( مت توزيعها على ال�سركاء كالتايل :

ا�سم ال�سريك                                              عدد احل�س�س         قيمة احل�سه الواحده        الجمايل

)1(يحي حممد القحطاين                                      50                        500                              25000

)2(علي حممد القحطاين                                       50                        500                               25000

الجمايل                  

50000                             1000                      100                                                                               

�سابعا :- 

توزيع الأرباح

توزع ارباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العموميه والتكاليف على

 النحو التايل :جتنب ن�سبه قدرها10% من الرباح ال�سافيه لتكوين الحتياط النظامي املن�سو�س 

عليها يف املاده )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركه ان توقف جتنب هذا الحتياطي متى بلغ 

ن�سف را�س املال .

تكوين  ال�سركاء  يقرر  مامل  املال  را�س  يف  منهم  كل  ح�س�س  بن�سبة  ال�سركاء  على  يوزع  الباقي 

احتياطيات اخرى او ترحيل ر�سيد الرباح كليا او جزئياأ لل�سنه املاليه التاليه .

)ج( يف حالت حتقق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س

 يف را�س املال 

ويتم ترحيلها لل�سنه املاليه التاليه ول يتم توزيع الرباح ال بعد ا�ستهالك تلك اخل�ساره واذا بلغت 

خ�سائر ال�سركة خم�سني يف املائه من را�س مالها 

وجب على مدير ال�سركة دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مده ل تزيد على ثالثني يوما من تاريخ بلوغ 

اخل�ساره بهذا احلد للنظر

 يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع ديونها او يف حلها وليكون قرار ال�سركاء يف هذا ال�سان 

�سحيحا ال اذا �سدر طبقا للماده )173(

 من نظام ال�سركات ويجب يف جميع الحوال �سهر هذا القرار

 بالطرق املن�سو�س عليها يف املاده )164( من نظام ال�سركات .

حلها  او  املتقدم  بال�سرط  با�ستمرارها  قرار  �سدور  دون  ن�ساطها  مزاولة  يف  ال�سركة  ا�ستمرت  واذا 

اأ�سبح ال�سركاء م�سئوليني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحه ان يطلب 

حلها .

ثامنا :-

 تاريخ بداية ال�سركة ونهايتها

وجتدد  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من   تبدا  �سنه  وت�سعون  ت�سعه   99 ملدة  ال�سركه  تا�س�ست 

تلقائيا ملده اخرى مماثله ما مل يخطر احد ال�سركاء الخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك 

خالل املده ال�سليه او املحددة ب�سته ا�سهر على القل بخطاب م�سجل على عناوينهم

تا�سعا :-

 �سكل التبليغات

توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء او بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد

عا�سرا :-

 اإثبات العقد

مت اإثبات عقد التاأ�سي�س لدى ف�سيلة  كاتب عدل الطائف حتت رقم )35422327(

  يف تاريخ 1435/4/2 هـ

حادي ع�سر :-

 ن�سخ العقد

حرر هذا العقد من اربع ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخه منه للعمل مبوجبه . والن�سخ الخرى لتقدميها 

للجهات املخت�سه

علي  حممد  علي  ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  بهذا  ال�سركات  و�سجل  التجاري  بال�سجل  �سركة  لقيد   

لدى اجلهات  ال�سركه واملتابعه  لتا�سي�س  الالزمه  النظامية  القحطاين يف امتام الجراءات  القحا�س 

املخت�سه والتوقيع نيابه عنهم فيما يخت�س بهذا ال�سان .

واهلل املوفق......

  ال�سريك الأول                                                    ال�سريك الثاين

يحي حممد علي القحطاين                                    علي حممد علي القحطاين

التوقيع:                                                            التوقيع:
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جدة - واس
بن  نايف  بــن  حممد  �لأمـــري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 

وزيــر  ـــوزر�ء  �ل جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  عبد�لعزيز، 

يوم �خلمي�س  م�ساء  �سموه بجدة  �هلل، يف ق�سر  �لد�خلية حفظه 

24 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 11 يونيو 2015م، معايل م�ست�سار 

ونقل  فــادن.  ريت�سارد  �لقومي  لالأمن  �لكندي  ــوزر�ء  �ل رئي�س 

دولة  وتقدير  حتيات  �ل�ستقبال  خالل  �لعهد  ويل  ل�سمو  معاليه 

رئي�س وزر�ء كند� �ستيفن هاربر خلادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك 

�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود ول�سموه �لكرمي حفظهما �هلل، فيما 

�ل�ستقبال  خالل  وجرى  لدولته.  وتقديره  حتياته  �سموه  حمله 

مناق�سة �ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك. 

ح�سر �ل�ستقبال معايل رئي�س �ل�ستخبار�ت �لعامة �لأ�ستاذ خالد 

بن علي �حلميد�ن، و�سفري كند� لدى �ململكة توما�س ماكدونالد.

