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برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني

جمل�س ال�زراء ي�افق على نظام اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات الأهلية
الرياض - واس

راأ�يييييييس خييييييادم احلييييرميييين اليي�ييشييريييفيين 

املييييلييييك �يييشيييليييميييان بييييين عيييبيييداليييعيييزييييز 

التي  اجلييليي�ييشيية  اهلل،  حييفييظييه  �ييشييعييود  اآل 

يييوم  بييعييد ظييهيير  اليييييوزراء  عييقييدهييا جمل�س 

املييوافييق ���س��ف��ر 1437هييييييي  االإث���ن���ن 18 

30 نوفمرب 2015م، يف ق�سر اليمامة مبدينة 

الريا�س.

احلرمن  خادم  اأطلع  اجلل�شة،  بداية  ويف 

االت�شال  فحوى  على  املجل�س  ال�شريفن 

الذي اأجراه ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح 

االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت، 

رئي�س  معايل  من  كييًا  اهلل،  اأيييده  ولقاءاته 

وروؤ�ييشيياء  الكويت،  بييدوليية  االأمييية  جمل�س 

جمال�س ال�شورى والنواب والوطني واالأمة 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

للمجال�س  التا�شع  االجتماع  يف  امل�شاركن 

موؤ�ش�س  التنفيذي  والرئي�س  باململكة، 

وزير  ومعايل  العاملي،  االقت�شادي  املنتدى 

خارجية جمهورية النم�شا.

واالإعيييام  الثقافة  وزييير  معايل  واأو�ييشييح 

بيانه  يف  الطريفي  زيييد  بن  عييادل  الدكتور 

اجلل�شة،  عقب  ال�شعودية  االأنباء  لوكالة 

ذلك  بعد  ا�شتعر�س  اليييوزراء  جمل�س  اأن 

املنطقة  االأحداث وتطوراتها يف  م�شتجدات 

وامل�شاورات  االجتماعات  ونتائج  والعامل، 

هذا  يف  واأكييد  ب�شاأنها،  والدولية  االإقليمية 

العربية  اململكة  عنه  اأعييربييت  ما  ال�شياق 

البالغ  بالقلق  �شعورها  ميين  ال�شعودية 

والعن�شري  العدائي  اخلطاب  تزايد  اإزاء 

عامة،  ب�شفة  الاجئن  �شد  االإن�شاين  وغري 

وامل�شلمن منهم ب�شفة خا�شة. 

الرياض - واس
االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بحث 

حمييمييد بيين نييايييف بيين عييبييدالييعييزيييز،

جمل�س  رئييييي�ييس  نييائييب  الييعييهييد  ويل 

اهلل،  حفظه  الداخلية  وزير  الييوزراء 

اململكة  بن  الثنائية  العاقات  اأوجه 

الكفيلة  وال�شبل  عييمييان،  و�شلطنة 

يف  بينهما  القائم  الييتييعيياون  لتعزيز 

جميع املجاالت خا�شة االأمنية منها.

�شموه ملعايل  ا�شتقبال  ذلك خال  جاء 

بن  حييمييود  العماين  الداخلية  وزيييير 

وزارة  بديوان  البو�شعيدي  في�شل 

الداخلية يوم االأحد 17 �سفر 1437هي 

املوافق 29 نوفمرب 2015م.

وزير  نائب  معايل  اال�شتقبال  ح�شر 

الداخلية االأ�شتاذ عبدالرحمن بن علي 

املباحث  عام  مدير  ومعايل  الربيعان، 

بن  عبدالعزيز  اأول  الفريق  العامة 

رئي�س  ومييعييايل  الهويريني،  حممد 

خالد  االأ�شتاذ  العامة  اال�شتخبارات 

بن علي احلميدان، ومدير عام مكتب 

للدرا�شات  الييداخييلييييية  وزيييير  �شمو 

�شالح  بن  �شعود  اللواء  والبحوث 

ل�شمو  اخلا�س  وال�شكرتري  الييداود، 

�شالح  بن  اأحمد  االأ�شتاذ  العهد  ويل 

ل�شمو  اخلا�س  وامل�شت�شار  العجان، 

بن  �شالح  الييلييواء  الداخلية  وزيييير 

�شلطنة  و�شفري  اجلييلييعييود،  �شعب 

بن  اأحمد  الدكتور  اململكة  لدى  عمان 

هال البو�شعيدي.

ويل العهد ووزير الداخلية العماين 
يبحثان العالقات الثنائية بني البلدين

مبطار قاعدة امللك �شلمان اجل�ية

خادم احلرمني ال�شريفني ي�شتقبل ملك 
اإ�شبانيا ال�شابق

الرياض - واس
و�شل جالة امللك خوان كارلو�س ملك مملكة اإ�شبانيا ال�شابق 

اإىل الريا�س م�شاء يوم االإثنن 18 �سفر 1437هي املوافق

30 نوفمرب 2015م.

وكان خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز

و�شوله  لدى  جالته  ا�شتقبال  يف  اهلل،  حفظه  �شعود  اآل 

مطار قاعدة امللك �شلمان اجلوية.
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الرياض - واس
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن  خادم  راأ�ييس 

جمل�س  عييقييدهييا  الييتييي  اجلييليي�ييشيية  اهلل،  حييفييظييه  �ييشييعييود  اآل 

املوافق 1437هييي  �سفر   18 االإثنن  يييوم  ظهر  بعد  اليييوزراء 

30 نوفمرب 2015م، يف ق�شر اليمامة مبدينة الريا�س.

املجل�س  ال�شريفن  احلرمن  خادم  اأطلع  اجلل�شة،  بداية  ويف 

ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  اأجييراه  الذي  االت�شال  فحوى  على 

ولقاءاته  الكويت،  دولة  اأمري  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  �شباح 

الكويت،  بدولة  االأمة  جمل�س  رئي�س  معايل  من  كًا  اهلل،  اأيده 

بدول  واالأمة  والوطني  والنواب  ال�شورى  جمال�س  وروؤ�شاء 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شاركن يف االجتماع 

التا�شع للمجال�س باململكة، والرئي�س التنفيذي موؤ�ش�س املنتدى 

االقت�شادي العاملي، ومعايل وزير خارجية جمهورية النم�شا.

زيد  بن  عادل  الدكتور  واالإعام  الثقافة  وزير  معايل  واأو�شح 

اجلل�شة،  عقب  ال�شعودية  االأنباء  لوكالة  بيانه  يف  الطريفي 

االأحداث  م�شتجدات  ذلك  بعد  ا�شتعر�س  الوزراء  جمل�س  اأن 

االجتماعات  ونييتييائييج  والييعييامل،  املنطقة  يف  وتييطييوراتييهييا 

وامل�شاورات االإقليمية والدولية ب�شاأنها، واأكد يف هذا ال�شياق 

ما اأعربت عنه اململكة العربية ال�شعودية من �شعورها بالقلق 

البالغ اإزاء تزايد اخلطاب العدائي والعن�شري وغري االإن�شاين 

خا�شة،  ب�شفة  منهم  وامل�شلمن  عامة،  ب�شفة  الاجئن  �شد 

جمددة دعوتها للدول والهيئات االإن�شانية ومنظمات املجتمع 

عن�شري،  خطاب  اأي  عن  االرتقاء  االإعييام  وو�شائل  املييدين 

تقدمي  �شبيل  يف  امل�شوؤولية  وحتمل  الوعي  رفع  يف  واالإ�شهام 

للُمهّجرين والاجئن الذين يلوذون بالفرار  احلماية الازمة 

من نريان ال�شلطات اجلائرة واجلماعات االإرهابية.

ليياأحييداث  وا�شتنكارها  اململكة  اإدانييية  عيين  املجل�س  وعييرب 

بجمهورية  العري�س  مدينة  ا�شتهدفت  التي  االآثمة  االإرهابية 

م�شر العربية، ومدينة اخلمي�س بدولة ليبيا، وحافلة للحر�س 

اجلمهوري و�شط عا�شمة جمهورية تون�س، وما اأ�شفرت عنه 

خال�س  عن  معرباً  االأ�شخا�س،  من  العديد  واإ�شابة  مقتل  من 

البلدان،  تلك  و�شعوب  وحكومات  ال�شحايا  الأ�شر  عزائها 

ومتنياتها بال�شفاء العاجل للم�شابن، وتاأكيد اململكة �شرورة 

التي  االآفة اخلطرية  الدولية الجتثاث هذه  م�شاعفة اجلهود 

دون  العامل  اأنحاء  جميع  يف  واال�شتقرار  االأميين  ت�شتهدف 

ا�شتثناء.

اأ�شحاب  اإليه  تو�شل  ما  ثمن  املجل�س،  اأن  معاليه  واأفييياد 

لدول  التعاون  جمل�س  بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�شمو 

عقد  الييذي  والثاثن  الرابع  اجتماعهم  يف  العربية  اخلليج 

اخلليج  دول  على  اإيجاباً  تنعك�س  تو�شيات  من  الدوحة  يف 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكده  وما  اهلل.  مب�شيئة  العربي 

حممد بن نايف بن عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

التعاون  اأهمية  من  االجتماع  خال  الداخلية،  وزير  الوزراء 

ومعاجلة  االإرهيياب،  مواجهة  يف  وفاعلية  جدية  باأكرث  الدويل 

اأ�شبابه والت�شدي احلازم للقائمن به والداعمن له واملمولن 

يف  بيياالإرهيياب  القائمن  هوية  ا�شتغال  وعييدم  لن�شاطاته، 

االإ�شاءة اإىل معتقد اأو عرق اأو اأمة بعينها.