ويل العهد ي�ضتقبل م�ضت�ضار رئي�س الوزراء 
الكندي لالأمن القومي 

ويل العهد ي�ضتقبل رئي�س جمل�س الوزراء الكويتيويل العهد ي�ضتقبل مدير جهاز ال�ضتخبارات الأمريكية

جدة - واس
��ستقبــل �ساحــب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بــن نايف بن عبد�لعزيز، ويل �لعهــد نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية حفظه �هلل، يف جدة يوم �لأحد 27 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 14 يونيو 2015م، 

معايل مدير جهاز �ل�ستخبار�ت �لوطنية �لأمريكية �لفريق جيم�س كالبر و�لوفد �ملر�فق له.

وجرى خالل �ل�ستقبال بحث عدد من �ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك بني �لبلدين �ل�سديقني.

ح�ســر �ل�ستقبــال معايل رئي�س �ل�ستخبــار�ت �لعامة �لأ�ستاذ خالد بن علــي �حلميد�ن، ومعايل نائب 

مديــر عــام �ملباحــث �لعامة �لفريق عبــد�هلل �لقرين، و�سفري �لوليــات �ملتحدة �لأمريكيــة لدى �ململكة 

جوزيف وي�ستفول.

جدة - واس
و�سل �سمو �ل�سيخ جابر مبارك �حلمد �ل�سباح، رئي�س جمل�س �لوزر�ء بدولة �لكويت �ل�سقيقة �إىل جدة يوم �خلمي�س 24 �سعبان 

1436هـــ �ملو�فــق 11 يونيــو 2015م. وكان يف ��ستقبال �سموه لدى و�سوله مطار �مللك عبد�لعزيــز �لدويل �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمــري حممــد بن نايف بن عبد�لعزيز، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزيــر �لد�خلية حفظه �هلل، و�ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري م�سعل بن ماجد بن عبد�لعزيز حمافظ جدة. كما كان يف ��ستقباله �ل�سيخ ثامر بن جابر �لأحمد �ل�سباح �سفري دولة �لكويت 

لــدى �ململكــة، ومعايل �أمــني حمافظة جدة �لدكتــور هاين بن حممد �أبــو ر��س، ومدير عام مطــار �مللك عبد�لعزيز �لــدويل �لأ�ستاذ 

عبد�حلميــد بــن حماد �أبا �لعري، ومدير �سرطة منطقــة مكة �ملكرمة �للو�ء عبد�لعزيز بن عثمان �ل�ســويل. وي�سم �لوفد �لر�سمي 

�ملر�فــق ل�سمــو رئي�ــس جمل�س �لوزر�ء �لكويتي، معايل �ل�سيــخ حممد بن خالد �حلمد �ل�سباح نائب رئي�ــس جمل�س �لوزر�ء وزير 

�لد�خلية، ومعايل �ل�سيخ �لفريق خالد �جلر�ح �ل�سباح نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، ومعايل �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل 

�ملبارك �ل�سباح وزير �لدولة ل�سوؤون جمل�س �لوزر�ء.

ويل العهد كان يف وداعه

رئي�س جمل�س الوزراء الكويتي يغادر جدة 
جدة - واس

�ل�سباح،  �حلمد  مبارك  جابر  �ل�سيخ  �سمو  غادر 

�ل�سقيقة  �لكويت  بدولة  ــوزر�ء  �ل جمل�س  رئي�س 

�ملو�فق 1436هـــ  �سعبان   24 �خلمي�س  يوم  جدة 

لدى  �سموه  ود�ع  يف  وكــان  2015م.  يونيو   11

�ساحب  �لــدويل  عبد�لعزيز  �مللك  مطار  مغادرته 

�ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز، 

وزيــر  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل 

�لد�خلية حفظه �هلل، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري 

م�سعل بن ماجد بن عبد�لعزيز حمافظ جدة. كما 

كان يف ود�عه �ل�سيخ ثامر بن جابر �لأحمد �ل�سباح 

�أمني  ومعايل  �ململكة،  لــدى  �لكويت  دولــة  �سفري 

ر��س،  �أبو  حممد  بن  هاين  �لدكتور  جدة  حمافظة 

�لأ�ستاذ  �لدويل  عبد�لعزيز  �مللك  مطار  عام  ومدير 

�سرطة  ومدير  �لعري،  �أبــا  حماد  بن  عبد�حلميد 

عثمان  بن  عبد�لعزيز  �للو�ء  �ملكرمة  مكة  منطقة 

�ل�سويل. 

األخبــــــار64 الجمعة 2 رمضان 1436 هـ      19 يونيـة 2015 م
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خالل ات�ضال هاتفي

ويل ويل العهد يعزي وزير الدولة ل�ضوؤون الدفاع 
القطري يف وفاة والده

ويل ويل العهد يتلقى ات�ضال هاتفيا من 
القائد العام للقوات امل�ضلحة امل�ضرية

جدة - واس
بن  �سلمان  بن  حممد  �لأمــري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �أعــرب 

جمل�س  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �لعهد  ويل  ويل  عبد�لعزيز، 

ملعايل  ومو��ساته  عز�ئه  خال�س  عن  �لدفاع،  وزير  �لوزر�ء 

بن  حمد  �لركن  �للو�ء  �لقطري  �لدفاع  ل�سوؤون  �لدولة  وزير 

علي �لعطية، يف وفاة و�لده رحمه �هلل.

�ل�سبت  يوم  هاتفي  �ت�سال  يف  �لعهد  ويل  ويل  �سمو  و�ساأل 

�لعلي  �هلل  2015م،  يونيو   13 �ملو�فق  1436هـ  �سعبان   26

ف�سيح  وي�سكنه  رحمته،  بو��سع  �لفقيد  يتغمد  �أن  �لقدير 

جناته. بدوره عرب وزير �لدولة ل�سوؤون �لدفاع �لقطري عن 

�سكره وتقديره ل�سمو �لأمري حممد بن �سلمان على مو��ساته 

�لأجر  �سموه  يجزي  �أن  �هلل  د�عياً  �لفقيد،  يف  لهم  وتعازيه 

و�ملثوبة، و�أن ل يريه و�ل�سعب �ل�سعودي �أي مكروه.

جدة - واس
بن  �سلمان  بن  حممد  �لأمــري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  تلقى 

جمل�س  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �لعهد  ويل  ويل  عبد�لعزيز، 

26 �سعبان  �لوزر�ء وزير �لدفاع، �ت�ساًل هاتفياً يوم �ل�سبت 

�لقائد  معايل  من  2015م،  يونيو   13 �ملو�فق  ـــ  1436ه

�حلربي  و�لإنتاج  �لدفاع  وزير  �مل�سلحة  للقو�ت  �لعام 

�سبحي،  �سدقي  �أول  �لفريق  �لعربية  م�سر  بجمهورية 

�لذي �أعرب عن تعازيه ومو��ساته ل�سموه يف وفاة معايل 

قائد �لقو�ت �جلوية �مللكية �ل�سعودية �لفريق ركن حممد 

بن �أحمد �ل�سعالن رحمه �هلل، �لذي و�فته �ملنية �إثر �أزمة 

قلبية �أثناء رحلة عمل خارج �ململكة.

�سدقي  �أول  �لفريق  معايل  �لعهد،  ويل  ويل  �سمو  �سكر  وقد 

�لفقيد رحمه �هلل، د�عياً  �سبحي على تعازيه ومو��ساته يف 

ف�سيح  وي�سكنه  رحمته،  بو��سع  يتغمده  �أن  �سبحانه،  �هلل 

جناته، و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

يف اجتماع بالدوحة

ويل ويل العهد واأمري قطر ي�ضتعر�ضان العالقات الثنائية بني البلدين
الدوحة - واس

عقد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز، ويل 

ويل �لعهد �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، و�ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر، �جتماعاً يف �لدوحة 

يوم �ل�سبت 25 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 12 يونيو 2015م.

عبد�لعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد  �لأمــري  نقل  �لجتماع،  بد�ية  ويف 

حتيات خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، 

و�سمو ويل عهده �لأمني، ل�سمو �أمري دولة قطر، فيما حمله �ل�سيخ متيم 

نقل حتياته خلادم �حلرمني �ل�سريفني ول�سمو ويل �لعهد.

بني  �لأخوية  �لثنائية  �لعالقات  ��ستعر��س  �لجتماع  خالل  وجرى 

�لبلدين �ل�سقيقني و�ل�سبل �لكفيلة بدعمها وتعزيزها يف �ستى �ملجالت، 

بالإ�سافة �إىل مناق�سة �أبرز �ملو�سوعات وخا�سة م�ستجد�ت �لأو�ساع 

يف �ملنطقة و�جلهود �ملبذولة جتاهها مبا يدعم ��ستقر�ر �ملنطقة.

و�لإعالم  �لثقافة  وزير  معايل  �ل�سعودي  �جلانب  من  �لجتماع  ح�سر 

جمل�س  ع�سو  �لدولة  وزير  ومعايل  �لطريفي،  زيد  بن  عادل  �لدكتور 

�لوزر�ء �لأ�ستاذ خالد بن عبد�لرحمن �لعي�سى، وعدد من �مل�سوؤولني. 

ثاين  �آل  �ل�سيخ عبد�هلل بن حمد  �لقطري �سمو  فيما ح�سر من �جلانب 

نائب �أمري دولة قطر، وعدد من �مل�سوؤولني.

وقد �أقام �سمو �أمري دولة قطر ماأدبة ع�ساء �حتفاًء ب�سمو ويل ويل �لعهد.

قطر  دولة  �إىل  قد و�سل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  �لأمري حممد  وكان 

�سمو  �لدويل  لدى و�سوله مطار حمد  ��ستقباله  وكان يف  نف�سه.  �ليوم 

يف  كــان  كما  قطر.  دولــة  �أمــري  نائب  ثــاين  �آل  حمد  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ 

��ستقبال �سمو ويل ويل �لعهد، نائب �سفري خادم �حلرمني �ل�سريفني لدى 

دولة قطر حممد �ملالك، و�مللحق �لع�سكري �ل�سعودي لدى دولة قطر 

�لعقيد عبد�لعزيز �لد�عج، وعدد من �مل�سوؤولني.