واطلع جمل�س الوزراء على نتائج اجتماعات روؤ�شاء جمال�س 

التعاون  جمل�س  بدول  واالأميية  والوطني  والنواب  ال�شورى 

لدول اخلليج العربية، متمنياً اأن ت�شهم مبا يعزز وحدة العمل 

اخلليجي امل�شرتك على جميع امل�شتويات.

للجنة  الرابعة  الدورة  اأعمال  به  اأو�شت  مبا  املجل�س  واأ�شاد 

التجاري  للتعاون  امل�شرتكة  الرو�شية  ال�شعودية  احلكومية 

وما  مو�شكو،  يف  عقدت  التي  والتقني  والعلمي  واالقت�شادي 

اأكده اجلانبان من اأهمية النهو�س مب�شتوى التبادل التجاري 

اإىل ما  اإىل م�شتوى يرقى  واالقت�شادي والتعاون اال�شتثماري 

من  الدورة  �شهدته  وما  كبرية.  اإمكانيات  من  البلدان  ميتلكه 

توقيع خم�س ع�شرة اتفاقية يف جماالت خمتلفة.

يف  املو�شوعات  من  عدد  اإىل  تطرق  املجل�س  اأن  معاليه  وبن 

يف  اململكة  موا�شلة  على  املجل�س  �شدد  حيث  املحلي،  ال�شاأن 

الداعمة  االإرهابية والن�شاطات  لاأعمال  مكافحتها وحماربتها 

عن  ال�شادر  بالبيان  م�شيدًا  املتاحة،  االأدوات  مبختلف  لها 

وزارة الداخلية املت�شمن ت�شنيف اأ�شماء لقيادين وم�شوؤولن 

ل�شالح  عمليات  عن  م�شوؤولياتهم  خلفية  على  اهلل  حزب  من 

احلزب يف اأنحاء ال�شرق االأو�شط، باالإ�شافة اإىل كيانات تعمل 

اال�شتهداف  من  كمزيد  احلييزب،  الأن�شطة  ا�شتثمارية  اأذرعيياً 

لن�شاطاته اخلبيثة التي تعدت اإىل ما وراء حدود لبنان.

من  ال�شعودية  العربية  اململكة  املجل�س مبا حققته  كما رحب 

التي  النفطية،  غري  للمنتجات  ال�شادرات  يف  ومنو  ارتفاع 

الدولة من  200 مليار ريال، مبا يج�شد ما وفرته  اإىل  و�شلت 

اأثمرت  الوطنية  ولل�شركات  االأعمال  لرجال  وت�شهيل  دعم 

لاأ�شواق  وو�شولها  ال�شعودية  املنتجات  يف  ومناف�شة  جودة 

العاملية.

واأفاد معايل الدكتور عادل بن زيد الطريفي اأن املجل�س اطلع 

على عدد من اأعمال ونتائج املوؤمترات والندوات التي اأقيمت 

يف اململكة خال االأ�شبوع املن�شرم.

على  املدرجة  املو�شوعات  على  الييوزراء  جمل�س  اطلع  كما 

ا�شرتك جمل�س  بينها مو�شوعات  اأعمال جل�شته، ومن  جدول 

من  كل  اإليه  انتهت  ما  على  اطلع  كما  درا�شتها،  يف  ال�شورى 

مبجل�س  اخلييرباء  وهيئة  اليييوزراء،  ملجل�س  العامة  اللجنة 

الوزراء يف �شاأنها، وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:

تعاون مع روسيا
اأواًل :وافق جمل�س الوزراء على تفوي�س معايل وزير العدل اأو 

من ينيبه، بالتوقيع على م�شروع اتفاقية تعاون بن وزارة 

امليزانية  وموؤ�ش�شة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  العدل 

يف  العدل  بييوزارة  احلكومية(  الت�شجيل  )غرفة  االحتادية 

املوقعة  النهائية  الن�شخة  رفع  ثم  ومن  االحتادية،  رو�شيا 

ال�شتكمال االإجراءات النظامية.

اتفاقية مع األردن
ثانياً :وافق جمل�س الوزراء على تفوي�س معايل وزير املالية 

اأو من ينيبه، بالتوقيع على م�شروع اتفاقية لتجنب االزدواج 

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

وحكومة  ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة  بن  الدخل 

)الييربوتييوكييول(  وميي�ييشييروع  الها�شمية،  االأردنييييية  اململكة 

املرافق له، ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة ال�شتكمال 

االإجراءات النظامية.

مذكرة تفاهم مع البوسنة والهرسك
وزييير  معايل  تفوي�س  على  اليييوزراء  جمل�س  وافييق  ثالثاً: 

يف  البو�شني  اجلانب  مع  بالتباحث  ينيبه،  من  اأو  اخلارجية 

�شاأن م�شروع مذكرة تفاهم يف �شاأن امل�شاورات ال�شيا�شية بن 

وزارة خارجية اململكة العربية ال�شعودية ووزارة خارجية 

الن�شخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  والهر�شك،  البو�شنة 

النهائية املوقعة ال�شتكمال االإجراءات النظامية.

معاهدة خطوط الشحن
وزارة  من  املرفوعة  املعاملة  على  االطيياع  بعد  رابييعيياً: 

 )39/76( رقم  ال�شورى  جمل�س  قرار  يف  النظر  وبعد  النقل، 

1436/7/29هي، قرر جمل�س الوزراء املوافقة على  وتاريخ 

العامة للمنظمة  1988م، املعتمد من اجلمعية  )بروتوكول( 

البحرية الدولية بتاريخ 1988/11/11م، املتعلق باملعاهدة 

الدولية خلطوط ال�شحن 1966م.

وقد اأعد مر�شوم ملكي بذلك.

قواعد تنظيمية
قبول  تنظيم  قواعد  على  اليييوزراء  جمل�س  وافييق  خام�شاً: 

يف  اإليهم  تقدم  التي  للهدايا  احلكومية  اجلهات  يف  امل�شوؤولن 

الزيارات واملنا�شبات الر�شمية.

نظام الجمعيات األهلية
وزارة  من  املرفوعة  املعاملة  على  االطيياع  بعد  �شاد�شاً: 

ال�شورى  جمل�س  قرار  يف  النظر  وبعد  االجتماعية،  ال�شوؤون 

جمل�س  قييرر  1428/12/21هيييييي،  وتيياريييخ   )59/77( رقييم 

الوزراء املوافقة على نظام اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االأهلية.

وقد اأعد مر�شوم ملكي بذلك.

ويهدف نظام اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االأهلية اإىل تنظيم العمل 

يف  املواطنن  م�شاهمة  وتعزيز  وحمايته،  وتطويره  االأهلي 

وحتقيق  التطوعي  العمل  ثقافة  وتفعيل  املجتمع،  اإدارة 

ت�شريعياً  اإطييارًا  النظام  هذا  ويوؤ�ش�س  االجتماعي،  التكافل 

لعمل اجلمعيات واملوؤ�ش�شات االأهلية ُيبّن االأحكام اخلا�شة 

بتاأ�شي�شها واإدارتها واالإ�شراف عليها.

تعاون مع الصين
رئي�س  معايل  تفوي�س  على  الييوزراء  جمل�س  وافييق  �شابعاً: 

ينيبه،  من  اأو  واملتجددة  الذرية  للطاقة  عبداهلل  امللك  مدينة 

بالتباحث مع اجلانب ال�شيني يف �شاأن م�شروع مذكرة تفاهم 

عبداهلل  امللك  مدينة  بن  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  للتعاون 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  واملتجددة  الذرية  للطاقة 

ال�شعبية،  ال�شن  جمهورية  يف  الوطنية  الطاقة  واإدارة 

املوقعة  النهائية  الن�شخة  رفييع  ثم  وميين  عليه،  والتوقيع 

ال�شتكمال االإجراءات النظامية.

نقل نشاط
من  عييدد  نقل  على  املوافقة  اليييوزراء  جمل�س  قييرر  ثامناً: 

الوظائف ذات ال�شلة بن�شاط النقل العام من وزارة النقل اإىل 

هيئة النقل العام، وت�شكن الوظائف امل�شغولة وال�شاغرة من 

�شلم رواتب املوظفن العام اإىل �شلم رواتب املوؤ�ش�شة العامة 

املتعلقة  والدرا�شات  الوثائق  ونقل  االجتماعية،  للتاأمينات 

بالنقل العام من وزارة النقل اإىل هيئة النقل العام.

مذكرة تفاهم مع أمريكا
الرئي�س  معايل  تفوي�س  على  الييوزراء  جمل�س  وافق  تا�شعاً: 

ينيبه،  من  اأو  واليييدواء  للغذاء  العامة  للهيئة  التنفيذي 

بالتباحث مع اجلانب االأمريكي يف �شاأن م�شروع مذكرة تفاهم 

للتعاون العلمي والتقني وتبادل املعلومات بن الهيئة العامة 

للغذاء والدواء يف اململكة العربية ال�شعودية، وهيئة الغذاء 

عليه،  والتوقيع  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  والييدواء 

ومن ثم رفع الن�شخة النهائية املوقعة ال�شتكمال االإجراءات 

النظامية.