وقد غادر �سمو ويل ويل �لعهد قطر بعد زيارة ق�سرية للدوحة، حيث 

كان يف ود�عه �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن حمد �آل ثاين نائب �أمري دولة قطر، 

وعدد من �مل�سوؤولني.

ويل ويل العهد يلتقي مدير جهاز 
ال�ضتخبارات الأمريكية

ويل ويل العهد يتقدم م�ضتقبلي جثمان قائد القوات اجلوية 
امللكية ال�ضعودية

جدة - واس
�لتقــى �ساحــب �ل�سمو �مللكــي �لأمري حممد بن �سلمان بــن عبد�لعزيــز، ويل ويل �لعهد �لنائب 

�لثــاين لرئي�س جمل�ــس �لوزر�ء وزير �لدفاع، يف جدة يوم �لأحــد 27 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 

14 يونيــو 2015م، معايل مدير جهــاز �ل�ستخبار�ت �لوطنية �لأمريكية �لفريق جيم�س كالبر 

و�لوفد �ملر�فق له.

وجرى خالل �للقاء ��ستعر��س عدد من �ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

ح�سر �للقاء معايل رئي�س �ل�ستخبار�ت �لعامة �ل�ستاذ خالد بن علي �حلميد�ن.

الرياض - واس
تقدم �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز، ويل ويل �لعهد �لنائب 

�لثــاين لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، م�ستقبلي جثمان معايل قائد �لقو�ت �جلوية 

�مللكيــة �ل�سعوديــة �لفريق ركن حممــد بن �أحمد �ل�سعالن رحمــه �هلل، �لذي و�فته �ملنية 

�أثناء رحلة عمل خارج �ململكة �إثر �أزمة قلبية لدى و�سوله مطار قاعدة �لريا�س �جلوية 

يوم �ل�سبت 26 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 13 يونيو 2015م.

كمــا كان يف ��ستقبــال جثمان �لفقيــد معايل رئي�س هيئة �لأركان �لعامــة �لفريق �أول ركن 

عبد�لرحمــن بن �سالح �لبنيــان، ومعايل نائب رئي�س هيئــة �لأركان �لعامة �لفريق ركن 

فيا�ــس بــن حامــد �لرويلي، وقــادة �لقــو�ت �مل�سلحة، وكبــار �سباط �لقــو�ت �جلوية، 

و�أ�سرة �لفقيد رحمه �هلل.

وقــد �أدى �سمو ويل ويل �لعهد و�حل�سور �سالة �مليــت على �لفقيد رحمه �هلل، ونقل �سمو 

�لأمــري حممد بن �سلمــان تعازي خادم �حلرمــني �ل�سريفني �مللك �سلمان بــن عبد�لعزيز 

�آل �سعــود، �لقائد �لأعلى لكافة �لقو�ت �لع�سكرية، و�سمو ويل �لعهد، لذوي �لفقيد معايل 

قائــد �لقو�ت �جلوية �مللكية �ل�سعودية �لفريق ركن حممد بن �أحمد �ل�سعالن وملن�سوبي 

�لقــو�ت �مل�سلحة. وعرب �سموه عن خال�س تعازيــه ومو��ساته، �سائاًل �هلل للفقيد �ملغفرة 

و�لر�سو�ن، ولذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن.. رحم �هلل �لفقيد و�أ�سكنه ف�سيح �جلنان.

ً ً
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ويل العهد يرعى حفل تخريج 1145 طالبًا من كلية امللك فهد الأمنية

الرياض - واس
بن  نايف  بن  حممد  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  رعى 

عبد�لعزيز، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�سعبان   22 �لثالثاء  يوم  م�ساء  �هلل،  حفظه  �لد�خلية 

تخريج  حفل  2015م،  يونيو   09 �ملــو�فــق  1436هــــ 

�لدورة  44 من  �لـ  �لدفعة  �لأمنية  فهد  �مللك  كلية  طلبة 

�لتاأهيلية للطالب �جلامعيني �لبالغ عددهم 1145 طالباً 

�لأمري  ��ستاد  يف  وذلك  وعلمياً،  نظرياً  تخ�س�ساً   80 يف 

�سمو  ��ستقبال  يف  وكان  �لريا�س.  يف  �لكلية  مبقر  نايف 

�لكلية  عــام  مدير  �حلفل  مقر  و�سوله  لــدى  �لعهد  ويل 

�للو�ء �سعد بن عبد�هلل �خلليوي و�أركانات �لكلية. وفور 

و�سول �سمو �لأمري حممد بن نايف ُعزف �ل�سالم �مللكي، 

ثم ��ستعر�س �سموه حر�س �ل�سرف.

يف  �ملتفوقني  �لطالب  �لعهد  ويل  �سمو  �سافح  ذلك  عقب 

عدد من �ملجالت بالدورة �لتاأهيلية للطالب �جلامعيني 

�حلفل  يف  مكانه  �سموه  �أخذ  �أن  وبعد  �أمورهم.  و�أولياء 

بدئ �حلفل �خلطابي �ملعد لهذه �ملنا�سبة بتالوة �آيات من 

�لقر�آن �لكرمي، ثم �ألقى مدير عام كلية �مللك فهد �لأمنية 

�للو�ء �سعد بن عبد�هلل �خلليوي كلمة عرب فيها عن عميق 

�سكره و�متنانه ومن�سوبي �لكلية بت�سريف �سموه حلفل 

�لتخرج، ر�عياً وم�سجعاً وحمفزً� ود�عماً. �إثر ذلك �ألقى 

�خلريج حممد بن �سعد �لقحطاين كلمة �خلريجني، عقب 

ثم  �لع�سكرية.  و�لت�سكيالت  �لع�سكري  �لعر�س  بد�أ  ذلك 

�ساهد �سمو �لأمري حممد بن نايف عددً� من �لفر�سيات، 

مادة  وفر�سية  �لنظام،  حفظ  مــو�د  فر�سية  يف  متثلت 

�لأ�سلحة  مادة  لفر�سية  بالإ�سافة  �لنف�س،  عن  �لدفاع 

�خلريجون  �إليه  تو�سل  ما  مدى  �أظهرت  �لتي  و�لرماية 

�لرماية يف جميع �لظروف و�لأو�ساع. ثم  من مهارة يف 

�أعلنت  ذلك  �إثر  و�لطاعة.  �لولء  ق�سم  �خلريجون  �أدى 

�لعهد  ويل  �سمو  �سلم  حيث  للدور�ت،  �لعامة  �لنتيجة 

�لتعليمية  �لهيئة  �أو�ئل �خلريجني �سهاد�تهم، و�أع�ساء 

�سمو  ت�سلم  ذلك  عقب  �خلريجني.  �سهاد�ت  �لكلية  يف 

�لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز هدية تذكارية بهذه 

�إ�سد�ر�ت  �سموه  ت�سلم  كما  �لكلية.  مدير  من  �ملنا�سبة 

ثم  �لعمار.  �لعقيد حممد عبد�هلل  1436 من  لعام  �لكلية 

�لتذكارية  �ل�سور  �لتقطت  بعدها  �مللكي،  �ل�سالم  ُعزف 

ل�سموه مع �خلريجني. عقب ذلك توجه �سمو ويل �لعهد 

�سدقات  حملة  �سموه  د�سن  حيث  �لرئي�سي،  �مليد�ن  �إىل 

يف  وكان  �لتو�يل.  على  �لثامنة  لل�سنة  �لو�جب  �سهد�ء 

بوز�رة  �لع�سكرية  �ل�سوؤون  عام  مدير  �سموه  ��ستقبال 

�لد�خلية �للو�ء �إبر�هيم بن حممد �ملحرج �مل�سرف �لعام 

نقلو�  �لذين  �ل�سهد�ء،  �أبناء  من  وعــدد  �حلملة،  على 

�سكرهم و�متنانهم لولة �لأمر يف هذه �لبالد �ملباركة على 

و�إ�سر�ف  و�هتمام  �ل�سهد�ء،  لأ�سر  ورعايتهم  �هتمامهم 

�ل�سهد�ء  وذوي  باأبناء  �ملبا�سر  �لعهد  ويل  �سمو  من 

�لأمري  �سمو  �أكد  جهته  من  لهم.  و�لعون  �لدعم  وتقدمي 

حممد بن نايف بن عبد�لعزيز �أن �أ�سر �ل�سهد�ء وذويهم 

�هلل،  حفظهم  �لأمر  ولة  من  م�ستمرة  مبتابعة  يحظون 

عقب  �أمامهم.  �ل�سعوبات  وتذليل  �حتياجاتهم  وتلبية 

بانطالق حملة �سدقات  �إيذ�ناً  ذلك ق�س �سموه �ل�سريط 

�سهد�ء �لو�جب، و�طلع �سموه على �سالل �ل�سدقات عن 

�ل�سالل  مكونات  عن  �سرح  �إىل  و��ستمع  �ل�سهد�ء،  �أ�سر 

من �للو�ء �ملحرج �لذي �أو�سح �أن �حلملة ت�ستمل على 

ت�سيري 45 �ساحنة متثل قافلة توزيع �سدقات عن 148 

�سهيد و�جب، ت�سمل 2960 �سلة غذ�ئية، بو�قع 20 �سلة 

عن كل �سهيد، و�ستوزع مل�ستحقيها يف 34 موقعاً، ما بني 

يف  و�ملحتاجني  �لفقر�ء  وعلى  وهجرة،  وقرية  مدينة 

�آلف   8 �لقافلة �ستقطع  �أن  جميع مناطق �ململكة. وبني 

قبل  للم�ستحقني  و�ست�سل  �لــرب،  طريق  عن  كيلومرت 

للحملة  �لتجهيز  مت  حيث  �ملبارك،  رم�سان  �سهر  بد�ية 

ــر�د  و�لأف �ل�سباط  من  عدد  و�سري�فقها  �سهرين،  منذ 

بذله  ملا  وتقديرً�  عرفاناً  وذلك  وميد�ين،  مبا�سر  ب�سكل 

�ل�سهد�ء من ت�سحية وفد�ء لهذ� �لوطن �لغايل، رحمهم 

�هلل. ثم كرم �سمو ويل �لعهد �أبناء �سهد�ء �لو�جب. عقب 

�أبناء �سهد�ء  ل�سموه مع  �لتذكارية  �ل�سور  �لتقطت  ذلك 

�لو�جب. 