تقرير سنوي
ل�شندوق  ال�شنوي  التقرير  على  الييوزراء  جمل�س  اطلع  كما 

التنمية الزراعية للعام املايل )1434/ 1435هي(، وقد اأحاط 

املجل�س علماً مبا جاء فيه واتخذ حياله عددًا من التوجيهات.

مجلس الــوزراء2

برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني

جمل�س ال�زراء ي�افق على نظام اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات الأهلية

الجمعة 22 صفر 1437 هـ       4 ديسمبـر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4595             

اململكة جتدد دع�تها لالرتقاء عن اأي خطاب عن�شري وحتمل امل�ش�ؤولية يف �شبيل تقدمي احلماية الالزمة للُمهّجرين والالجئني

نقل عدد من ال�ظائف ذات ال�شلة بن�شاط النقل العام من وزارة النقل اإىل هيئة النقل العام
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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 22  صفر 1437 هـ      4 ديسمبـر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4595          

م�شارك�ن يف الجتماع التا�شع للمجال�س

خادم احلرمني ال�شريفني ي�شتقبل روؤ�شاء جمال�س ال�ش�رى والن�اب وال�طني والأمة اخلليجية 

ويل العهد ي�شل اإىل الدوحة للم�شاركة يف الجتماع الرابع والثالثني ل�زراء الداخلية اخلليجيني

الرياض - واس
ا�شتقبل خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

االأربعاء  يوم  اليمامة  بق�شر  مكتبه  يف  اهلل،  حفظه  �شعود  اآل 

روؤ�شاء  م،   2015 نوفمرب   25 املوافق  هي   1437 �سفر   13

جمل�س  بدول  واالأميية  والوطني  والنواب  ال�شورى  جمال�س 

التعاون لدول اخلليج العربية امل�شاركن يف االجتماع التا�شع 

للمجال�س باململكة.

والنواب  ال�شورى  جمال�س  روؤ�شاء  نقل  اال�شتقبال  بداية  ويف 

ال�شريفن حتيات وتقدير  والوطني واالأمة، خلادم احلرمن 

اإخوانه اأ�شحاب اجلالة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون، 

فيما حملهم امللك املفدى نقل حتياته وتقديره للقادة.

املجال�س  بييروؤ�ييشيياء  ال�شريفن  احلييرميين  خييادم  رحييب  وقييد 

اخلليجية يف بلدهم اململكة، متمنياً لهم التوفيق يف اجتماعاتهم 

على  امل�شرتك  اخلليجي  العمل  وحييدة  يعزز  مبا  الييدورييية، 

جميع امل�شتويات، ال�شيما يف جمال العمل الربملاين.

واليينييواب  اليي�ييشييورى  جمال�س  روؤ�ييشيياء  اأبيييدى  جانبهم،  ميين 

والوطني واالأمة بدول جمل�س التعاون �شعادتهم بلقاء خادم 

من  اململكة  يف  وجدوه  ما  على  و�شكرهم  ال�شريفن،  احلرمن 

حفاوة ا�شتقبال وكرم �شيافة، موؤكدين حر�شهم على توثيق 

التعاون والتن�شيق بن املجال�س اخلليجية يف جميع املجاالت 

الربملانية  العاقات اخلارجية مع املجموعات  وكذلك توثيق 

الدولية الفاعلة حتقيقاً الأهداف جمل�س التعاون.

ح�شر اال�شتقبال معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور 

عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، ومعايل وزير الدولة 

العيبان،  حممد  بن  م�شاعد  الدكتور  الييوزراء  جمل�س  ع�شو 

ومعايل وزير الثقافة واالإعام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، 

ومعايل وزير اخلارجية االأ�شتاذ عادل بن اأحمد اجلبري.

الدوحة - واس
عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  و�شل 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حفظه اهلل، يوم 

االأربعاء 13 �سفر 1437هي املوافق 25 نوفمرب 2015م، اإىل دولة قطر 

ال�شقيقة، لرياأ�س وفد اململكة امل�شارك يف االجتماع الرابع والثاثن 

الأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.

بالدوحة،  الييدويل  حمد  مطار  يف  العهد  ويل  �شمو  ا�شتقبال  يف  وكييان 

ومعايل  قطر،  دولة  اأمري  نائب  ثاين  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  ثاين  اآل  خليفة  بن  نا�شر  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام  االأمن  ومعايل  الداخلية،  وزير 

العربية الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين، و�شفري خادم احلرمن 

وكبار  العيفان،  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  قطر  دوليية  لدى  ال�شريفن 

خادم  �شفارة  واأع�شاء  قطر،  بدولة  الداخلية  وزارة  يف  امل�شوؤولن 

احلرمن ال�شريفن لدى دولة قطر.

وعقب ا�شرتاحة ق�شرية يف ال�شالة االأمريية توجه �شمو ويل العهد 

ب�شحبة نائب اأمري دولة قطر يف موكب ر�شمي ملقر انعقاد االجتماع.

ح�شر  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  االأمييري  �شمو  و�شول  وفييور 

بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�شمو  باأ�شحاب  اخلا�س  االجتماع 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف ا�شرتاحة ق�شرية قبيل عقد 

االجتماع الرابع والثاثن.

وزارة  وكيل  معايل  اهلل،  حفظه  العهد  ويل  �شمو  مبعية  و�شل  وقد 

�شمو  م�شت�شار  ومعايل  ال�شامل،  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  الداخلية 

امل�شت�شار  ومعايل  احلارثي،  العرابي  �شاعد  الدكتور  الداخلية  وزير 

ومعايل  املحي�شن،  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  االأ�شتاذ  امللكي  بالديوان 

مدير االأمن العام الفريق عثمان بن نا�شر املحرج، ومعايل نائب مدير 

رئي�س  ومعايل  القرين،  علي  بن  عبداهلل  الفريق  العامة  املباحث  عام 

ال�شوؤون اخلا�شة ل�شمو ويل العهد االأ�شتاذ �شليمان بن نايف الكثريي، 

اللواء  والبحوث  للدرا�شات  الداخلية  وزير  �شمو  مكتب  عام  ومدير 

�شعود بن �شالح الداود، وال�شكرتري اخلا�س ل�شمو ويل العهد االأ�شتاذ 

االأ�شتاذ  امللكية  املرا�شم  رئي�س  ووكيل  العجان،  �شالح  بن  اأحمد 

ه�شام بن ح�شن اآل ال�شيخ، ومدير عام ال�شوؤون القانونية والتعاون 

الدويل بوزارة الداخلية حممد بن عبدالعزيز املطريي.

حفظ اهلل �شمو ويل العهد يف �شفره واإقامته.

الرياض - واس
بق�شر  مكتبه  يف  اهلل،  حفظه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن  خادم  ا�شتقبل 

اليمامة يوم االأربعاء 13 �سفر 1437هي املوافق 25 نوفمرب 2015م، الرئي�س التنفيذي وموؤ�ش�س املنتدى 

االقت�شادي العاملي كاو�س �شواب.

ومت خال اال�شتقبال بحث اأوجه التعاون بن اململكة واملنتدى، واأبرز املو�شوعات االقت�شادية العاملية 

التي �شيتم بحثها خال املنتدى هذا العام.

ومعايل  العيبان،  حممد  بن  م�شاعد  الدكتور  الوزراء  جمل�س  ع�شو  الدولة  وزير  معايل  اال�شتقبال  ح�شر 

وزير املالية الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�شاف، ومعايل وزير الثقافة واالإعام الدكتور عادل بن زيد 

الطريفي، ومعايل وزير اخلارجية االأ�شتاذ عادل بن اأحمد اجلبري، ومدير اإدارة منطقة ال�شرق االأو�شط يف 

املنتدى االقت�شادي العاملي مرييك دو�شك.

خادم احلرمني ال�شريفني ي�شتقبل الرئي�س التنفيذي للمنتدى القت�شادي العاملي
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وزراء الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يعقدون 

اجتماعهم الرابع والثالثني يف الدوحة
الدوحة - واس

عبدالعزيز، بن  نايف  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  نقل 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، حتيات خادم 

احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل، 

التعاون  جمل�س  بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�شمو  الأ�شحاب 

الرابع  الجتماعهم  اهلل،  اأيييده  وتطلعاته  العربية،  اخلليج  لييدول 

للدول  واال�شتقرار  االأمن  من  واملزيد  والتوفيق  ال�شداد  والثاثن 

اخلليجية والعربية واالإ�شامية وعموم املجتمع االإن�شاين.

جاء ذلك يف ثنايا الكلمة التي األقاها �شمو ويل العهد ظهر يوم االأربعاء 

االجتماع  خال  2015م،  نوفمرب   25 املوافق  1437هييي  �سفر   13

بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�شمو  الأ�شحاب  والثاثن  الرابع 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دولة قطر ال�شقيقة، الذي 

عقد برئا�شة معايل ال�شيخ عبداهلل بن نا�شر بن خليفة اآل ثاين، رئي�س 

راأ�س �شموه وفد  الداخلية بدولة قطر، حيث  الوزراء وزير  جمل�س 

اململكة يف االجتماع.

ورفع �شموه ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد 

اآل ثاين اأمري دولة قطر ال�شقيقة على ا�شت�شافة هذا االجتماع وح�شن 

اال�شتقبال وكرم ال�شيافة، معربًا عن �شكره ملعايل ال�شيخ عبداهلل بن 

نا�شر بن خليفة اآل ثاين على ح�شن االإعداد والتح�شري لهذا االجتماع 

وتوفري اأ�شباب جناحه بحول اهلل وقدرته.