عبيد  �ليمني  �لــد�خــلــيــة  وزيـــر  مــعــايل  �حلــفــل  ح�سر 

و�ملعايل  �لأمــر�ء،  �ل�سمو  �أ�سحاب  من  وعدد  �حلذيفي، 

ــادة  وق وع�سكريني،  مدنيني  مــن  �ملــ�ــســوؤولــني  وكــبــار 

و�سل  قد  �لعهد  ويل  �سمو  وكــان  �لأمنية.  �لقطاعات 

�لريا�س م�ساء �ليوم نف�سه قادماً من جدة.

ويل العهد ي�ضرف الجتماع اخلا�س بعر�س 
اخلطط الأمنية ملو�ضم العمرة

جدة - واس
�ســرف �ساحــب �ل�سمــو �مللكــي �لأمــري حممد بــن نايف بن 

عبد�لعزيــز، ويل �لعهد نائــب رئي�س جمل�س �لــوزر�ء وزير 

�لد�خليــة رئي�س جلنة �حلــج �لعليا حفظــه �هلل، م�ساء يوم 

�لأحــد 28 �سعبــان 1436هـــ �ملو�فــق 15 يونيــو 2015م، 

�لجتمــاع �خلا�ــس بعر�س �خلطط �لأمنيــة ملو�سم �لعمرة 

لهــذ� �لعــام ل�ستقبــال �سيــوف �لرحمــن يف مكــة �ملكرمــة 

و�لزو�ر يف �ملدينة �ملنورة.

وكان يف ��ستقبــال �سمــو ويل �لعهــد لدى و�سولــه مقر �لأمن 

�لعام بجــدة، معايل �لرئي�س �لعام ل�ســوؤون �مل�سجد �حلر�م 

و�مل�سجــد �لنبــوي �ل�سيخ عبد�لرحمــن �ل�سدي�ــس، ومعايل 

مديــر �لأمن �لعام �لفريق عثمان بــن نا�سر �ملحرج، ومعايل 

م�ست�ســار �سمو وزيــر �لد�خليــة �لأمني �لعــام للجنة �حلج 

�لعليــا �لدكتــور �ساعــد �لعر�بــي �حلارثي، وعــدد من قادة 

�لقطاعات �لأمنية.

وفــور و�سول �سمو ويل �لعهد جتــول يف �ملعر�س �ملعد لهذه 

�ملنا�سبــة، و�طلع علــى ما ي�سمه من �ســور جت�سد �جلانب 

�لإن�ســاين ل�سمــوه وحتاكي جهــوده حفظــه �هلل، يف �ملتابعه 

�لد�ئمــة يف �لكثــري مــن �ملنا�سبــات �لأمنيــة خــالل �لأعو�م 

�ملا�سية.

وبعد �أن �أخذ �سمــوه مكانه، ��ستمع و�حل�سور لتالوة �آيات 

مــن �لذكر �حلكيــم، ثم �ألقى معــايل مدير �لأمــن �لعام كلمة 

رحــب فيهــا ب�سمو ويل �لعهــد وت�سريفه لعتمــاد خطط �أمن 

�لعمرة يف مكة �ملكرمة و�لزيارة يف �ملدينة �ملنورة. بعد ذلك 

�ساهد �سمو ويل �لعهد و�حل�سور فيلماً وثائقياً عن خطة دعم 

وخدمــات �لقياد�ت �مل�ساركــة يف �لأمن �لعام لتنظيم �خلطة 

�لأمنية و�ملرورية ملو�سم �لعمرة لهذ� �لعام.

ثــم قدم عدد مــن �لقياد�ت �لأمنية �إيجــازً� عن مهام كل قوة 

م�ساركــة يف مهمة �لعمرة يف مكة �ملكرمــة و�لزيارة باملدينة 

�ملنورة.

عقــب ذلك �ألقى معايل �لرئي�س �لعام ل�سوؤون �مل�سجد �حلر�م 

و�مل�سجــد �لنبوي كلمة، وقد وجه �سمــو ويل �لعهد يف نهاية 

�لجتماع كلمة قال فيهــا: “نبارك جهودكم جميعاً، ونتطلع 

منكم مــا تعودناه د�ئماً، فاإخو�نكــم �ملو�طنون و�ملعتمرون 

كلهم ثقة فيكم، و�أنتم �أهل هذه �لثقة وعملكم عمل �سريف”.