وقال �شمو ويل العهد حفظه اهلل، اإن لهذا االجتماع اأهميته كونه ينعقد 

يف ظل ظروف وم�شتجدات اأمنية دولية ت�شتوجب تعاوناً دولياً اأكرث 

والت�شدي  اأ�شبابه  ومعاجلة  االإرهيياب  مواجهة  يف  وفعالية  جدية 

احلازم للقائمن به والداعمن له واملمولن لن�شاطاته.

االإن�شاين  املجتمع  االإرهاب جرمية تهدد خماطرها  �شموه:  واأ�شاف 

كافة  وت�شافر  مواجهتها  يف  اجلميع  تعاون  يوجب  مما  باأكمله، 

االإ�شاءة  بها يف  القائمن  ا�شتغال هوية  اجلهود يف مكافحتها وعدم 

اإىل معتقد اأو عرق اأو اأمة بعينها.

اإدانة  على  نوؤكد  املنا�شبة  بهذه  اإننا  قائًا:  العهد  ويل  �شمو  واأردف 

يف  وقعت  التي  االإرهييابييييية  ليياأحييداث  و�شعوبنا  ال�شقيقة  دوليينييا 

ويف  ال�شديقة،  فرن�شا  وجمهورية  ال�شقيقة،  التون�شية  اجلمهورية 

خطر  تواجه  دوليية  كل  مع  الكامل  وت�شامننا  مييوؤخييرًا،  مايل  دوليية 

االإرهاب، و�شوف نوا�شل باإذن اهلل تعاىل جهود التن�شيق والتعاون 

اإرهابية  حمات  تواجه  التي  دولنا  يف  االأمن  اأجهزة  بن  امل�شرتك 

دولنا  وا�شتقرار  مواطنينا  اأمن  م�شتهدفة  حد،  عند  تقف  ال  �شر�شة 

ومقدرات اأوطاننا.

ومتنى �شموه يف ختام كلمته التوفيق والنجاح لهذا االجتماع، داعياً 

اهلل عز وجل اأن يوفق اجلميع ملا فيه خدمة ديننا وقاداتنا و�شعادة 

وا�شتقرار �شعوبنا، فمنه وحده ن�شتمد العون والتوفيق.

بعد ذلك األقى معايل رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر 

ال�شيخ عبداهلل بن نا�شر بن خليفة اآل ثاين، كلمة بهذه املنا�شبة.

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام  االأميين  معايل  اأكد  جانبه  من 

العربية الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين، اأن اأ�شحاب اجلالة 

وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون يولون االأمن واال�شتقرار يف دول 

املجل�س بالغ العناية واالهتمام، اإدراكاً منهم اأن االأمن واالأمان هو 

التي  التنموية  واالإجنييازات  املكت�شبات  حلماية  الرئي�شي  املدخل 

لنه�شة  امل�شتدامة  امل�شتقرة  البيئة  وتوفري  املجل�س،  دول  حققتها 

اأمام املواطن اخلليجي فر�س العطاء والتميز  تنموية �شاملة تفتح 

واالبتكار واالإبداع.

عقب ذلك التقطت ال�شور التذكارية الأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء 

الداخلية بدول جمل�س التعاون بهذه املنا�شبة.

ثم ح�شر �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، 

واإخوانه  الداخلية،  وزير  الييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

التعاون،  جمل�س  بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�شمو  اأ�شحاب 

حيث  اخلليجية،  ال�شرطة  جهاز  مقر  اإن�شاء  اتفاقية  توقيع  مرا�شم 

)دولة  املتحدة  العربية  االإمييارات  دولة  حكومة  عن  االتفاقية  وقع 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايييد  بن  �شيف  الفريق  ال�شيخ  �شمو  املقر( 

العامة  االأمانة  وعن  الداخلية،  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الدكتور  العام  االأمن  العربية معايل  لدول اخلليج  التعاون  ملجل�س 

عبداللطيف بن را�شد الزياين.

كما ح�شروا مرا�شم توقيع مذكرة التفاهم بن كلية ال�شرطة بدولة 

قطر واالأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية. ووقع 

الدكتور عبداللطيف  العام  العامة معايل االأمن  املذكرة عن االأمانة 

بن را�شد الزياين، وعن كلية ال�شرطة م�شت�شار معايل وزير الداخلية 

يو�شف  عبداهلل  الدكتور  اللواء  للكلية  االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب 

التعليمية  اخلييربات  من  اال�شتفادة  اإىل  االتفاقية  وتهدف  املييال. 

والبحثية لدى االأمانة العامة ملجل�س التعاون وامل�شاركة يف اأن�شطتها 

وتبادل االأبحاث بن الطرفن.

اإثر ذلك كرم اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء الداخلية بدول جمل�س 

جائزة  لهيئة  ال�شابقن  االأع�شاء  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

االأمري نايف بن عبدالعزيز للبحوث االأمنية. و�شمت قائمة املكرمن 

حفيظ  والعميد  العنزي،  نييواف  عبداهلل  الدكتور  متقاعد  الفريق 

علي  واملقدم  اخلييوالين،  ناجي  �شالح  والعقيد  ال�شنفري،  عامر  بن 

اإبراهيم اجلودر.

املجل�س  بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�شمو  اأ�شحاب  كرم  كما 

الفائزين بجائزة االأمري نايف بن عبدالعزيز للبحوث االأمنية للعام 

2015 بفرعيها الطبيعي واالعتباري، حيث مت تكرمي كل من املازم 

املهند�س مداوي �شعيد القحطاين من دولة قطر الفائز باملركز االأول، 

عن  الثاين  باملركز  الفائز  البحرين  مملكة  من  من�شور  وحيد  ورامي 

الفرع الطبيعي.

البحوث  جممع  من  كل  تكرمي  مت  فقد  )االعييتييبيياري(  فييرع  يف  اأمييا 

والدرا�شات باأكادميية ال�شلطان قابو�س ب�شلطنة عمان احلائز على 

املركز االأول، ومركز املعلومات الوطني باململكة العربية ال�شعودية 

الفائز باملركز الثاين.

وكان اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء الداخلية بدول جمل�س التعاون 

اجلل�شة  قبيل  مغلقاً  اجتماعاً  عقدوا  قد  العربية  اخلليج  لييدول 

االفتتاحية الجتماعهم الرابع والثاثن بفندق �شرياتون الدوحة.

ح�شر االجتماع الوفد الر�شمي املرافق ل�شمو ويل العهد، معايل وكيل 

م�شت�شار  ومعايل  ال�شامل،  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  الداخلية  وزارة 

�شمو وزير الداخلية الدكتور �شاعد العرابي احلارثي، ومعايل مدير 

االأمن العام الفريق عثمان بن نا�شر املحرج، ومعايل نائب مدير عام 

مكتب  عام  ومدير  القرين،  علي  بن  عبداهلل  الفريق  العامة  املباحث 

�شالح  بن  �شعود  اللواء  والبحوث  للدرا�شات  الداخلية  وزير  �شمو 

الداود، وال�شكرتري اخلا�س ل�شمو ويل العهد االأ�شتاذ اأحمد بن �شالح 

العجان، و�شفري خادم احلرمن ال�شريفن لدى دولة قطر عبداهلل بن 

عبدالعزيز العيفان، ومدير عام ال�شوؤون القانونية والتعاون الدويل 

بوزارة الداخلية حممد بن عبدالعزيز املطريي.
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الدوحة - واس
بن  نييايييف  بيين  حممد  االأميييري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �ييشييرف 

وزير  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز، 

الرابع  االجتماع  يف  امل�شارك  اململكة  وفييد  رئي�س  الداخلية، 

بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�شمو  الأ�شحاب  والثاثن 

االأربييعيياء يييوم  الييعييربييييية،  اخلليج  ليييدول  الييتييعيياون  جمل�س 

الغداء  حفل  2015م،  نوفمرب   25 املوافق  1437هييي  �سفر   13

الذي اأقامه �شاحب ال�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل ثاين نائب 

الأ�شحاب  تكرمياً  الدوحة،  �شرياتون  بفندق  قطر،  دولة  اأمري 

ال�شمو واملعايل وزراء الداخلية بدول جمل�س التعاون، مبنا�شبة 

عقد لقائهم الت�شاوري الرابع والثاثن يف الدوحة.

ح�شر احلفل معايل رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بدولة 

قطر ال�شيخ عبداهلل بن نا�شر بن خليفة اآل ثاين.

الرياض - واس
بن  نايف  بن  حممد  االأمييري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  و�شل 

وزير  الييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز، 

1437هييي  �سفر   13 االأربييعيياء  يييوم  اهلل،  حفظه  الداخلية 

املوافق 25 نوفمرب 2015م، اإىل الريا�س قادماً من دولة قطر 

االجتماع  يف  امل�شارك  اململكة  وفد  راأ�س  اأن  بعد  ال�شقيقة، 

الرابع والثاثن الأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء الداخلية 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

وكان �شمو ويل العهد قد غادر قطر يف وقت �شابق من اليوم 

بالدوحة،  الييدويل  حمد  مبطار  وداعييه  يف  كان  حيث  نف�شه، 

اآل ثاين نائب اأمري دولة  اأخيه �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد 

ثاين  اآل  خليفة  بن  نا�شر  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ومعايل  قطر، 

خادم  و�شفري  الداخلية،  وزييير  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  قطر  دولة  لدى  ال�شريفن  احلرمن 

العيفان، وكبار امل�شوؤولن يف وزارة الداخلية بدولة قطر، 

واأع�شاء �شفارة خادم احلرمن ال�شريفن لدى دولة قطر.

وكيل  معايل  اهلل،  حفظه  العهد  ويل  �شمو  مبعية  و�شل  وقد 

ومعايل  ال�شامل،  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  الداخلية  وزارة 

العرابي  �شاعد  الدكتور  الداخلية  وزييير  �شمو  م�شت�شار 

احلارثي، ومعايل امل�شت�شار بالديوان امللكي االأ�شتاذ عبداهلل 

بن عبدالرحمن املحي�شن، ومعايل مدير االأمن العام الفريق 

املباحث  عام  مدير  نائب  ومعايل  املحرج،  نا�شر  بن  عثمان 

رئي�س  ومييعييايل  الييقييرين،  علي  بيين  عييبييداهلل  الفريق  العامة 

ال�شوؤون اخلا�شة ل�شمو ويل العهد االأ�شتاذ �شليمان بن نايف 

الكثريي، ومدير عام مكتب �شمو وزير الداخلية للدرا�شات 

وال�شكرتري  الييداود،  �شالح  بن  �شعود  اللواء  والبحوث 

اخلا�س ل�شمو ويل العهد االأ�شتاذ اأحمد بن �شالح العجان، 

ح�شن بن  ه�شام  االأ�شتاذ  امللكية  املرا�شم  رئي�س  ووكيل 

اآل ال�شيخ، ومدير عام ال�شوؤون القانونية والتعاون الدويل 

بوزارة الداخلية حممد بن عبدالعزيز املطريي.

حفظ اهلل �شمو ويل العهد يف �شفره واإقامته.

ويل العهد ي�شرف حفل غداء نائب
اأمري قطر 

ويل العهد ي�شل اإىل الريا�س قادما من قطر

الرياض - واس
التقى �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

2015م، وفدًا  نوفمرب   24 املوافق  12 �سفر 1437هي  الثاثاء  يوم  باملعذر  مكتبه  الدفاع، يف  الوزراء وزير 

الفرعية  اللجنة  رئي�س  النواب  مبجل�س  امل�شلحة  اخلدمات  جلنة  رئي�س  يتقدمهم  االأمريكي  الكوجنر�س  من 

للجاهزية واال�شتعداد الع�شكري روب ويتمان.

االهتمام  ذات  امل�شائل  من  ال�شديقن وعددًا  البلدين  بن  الثنائية  العاقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  وجرى خال 

املتبادل.

ح�شر اللقاء معايل وزير اخلارجية االأ�شتاذ عادل اجلبري، ومعايل رئي�س هيئة االأركان العامة الفريق اأول ركن 

عبدالرحمن البنيان، ومعايل امل�شت�شار يف الديوان امللكي امل�شرف العام على مكتب وزير الدفاع االأ�شتاذ فهد 

العي�شى، وال�شفري االأمريكي لدى اململكة جوزيف وي�شتفول.

ويل ويل العهد يلتقي وفدا
من الك�جنر�س الأمريكي

الرياض - واس
عقد جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية اجتماعاً يوم االإثنن 11 �سفر 1437هي املوافق 23 نوفمرب 2015م، يف 

ق�شر اليمامة بالريا�س برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب 

الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية. 

وقد ح�شر االجتماع رئي�س جمل�س الغرف التجارية ال�شناعية ال�شعودية وعدد من اأع�شاء جمل�س الغرف. 

وناق�س املجل�س خال االجتماع عددًا من املو�شوعات، من اأبرزها ما يتعلق باملحتوى املحلي لل�شلع واخلدمات، 

واآليات اإيجاد فر�س عمل لل�شعودين يف القطاع اخلا�س، ونقل التقنية، واإ�شهام القطاع اخلا�س يف تعزيز النزاهة، 

وكذلك بحث املجل�س اإيجاد ال�شبل املنا�شبة للتعاون بن جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية والقطاع اخلا�س 

القطاعن  القرار بن  اتخاذ  التكامل يف  ال�شعودية مبا يكفل حتقيق  ال�شناعية  التجارية  الغرف  ممثًا يف جمل�س 

العام واخلا�س. وقد اتخذ املجل�س حيال ما مت مناق�شته التو�شيات الازمة لذلك.

ويل ويل العهد يراأ�س اجتماع جمل�س 
ال�ش�ؤون القت�شادية والتنمية
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 ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG áªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdÉH ≥∏©àj Ée ’EG ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh :الجهة المختصة

.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ¿ƒµàa á«dÉŸG

.äÉcô°ûdG ΩÉ¶f :النظام
المادة الثانية:

 á°üM Ëó≤àH íHôdG ±ó¡à°ùj ´hô°ûe ‘ º¡æe πc ºgÉ°ùj ¿CÉH ÌcCG hCG ¿É°üî°T √É°†à≤Ã Ωõà∏j ó≤Y ácô°ûdG

.IQÉ°ùN hCG íHQ øe ´hô°ûŸG Gòg øe CÉ°ûæj Ée ΩÉ°ùàb’ kÉ©e Éª¡æe hCG πªY hCG ∫Ée øe

المادة الثالثة:
- :á«JB’G ∫Éµ°TC’G óMCG áµ∏ªŸG ‘ ¢ù°SDƒJ »àdG ácô°ûdG òîàJ ¿CG Öéj   -1

 .øeÉ°†àdG ácô°T   - CG

 .á£«°ùÑdG á«°UƒàdG ácô°T- Ü

 .á q n°UÉëŸG ácô°T - ê

 .áªgÉ°ùŸG ácô°T -  O

 .IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG - `g

 ‘ IQƒcòŸG ∫Éµ°TC’G óMCG òîàJ ’ ácô°T πc á∏WÉH ¿ƒµJ ,IOÉŸG √òg øe (3) Iô≤ØdG ΩÉµMCG IÉYGôe ™e    -2

 øY øeÉ°†àdÉHh kÉ«°üî°T ÚdhDƒ°ùe É¡ª°SÉH GhóbÉ©J øjòdG ¢UÉî°TC’G ¿ƒµjh , IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG

.óbÉ©àdG Gòg øe áÄ°TÉædG äÉeGõàd’G

 øe ácô°T πµ°T òîàJ ⁄ Ée ∂dPh , »eÓ°SE’G ¬≤ØdG ‘ áahô©ŸG äÉcô°ûdG ≈∏Y ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≥Ñ£æJ ’   -3

.IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG äÉcô°ûdG

المادة الرابعة:
 ¿ƒµj ¿CG Öéjh ,á«°ùæ÷G ájOƒ©°S ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ¢ù°SDƒJ »àdG ácô°ûdG ó©J  , á°UÉëŸG ácô°T AÉæãà°SÉH

 ≈∏Y IQƒ°ü≤ŸG ¥ƒ≤◊ÉH ácô°ûdG ™à“ IQhô°†dÉH á«°ùæ÷G √òg ™Ñàà°ùj ’h ,áµ∏ªŸG ‘ ¢ù«FôdG Égõcôe

.ÚjOƒ©°ùdG

المادة الخامسة:
 Ée - ¿ƒµJ ¿CG Rƒéj ’ øµdh , kÓªY ¿ƒµJ ¿CG ∂dòc Rƒéjh ,á«æ«Y hCG ájó≤f ∂jô°ûdG á°üM ¿ƒµJ ¿CG Rƒéj    -1

.PƒØf hCG á©ª°S øe ¬d

 ’EG ∫ÉŸG ¢SCGQ πjó©J Rƒéj ’h ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ÉgóMh á«æ«©dG ¢ü°ü◊Gh ájó≤ædG ¢ü°ü◊G ¿ uƒµJ  -2

 É¡eÉ¶f ‘ hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ IOQGƒdG •hô°ûdG øe É¡©e ¢VQÉ©àj ’ Éeh ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah

.¢SÉ°SC’G

المادة السادسة:
 kÉ≤ah - k’hDƒ°ùe ∂jô°ûdG ¿Éc ,ôNBG »æ«Y ≥M …CG hCG á©Øæe ≥M hCG á«µ∏e ≥M ∂jô°ûdG á°üM âfÉc GPEG  -1

 GPEGh .É¡«a ¢ü≤f hCG Ö«Y Qƒ¡X hCG ¥É≤ëà°S’G hCG ∑Ó¡dG ádÉM ‘ á°ü◊G ¿Éª°V øY - ™«ÑdG ó≤Y ΩÉµMC’

 QƒeC’G ≈∏Y QÉéjE’G ó≤Y ΩÉµMCG â≤ÑW ,∫ÉŸG ≈∏Y »°üî°T ≥ëH ´ÉØàf’G Oô› ∂jô°ûdG á°üM âfÉc

.IQƒcòŸG

 ≥◊G Gòg ¬∏«°ü– ó©H ’EG ácô°ûdG π nÑ pb ¬àeP CGÈJ Óa ,Ò¨dG iód ¬d É qk≤M ∂jô°ûdG á°üM âfÉc GPEG  -2