و�أ�ســاف �سمــوه: “حينمــا نتحدث عن رجــال �لأمن - فعن 

نف�ســي �أنــا - �أ�سعــد بالعمــل معهــم وي�ستحقــون �لعمل من 

�أجلهم”. ثم توجه �سموه �إىل قاعة �ل�ستقبالت حيث ت�سرف 

قيــاد�ت �لأمــن �لعــام بال�ســالم على �سمــوه. وعقــب نهاية 

�لجتمــاع �سرف �سمو �لأمري حممــد بن نايف بن عبد�لعزيز 

حفل �لع�ســاء �ملعد بهذه �ملنا�سبة. بعــد ذلك غادر �سمو ويل 

�لعهد مقر �لأمن �لعام مودعاً مبثل ما ��ستقبل به من حفاوة 

وترحيب.

ً
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أرقـــام 
إدارية

املليك ي�ضتقبل رئي�س وم�ضوؤويل رعاية ال�ضباب وروؤ�ضاء الأندية الريا�ضية 

ويل العهد يراأ�س اجتماع جمل�س ال�ضوؤون 
ال�ضيا�ضية والأمنية

جدة - واس
��ستقبل خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �سعــود حفظــه �هلل، يف ق�ســر �ل�سالم بجدة يــوم �لأربعاء

 23 �سعبــان 1436هـــ �ملو�فق 10 يونيــو 2015م، �ساحب 

�ل�سمــو �مللكــي �لأمــري عبــد�هلل بــن م�ساعــد بــن عبد�لعزيز 

�لرئي�ــس �لعــام لرعايــة �ل�سبــاب رئي�ــس �للجنــة �لأوملبيــة 

�لعربيــة �ل�سعودية، وم�ســوؤويل �لرئا�ســة، وروؤ�ساء �لأندية 

�لريا�سية، وكبــار �مل�سوؤولني و�ملهتمني بالريا�سة و�ل�سباب 

يف �لقطاعــني �لعام و�خلا�ــس. ويف بد�يــة �ل�ستقبال �أن�ست 

�جلميــع لتــالوة �آيات مــن �لذكر �حلكيــم. ثم �ألقــى �ساحب 

�ل�سمــو �مللكي �لأمري عبد�هلل بن م�ساعد بن عبد�لعزيز كلمة، 

عقــب ذلــك ت�سرف �حل�ســور بال�ســالم على خــادم �حلرمني 

�ل�سريفني حفظه �هلل.

ح�سر �ل�ستقبال �ساحب �ل�سمو �لأمري خالد بن �سعد بن فهد 

رئي�س جمل�ــس �إد�رة نادي �ل�سباب، و�ساحب �ل�سمو �لأمري 

نــو�ف بن حممد بن عبد�هلل رئي�س �لحتاد �ل�سعودي لألعاب 

�لقوى، و�ساحب �ل�سمو �لأمري عبد�لعزيز بن فهد بن عبد�هلل 

رئي�ــس �لحتاد �ل�سعودي لل�سباحة، و�ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمــري في�سل بن تركي بن نا�ســر رئي�س جمل�س �إد�رة نادي 

�لن�ســر، و�ساحــب �ل�سمو �لأمــري عبد�هلل بن فهــد بن حممد 

رئي�س �لحتاد �ل�سعودي للفرو�سية، و�ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمــري عبد�حلكيــم بن م�ساعد بــن عبد�لعزيــز �لأمني �لعام 

للجنــة �لأوملبية �لعربية �ل�سعودية، و�ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمــري خالد بن بندر بــن م�ساعد بن عبد�لعزيــز من �للجنة 

�لأوملبيــة �لعربيــة �ل�سعودية، و�ساحب �ل�سمــو �لأمري فهد 

بن جلوي بن عبد�لعزيز بــن م�ساعد م�ست�سار �لرئي�س �لعام 

لرعاية �ل�سباب للتعاون �لدويل، وعدد من �مل�سوؤولني.

جدة - واس
عقــد جمل�س �ل�سوؤون �ل�سيا�سيــة و�لأمنية �جتماعاً يوم 

�لثالثــاء 22 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 9 يونيو 2015م، 

برئا�ســة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن 

عبد�لعزيز، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�لد�خليــة رئي�س جمل�س �ل�ســوؤون �ل�سيا�سية و�لأمنية، 

وح�سور �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري متعب بن عبد�هلل 

بن عبد�لعزيز وزير �حلر�س �لوطني. و��ستمع �ملجل�س 

خــالل �لجتمــاع �إىل �إيجــاز �سيا�ســي و�أمنــي حول عدد 

من تطــور�ت �لأو�ســاع �لإقليمية و�لدوليــة. كما بحث 

�ملجل�ــس عددً� مــن �ملو�سوعــات �ل�سيا�سيــة و�لأمنية، 

و�تخذ ب�ساأنها �لتو�سيات �لالزمة.