.∂dòd IOóëŸG IóŸG ∫ÓN ácô°ûdG ±ô°üJ â– ¬©°Vhh

 Gòg øe èàæj Ö°ùc πc ¿ƒµjh ,É¡H ó¡©J »àdG ∫ÉªYC’ÉH Ωƒ≤j ¿CG ¬«∏Y ÖLh , kÓªY ∂jô°ûdG á°üM âfÉc GPEG  -3

 ¿CÉH kÉeõ∏e ¿ƒµj ’ ∂dP ™eh .¢UÉÿG ¬HÉ°ù◊ πª©dG Gòg ¢SQÉÁ ¿CG ¬d Rƒéj ’h ,ácô°ûdG ≥M øe πª©dG

.∂dP ≈∏Y ≥ØJG GPEG ’EG ,´GÎNG IAGôH ≈∏Y ≥M øe ¬«∏Y π°üM ób ¿ƒµj Ée ácô°ûdG ¤EG Ωó≤j

المادة السابعة:
 ¿Éc ,∂dòd OóëŸG πLC’G øY É¡Áó≤J ‘ ôNCÉJ ¿EÉa ,É¡H ó¡©J »àdG á°ü◊ÉH ácô°û∏d kÉæjóe ∂jô°T πc ó©j

.ÒNCÉàdG Gòg ≈∏Y ÖJÎj …òdG Qô°†dG ¢†jƒ©J øY ácô°ûdG á¡LGƒe ‘ k’hDƒ°ùe

المادة الثامنة:
 ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ ¬æjóe á°üM hCG º¡°SCG øe ¬≤M ≈°VÉ≤àj ¿CG AÉcô°ûdG óMC’ »°üî°ûdG øFGó∏d Rƒéj ’  -1

 Ö«°üf øe ¬≤M ≈°VÉ≤àj ¿CG - á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe ºµM ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H - ¬d Rƒéj É‰EGh

 ≥M π≤àfG ácô°ûdG â°†≤fG GPEÉa .ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤∏d kÉ≤ah áYRƒŸG ìÉHQC’G ‘É°U ‘ øjóŸG ∂jô°ûdG

.É¡fƒjO OGó°S ó©H É¡dGƒeCG øe ¢†«Øj Éª«a ¬æjóe Ö«°üf ¤EG øFGódG

 ¿CG - IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ¥ƒ≤◊G øY kÓ°†a - ºgÉ°ùª∏d »°üî°ûdG øFGó∏d Rƒéj  -2

 ,É¡©«H á∏«°üM øe ¬≤M ≈°VÉ≤à«d ºgÉ°ùŸG ∂dP º¡°SCG øe Ωõ∏j Ée ™«H á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe Ö∏£j

.º¡°SC’G ∂∏J AGô°T ‘ ájƒdhC’G áLQóŸG ÒZ áªgÉ°ùŸG äÉcô°T ‘ ÚªgÉ°ùª∏d ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y

المادة التاسعة:
 ¿EÉa ,ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G AÉcô°ûdG ™«ªL º°SÉ≤àj ,IOÉŸG √òg øe (2) Iô≤ØdG ¬H »°†≤J ÉÃ ∫ÓNE’G ¿hO  -1

 ,øµj ⁄ ¿CÉc •ô°ûdG Gòg q nó oY ,IQÉ°ùÿG øe ¬FÉØYEG ≈∏Y hCG íHôdG øe AÉcô°ûdG óMCG ¿ÉeôM ≈∏Y ≥ØJG

.ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY ájOÉ◊G) IOÉŸG ΩÉµMCG ádÉ◊G √òg ‘ ≥Ñ£Jh

.¬∏ªY ÒZ Ωó≤j ⁄ …òdG ∂jô°ûdG IQÉ°ùÿG ‘ áªgÉ°ùŸG øe ≈Ø©j  -2

المادة العاشرة:
.™jRƒà∏d á∏HÉ≤dG ìÉHQC’G øe ’EG AÉcô°ûdG ≈∏Y ìÉHQCG ™jRƒJ Rƒéj ’ -1

äÉcô°ûdG ΩÉ¶f

`g1437-1-28  ïjQÉJh 3/ Ω »µ∏e Ωƒ°Sôe
¤É©J ˆG ¿ƒ©H

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øëf

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ∂∏e

 . `g1412-8-27 ïjQÉàH (90/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , ºµë∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (Ú©Ñ°ùdG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæH

. `g1414-3-3 ïjQÉàH (13/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (øjô°û©dG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

 ïjQÉàH  (91/CG) ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , iQƒ°ûdG ¢ù∏› ΩÉ¶`f øe (Iô°ûY áæeÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y kAÉæHh

. `g1412-8-27

. `g1432-4-15 ïjQÉàH (13-10) ºbQ iQƒ°ûdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1437-1-27 ïjQÉàH (30) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:äBG ƒg ÉÃ Éæª°SQ

.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH , äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

 ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ΩÉ¶æd kÉ≤ah áª¶æŸG -á°UÉÿG ¢VGôZC’G äGP äBÉ°ûæŸGh ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdG ´ƒ°†N ΩóY :kÉ«fÉK

.äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ΩÉµMC’ - ¬ëFGƒdh `g1424-6-2 ïjQÉJh (30/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG

 ò«ØæJ - ¬ t°ü oîj Éª«a πc - á∏≤à°ùŸG á«æ©ŸG Iõ¡LC’G AÉ°SDhQh AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ≈∏Y :nkÉãdÉK

.Gòg Éæeƒ°Sôe

Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
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 - á«ædG ø°ùM - ¿Éc ƒdh ∂jô°T πc áÑdÉ£e ácô°ûdG »æFGód RÉL ,AÉcô°ûdG ≈∏Y ájQƒ°U ìÉHQCG âYRh GPEG  -2

.É¡æe ¬°†Ñb Ée OôH

.á«dÉàdG äGƒæ°ùdG ‘ ôFÉ°ùîH ácô°ûdG â«æe ƒdh É¡°†Ñb »àdG á«≤«≤◊G ìÉHQC’G OôH ∂jô°ûdG Ωõ∏ oj ’ -3

المادة الحادية عشرة:
 ó≤Y ‘ Rƒéj ∂dP ™eh ,∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM áÑ°ùf Ö°ùëH ôFÉ°ùÿG ‘ hCG ìÉHQC’G ‘ ∂jô°ûdG Ö«°üf ¿ƒµj  -1

.á«Yô°ûdG §HGƒ°†dG ¬H »°†≤J Ée ≥ah AÉcô°ûdG Ö°ùf ähÉØJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ

 ‘ hCG íHôdG ‘ ¬Ñ«°üf ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ Ú©j ⁄h ,¬∏ªY ≈∏Y IQƒ°ü≤e ∂jô°ûdG á°üM âfÉc GPEG  -2

 πª©dÉH AÉcô°ûdG Oó©J GPEGh .ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ óæY É¡Áƒ≤J Ö°ùëH ¬à°üM áÑ°ùæH ¬Ñ«°üf ¿ƒµ«a ,IQÉ°ùÿG

 ¤EG áaÉ°VEG ∂jô°ûdG Ωób GPEGh .¢ùµ©dG âÑãj ⁄ Ée ájhÉ°ùàe ¢ü°ü◊G √òg äóY º¡æe πc á°üM Ëƒ≤J ¿hO

 øY ôNBG Ö«°üfh πª©dÉH ¬à°üM øY IQÉ°ùÿG ‘ hCG íHôdG ‘ Ö«°üf ¬d ¿Éc ,á«æ«Y hCG ájó≤f á°üM ¬∏ªY

.á«æ«©dG hCG ájó≤ædG ¬à°üM

المادة الثانية عشرة:
 ,kÉHƒàµe πjó©J øe ¬«∏Y CGô£j Ée πch ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¿ƒµj ¿CG Öéj ,á q n°UÉëŸG ácô°T AÉæãà°SÉH  -1

.kÓWÉH πjó©àdG hCG ó≤©dG ¿Éc ’EGh ,≥«KƒàdÉH kÉeÉ¶f á°üàîŸG á¡÷G øe kÉ≤Kƒeh

 ƒëædG ≈∏Y πjó©J øe ¬«∏Y CGô£j Ée hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ≥«KƒJ ΩóY ‘ ÖÑ°ùJ øe πc k’hDƒ°ùe ¿ƒµj  -2

 - É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG hCG ácô°ûdG …ôjóe hCG AÉcô°ûdG øe ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ OQGƒdG

 AGôL øe Ò¨dG hCG AÉcô°ûdG hCG ácô°ûdG Ö«°üj …òdG Qô°†dG ¢†jƒ©J øY øeÉ°†àdÉH - ∫GƒMC’G Ö°ùëH

.∂dP

المادة الثالثة عشرة:
 ¢ù«°SCÉJ -  ó≤Y ∫GƒMC’G Ö°ùëH IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG hCG ácô°ûdG …ôjóe hCG AÉcô°ûdG ô p¡°û oj ¿CG Öéj  -1

 IQGRƒdG ™bƒe ‘ πjó©J øe Éª¡«∏Y CGô£j Éeh áªgÉ°ùŸG ácô°ûd ¢SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ∂dòch ácô°ûdG

 ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶fh ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ô¡°T ‘ É¡JÉeóN øY ‹Ée πHÉ≤e π«°ü– IQGRƒ∏dh .ÊhÎµdE’G

 ácô°ûdG IQGRƒdG OhõJ ¿CG Öéjh .¬«∏Y ≥jó°üàdGh êôîà°ùŸG QGó°UEGh πjó©J øe Éª¡«∏Y CGô£j Éeh

.ô¡°ûdG ó«Øj ÉÃ É¡«∏Y ≥jó°üàdG ó©H ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶fh ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y øe ÌcCG hCG áî°ùæH

 øe êôîà°ùŸG ó© ojh ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ≥FÉKƒdG ≈∏Y ´ÓW’G Ò¨∏d ìÉàj   -2

.äÉfÉ«H øe ¬jƒàëj ÉÃ Ò¨dG á¡LGƒe ‘ áéM ,É¡æe ¬«∏Y ¥ó°üŸGh ,IQGRƒdG ™bƒe

 hCG AÉcô°ûdG øe IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ≥FÉKƒdG ô¡°T ΩóY ‘ ÖÑ°ùJ øe πc  -3

 …òdG Qô°†dG ¢†jƒ©J øY - øeÉ°†àdÉH - k’hDƒ°ùe ¿ƒµj ;É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG hCG ácô°ûdG …ôjóe

.ô¡°ûdG ΩóY ÖÑ°ùH Ò¨dG hCG AÉcô°ûdG hCG ácô°ûdG Ö«°üj

.á qn°UÉëŸG ácô°T ≈∏Y IOÉŸG √òg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMC’G …ô°ùJ ’  -4

المادة الرابعة عشرة:
 ™eh ,…QÉéàdG πé°ùdG ‘ Égó«b ó©H ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdG ácô°ûdG Ö°ùàµJ ,á q n°UÉëŸG ácô°T AÉæãà°SÉH  -1

 á«∏ªY ΩÉ“EG •ô°ûH ,É¡°ù«°SCÉàd ΩRÓdG Qó≤dÉH ájQÉÑàYG á«°üî°T ¢ù«°SCÉàdG Ióe ∫ÓN ácô°û∏d ¿ƒµj ∂dP

.¢ù«°SCÉàdG

 kÉ≤ah Iô¡°ûŸG ¢SÉ°SC’G áªgÉ°ùŸG ácô°T ΩÉ¶æHh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤©H Ò¨dG ≈∏Y êÉéàM’G Rƒéj ’  -2

 ÌcCG hCG ¿É«H ≈∏Y ô¡°ûdG ΩóY ô°üàbG GPEG ∂dP ™eh ,…QÉéàdG πé°ùdG ‘ ácô°ûdG ó«b ó©H ’EG ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’

.Ò¨dG á¡LGƒe ‘ IòaÉf ÒZ ÉgóMh äÉfÉ«ÑdG √òg âfÉc ,Éª¡æe …CG øe

المادة الخامسة عشرة:
 Oƒ≤©dG ™«ªL ≈∏Y …QÉéàdG πé°ùdG ‘ Égó«b ºbQh ¢ù«FôdG Égõcôeh É¡Yƒfh ácô°ûdG º°SG ™°Vƒj ¿CG Öéj  -1

.ácô°ûdG ÉgQó°üJ »àdG ≥FÉKƒdG øe ÉgÒZh äÉ°üdÉîŸGh

 á«°UƒàdG ácô°Th øeÉ°†àdG ácô°T ÒZ ‘ - IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉfÉ«ÑdG ¤EG ±É°†j  -2

.¬æe ´ƒaóŸG QGó≤eh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ QGó≤e øY ¿É«H - á£«°ùÑdG

.(á«Ø°üàdG â–) IQÉÑY á«Ø°üàdG Ióe ∫ÓN ácô°ûdG º°SG ¤EG ±É°†j -3

 .á qn°UÉëŸG ácô°T ≈∏Y IOÉŸG √òg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMC’G …ô°ùJ ’ -4

المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة أسباب االنقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، 

تنقضي الشركة بأحد ا�سباب ا�تية:
 .ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah Oó“ ⁄ Ée ,É¡d IOóëŸG IóŸG AÉ°†≤fG   -CG

.¬≤≤– ádÉëà°SG hCG ,¬∏LCG øe â°ù°SCG …òdG ¢Vô¨dG ≥≤– -Ü

 ‘ ºgÉ°ùŸG hCG ∂jô°ûdG ÖZôj ⁄ Ée ,óMGh ºgÉ°ùe hCG ∂jô°T ¤EG º¡°SC’G ™«ªL hCG ¢ü°ü◊G ™«ªL ∫É≤àfG  - ê

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ácô°ûdG QGôªà°SG

.É¡Jóe AÉ°†≤fG πÑb É¡∏M ≈∏Y AÉcô°ûdG ¥ÉØJG   -O

.iôNCG ácô°T ‘ É¡LÉeófG- `g

 •ô°T πch ,áë∏°üe …P …CG hCG AÉcô°ûdG óMCG Ö∏W ≈∏Y AÉæH ,É¡fÓ£H hCG É¡q∏ëH »FÉ¡f »FÉ°†b ºµM Qhó°U   -h

.kÓWÉH ó©j ≥◊G Gòg ∫Éª©à°SG øe ¿Éeô◊ÉH »°†≤j

ÊÉãdG ÜÉÑdG
øeÉ°†àdG ácô°T

المادة السابعة عشرة:
 ™«ªL ‘ kÉ«°üî°T ÚdhDƒ°ùe É¡«a ¿ƒfƒµj á«©«Ñ£dG áØ°üdG …hP øe ¢UÉî°TCG ÚH ácô°T øeÉ°†àdG ácô°T

.ôLÉàdG áØ°U É¡«a ∂jô°ûdG Ö°ùàµjh ,É¡JÉeGõàdGh ácô°ûdG ¿ƒjO øY øeÉ°†àdÉHh º¡dGƒeCG

المادة الثامنة عشرة:
 áª∏c áaÉ°VEG ™e ÌcCG hCG º¡æe óMGh º°SG øe hCG ,AÉcô°ûdG ™«ªL AÉª°SCG øe øeÉ°†àdG ácô°T º°SG ¿ƒµàj  -1

.øeÉ°†J ácô°T OƒLh øY ÅÑæj ÉÃ º°S’G ¿Î≤j ¿CG Öéjh .≈æ©ŸG Gòg ó«Øj Ée hCG z√Écô°Th{

 á«dhDƒ°ùe k’hDƒ°ùe ¢üî°ûdG Gòg ¿Éc ,∂dòH ¬ª∏Y ™e ∂jô°T ÒZ ¢üî°T º°SG ≈∏Y ácô°ûdG º°SG πªà°TG GPEG  -2

 ‘ »≤ÑJ ¿CG ácô°û∏d Rƒéj ∂dP ™eh .É¡JÉeGõàdGh ácô°ûdG ¿ƒjO øY øeÉ°†àdÉHh ¬dGƒeCG ™«ªL ‘ á«°üî°T

.≈aƒàŸG ∂jô°ûdG áKQh hCG Öë°ùæŸG ∂jô°ûdG ∂dP πÑb GPEG ,‘ƒJ hCG É¡æe Öë°ùfG ∂jô°T º°SG É¡ª°SG

المادة التاسعة عشرة:
.∫hGóà∏d á∏HÉb ∑ƒµ°U ‘ á∏ã‡ AÉcô°ûdG ¢ü°üM ¿ƒµJ ¿CG Rƒéj ’ -1

 É¡«∏Y ¢üæj »àdG Oƒ«≤dG IÉYGôÃ hCG AÉcô°ûdG ™«ªL á≤aGƒÃ ’EG ¬à°üM øY ∫RÉæàj ¿CG ∂jô°û∏d Rƒéj ’  -2

 (Iô°ûY áãdÉãdG) IOÉŸG ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæe ƒg Ée Ö°ùëH ∫RÉæàdG ô¡°ûj ¿CG Öéjh .ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y

 ¿CG ∂jô°û∏d Rƒéj ∂dP ™eh . kÓWÉH ó©j ó«b ¿hO ¢ü°ü◊G øY ∫RÉæàdG RGƒL ≈∏Y ¥ÉØJG πch ,ΩÉ¶ædG øe

.¬«aôW ÚH ’EG ôKCG ∫RÉæàdG Gò¡d ¿ƒµj ’h ,¬à°üëH á∏°üàŸG ¥ƒ≤◊G øY Ò¨∏d ∫RÉæàj

المادة العشرون:
 ácô°ûdG ¿ƒjO øY ¬dGƒeCG ™«ªL ‘ AÉcô°ûdG »bÉH ™e øeÉ°†àdÉH k’hDƒ°ùe ¿Éc ácô°ûdG ¤EG ∂jô°T º°†fG GPEG  -1

 ó©H á≤HÉ°ùdG ¿ƒjódG øY á«dhDƒ°ùŸG øe ¬FÉØYEG ≈∏Y ¥ÉØJ’G Rƒéj ,∂dP ™eh .á≤MÓdGh ¬eÉª°†f’ á≤HÉ°ùdG

.ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY áãdÉãdG) IOÉŸG ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæe ƒg Ée Ö°ùëH ¥ÉØJ’G ô¡°T

 ¿ƒµj Óa ,á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe »FÉ¡f ºµëH É¡æe êôNCG hCG ácô°ûdG øe ∂jô°T Öë°ùfG GPEG  -2

 ƒg Ée Ö°ùëH ¬LGôNEG hCG ¬HÉë°ùfG ô¡°T ó©H É¡àeP ‘ CÉ°ûæJ »àdG äÉeGõàd’Gh ¿ƒjódG øY k’hDƒ°ùe

.ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY áãdÉãdG) IOÉŸG ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæe

 Gƒ°VÎYG GPEG ’EG ,ácô°ûdG »æFGO π nÑ pb ¿ƒjódG øY k’hDƒ°ùe ¿ƒµj Óa ,¬à°üM øY AÉcô°ûdG óMCG ∫RÉæJ GPEG  -3

 ∫RÉæàŸG ¿ƒµj ¢VGÎY’G ∫ÉM ‘h ,∂dòH º¡d ácô°ûdG ÆÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ∫RÉæàdG Gòg ≈∏Y

.¿ƒjódG √òg øY ∫RÉæàŸG ™e øeÉ°†àdÉH k’hDƒ°ùe ¬«dEG

المادة الحادية والعشرون:
 QGôbEÉH É¡àeP ‘ øjódG Gòg äƒÑK ó©H ’EG ,ácô°ûdG ≈∏Y kÉæjO ¬dÉe øe …ODƒj ¿CÉH ∂jô°ûdG áÑdÉ£e RƒŒ ’

 Ióe É¡ëæeh ,AÉaƒdÉH ÉgQGòYEG ó©Hh ,…ò«ØæJ óæ°S hCG »FÉ¡f »FÉ°†b ºµM ÖLƒÃ hCG É¡JQGOEG øY ÚdhDƒ°ùŸG

.øFGódG ÉgQó≤j ∂dòd ádƒ≤©e

المادة الثانية والعشرون:
 Gòg ô¡°T GƒÑ∏£j ¿CG - É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ≥«KƒJ ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN É¡«a AÉcô°ûdG hCG ácô°ûdG ôjóe ≈∏Y

 ≈∏Y CGô£j πjó©J …CG ≈∏Y ∂dP …ô°ùjh ,…QÉéàdG πé°ùdG ‘ ácô°ûdG ó«bh ,ΩÉ¶ædG ¬«∏Y ¢üf Ée Ö°ùëH ó≤©dG

.ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y

المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء، وأن يشتمل 

بصفة خاصة على البيانات ا�تية:
 .äóLh ¿EG É¡Yhôah ¢ù«FôdG Égõcôeh É¡°VôZh ácô°ûdG º°SG   - CG

.ºgOÓ«e ïjQGƒJh º¡JÉ«°ùæLh º¡æ¡eh º¡àeÉbEG øcÉeCGh AÉcô°ûdG AÉª°SCG - Ü

.É¡bÉ≤ëà°SG OÉ©«eh É¡Áó≤àH ∂jô°T πc ó¡©J »àdG á°ü◊ÉH ±Éc ∞jô©Jh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ  - ê

 ÉÃ ∫ÓNE’G ¿hO ∂dPh ,ácô°ûdG øY áHÉ«f ™«bƒàdG ≥M º¡d øeh - GhóLh ¿EG - ácô°ûdG …ôjóe AÉª°SCG     -O

.ΩÉ¶ædG øe (øjô°û©dGh á°ùeÉÿG) IOÉŸG ‘ OQh

.É¡Jóeh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ïjQÉJ  - `g

.É¡FÉ¡àfGh á«dÉŸG áæ°ùdG AóH   - h

المادة الرابعة والعشرون:
 •É°ûf ´ƒf øe kÉWÉ°ûf Ò¨dG ÜÉ°ù◊ hCG ¬HÉ°ù◊ ¢SQÉÁ ¿CG - AÉcô°ûdG »bÉH á≤aGƒe ¿hO ∂jô°û∏d Rƒéj ’

 ¢ü°üM hCG º¡°SC’ kÉµdÉe hCG É¡°ùaÉæJ ácô°T ‘ IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y hCG kGôjóe hCG kÉµjô°T ¿ƒµj ¿CG ’h ,ácô°ûdG

 ácô°û∏d ¿Éc ΩGõàd’G Gò¡H AÉcô°ûdG óMCG πNCG GPEGh .¬°ùØf •É°ûædG ¢SQÉ“ iôNCG ácô°T ‘ IôKDƒe áÑ°ùf πã“

 ÜÉ°ù◊ â“ ób ¢UÉÿG ¬HÉ°ù◊ É¡H ΩÉb »àdG äÉaô°üàdG qnó o© nJ ¿CG á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe Ö∏£J ¿CG

.¢†jƒ©àdÉH ¬àÑdÉ£e - ∂dP øY kÓ°†a - ácô°û∏dh ,ácô°ûdG

المادة الخامسة والعشرون:
 .π≤à°ùe ó≤Y ‘ hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ AGƒ°S ,ºgÒZ øe hCG AÉcô°ûdG ÚH øe ÌcCG hCG kGôjóe AÉcô°ûdG Ú©j

 º¡æe …CG OGôØfG RGƒL ΩóY ≈∏Y ¢üæj ¿CG ¿hOh º¡æe πc ¢UÉ°üàNG Ú©j ¿CG ¿hO ¿hôjóŸG Oó©J GPEGh

 ¢VGÎY’G øjôjóŸG »bÉÑd ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,IQGOE’G ∫ÉªYCG øe πªY …CÉH kGOôØæe Ωƒ≤j ¿CG º¡æe πµd ¿Éc ,IQGOE’ÉH

 ¢VôY ÖLh AGQB’G ähÉ°ùJ GPEÉa ,øjôjóŸG AGQBG á«Ñ∏ZCÉH IÈ©dG ¿ƒµJ ádÉ◊G √òg ‘h ,¬eÉ“ πÑb πª©dG ≈∏Y

.ΩÉ¶ædG øe (øjô°û©dGh á©HÉ°ùdG) IOÉª∏d kÉ≤ah ¬fCÉ°T ‘ QGôb QGó°UE’ AÉcô°ûdG ≈∏Y ôeC’G

المادة السادسة والعشرون:
 õcôe ‘ ™∏£j ¿CG - ¬°VƒØj øe hCG - ¬d Rƒéj øµdh .ácô°ûdG IQGOEG ‘ πNóàj ¿CG ôjóŸG ÒZ ∂jô°û∏d Rƒéj ’

 ácô°ûdG ádÉM øY  kGõLƒe kÉfÉ«H êôîà°ùj ¿CGh ,É¡JGóæà°ùeh ÉgôJÉaO ¢üëØj ¿CGh ,É¡dÉªYCG Ò°S ≈∏Y ácô°ûdG

.kÓWÉH ó©j ∂dP ÒZ ≈∏Y ¥ÉØJG πch ,ÉgôjóŸ í°üædG ¬Lƒj ¿CGh ,É¡JGóæà°ùeh ÉgôJÉaO ™bGh øe á«dÉŸG

المادة السابعة والعشرون:
 ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y πjó©àH kÉ≤∏©àe QGô≤dG ¿Éc GPEG ’EG ,º¡FGQB’ ájOó©dG á«Ñ∏ZC’ÉH AÉcô°ûdG äGQGôb Qó°üJ

.∂dP ÒZ ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ∂dPh ,AÉcô°ûdG ´ÉªLEÉH Qó°üj ¿CG Öé«a

المادة الثامنة والعشرون:
 hCG AÉcô°ûdG »bÉÑd ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,IQGOE’ÉH OôØæj ¿CG º¡æe πµd ¿Éc ,ácô°ûdG IQGOEG á≤jôW AÉcô°ûdG Oóëj ⁄ GPEG

.¢VGÎY’G Gòg ¢†aQ ‘ ≥◊G AÉcô°ûdG á«Ñ∏ZC’h ,¬eÉ“ πÑb πªY …CG ≈∏Y ¢VGÎY’G º¡æe …C’

المادة التاسعة والعشرون:
 äÉÄ«gh AÉ°†≤dG ΩÉeCG É¡∏ãÁh ,ácô°ûdG ¢VôZ ‘ πNóJ »àdG äÉaô°üàdGh IQGOE’G ∫ÉªYCG ™«ªL ôjóŸG ô°TÉÑj

 Ωõà∏J ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h .¬à£∏°S ó««≤J ≈∏Y áMGô°U ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,Ò¨dGh º«µëàdG

áªàJ .. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f
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.á«ædG A q»°S ¬©e πeÉ©J øe ¿Éc GPEG ’EG ,É¡°VôZ OhóM ‘h É¡ª°SÉH ôjóŸG ¬jôéj πªY πµH ácô°ûdG

المادة الثالثون:
ال يجوز للمدير أن يباشر ا�عمال التي تجاوز غرض الشركة إال بقرار من 
الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر 

بصفة خاصة على ا�عمال ا�تية:
.IOÉà©ŸG IÒ¨°üdG äÉYÈàdG GóY Ée ,äÉYÈàdG    - CG

.Ò¨∏d ácô°ûdG ádÉØc - Ü

.º«µëàdG ¤EG Aƒé∏dG - ê

.ácô°ûdG ¥ƒ≤M ≈∏Y ídÉ°üàdG   -O

.ácô°ûdG ¢VôZ ‘ πNój É‡ ™«ÑdG ¿Éc GPEG ’EG ,É¡ægQ hCG ácô°ûdG äGQÉ≤Y ™«H- `g

.¬ægQ hCG (ôéàŸG) …QÉéàdG ácô°ûdG π ™«H - h

المادة الحادية والثالثون:
 ≈∏Y ádÉM πc ‘ Qó°üj AÉcô°ûdG