جدة - واس
��ستقبــل �ساحــب �ل�سمــو �مللكي �لأمري حممــد بن نايف بــن عبد�لعزيز، ويل 

�لعهــد نائــب رئي�س جمل�ــس �لــوزر�ء وزير �لد�خليــة حفظــه �هلل، يف مكتبه 

بق�ســر �ل�سالم يوم �لإثنــني 28 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 14 يونيو 2015م، 

�سفر�ء خادم �حلرمني �ل�سريفني �ملعينني حديثاً لدى عدد من �لدول �ل�سقيقة 

و�ل�سديقــة، وهم، منري بــن �إبر�هيم بنجابي �ملعني لــدى جمهورية �لبريو، 

وعبــد�هلل بن مرزوق �لزهــر�ين �ملعني لــدى جمهورية باك�ستــان �لإ�سالمية، 

وعيد بن حممد �لثقفي �ملعني لدى �سلطنة عمان، و�سليمان بن �سالح �لفريح 

�ملعــني لدى جمهوريــة غينيا، و�أحمد بن يون�س �لــرب�ك �ملعني لدى �ليابان، 

وعبــد�هلل بن حجــاج �ملطريي �ملعــني لدى جمهوريــة بنجالد�ــس �ل�سعبية، 

وثامــر بــن �سبهان �ل�سبهان �ملعني لدى جمهورية �لعــر�ق، وهاين بن عبد�هلل 

موؤمنــة �ملعــني لدى �لبو�سنــة و�لهر�سك، وفهــد بن عبــد�هلل �ل�سفيان �ملعني 

لــدى جمهوريــة نيجرييا �لحتاديــة. ويف بد�ية �ل�ستقبــال هناأهم �سمو ويل 

�لعهــد بالثقــة �مللكية بتعيينهــم �سفر�ء خلــادم �حلرمني �ل�سريفــني، موؤكدً� 

�أهمية �لعمل مبا يعزز �لــدور �لإقليمي و�لدويل للمملكة �لعربية �ل�سعودية، 

وتطويــر عالقات �ململكة بالدول �لتي يعملون فيها يف ظل ما تتمتع به �ململكة 

بقيــادة خــادم �حلرمــني �ل�سريفني �مللــك �سلمان بــن عبد�لعزيــز �آل �سعود 

حفظــه �هلل، مــن مكانــة �إ�سالميــة ومــا تتميــز به من ثقــل عربــي ودويل على 

كافــة �لأ�سعدة، بالإ�سافة �إىل تقدمي كل �خلدمــات لأبناء �لوطن يف �خلارج 

و�لعناية ب�سوؤونهم، متمنياً �سموه لل�سفر�ء �لتوفيق و�ل�سد�د. 

مــن جانبهــم، �أبدى �ل�سفــر�ء �ملعينون �عتز�زهــم بالثقة �مللكيــة، و�سكرهم 

وتقديرهــم ل�سمو �لأمري حممد بن نايف بــن عبد�لعزيز على ما حظو� به من 

توجيهات، موؤكدين �أنهم �سيبذلون كافة جهودهم خلدمة �ململكة و�أبنائها. 

ح�ســر �ل�ستقبــال �ساحــب �ل�سمــو �مللكــي �لأمــري حممــد بــن �سلمــان بــن 

عبد�لعزيز، ويل ويل �لعهد �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع، 

ومعايل وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لدكتور نز�ر بن عبيد مدين، ووكيل 

وز�رة �خلارجية ل�سوؤون �ملر��سم عز�م بن عبد�لكرمي �لقني.

ًويل العهد ي�ضتقبل ال�ضفراء املعينني حديثا لدى عدد من الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة 

بناء على توجيهات خادم احلرمني ال�ضريفني

ويل ويل العهد يقوم بزيارة لرو�ضيا
الرياض - واس

�سدر يوم �لثالثاء 29 �سعبان 1436هـ �ملو�فق 16 يونيه 2015م، عن �لديو�ن �مللكي 

�لبيان �لتايل:

)بيان من �لديو�ن �مللكي(

�حلــرمــني  ـــادم  خ تــوجــيــه  عــلــى  ــاًء  ــن وب �لــرو�ــســيــة  �حلــكــومــة  ــدعــوة  ل ��ستجابة 

�ساحب  �سيقوم  �هلل،  حفظه  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بــن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني 

ويل  ويل  �ــســعــود  �آل  عــبــد�لــعــزيــز  بــن  �سلمان  بــن  حمــمــد  �لأمــــري  �ملــلــكــي  �ل�سمو 

�لأربــعــاء غــٍد  يــوم  �لــدفــاع،  ــر  وزي ـــوزر�ء  �ل جمل�س  لرئي�س  �لــثــاين  �لنائب  �لعهد 

30 / 8 / 1436هـ �ملو�فق 17 / 6 / 2015م، بزيارة جمهورية رو�سيا �لحتادية، 

يلتقي خاللها بفخامة �لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني وعدد من �مل�سوؤولني �لرو�س 

�سفره  يف  �سموه  �هلل  حفظ  �ل�سديقني.  �لبلدين  بني  �لتعاون  و�أوجه  �لعالقات  لبحث 

و�إقامته. 
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األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه اهلل

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
رئيس مجلس الشؤون السياسية واألمنية

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير  الدفاع
رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية




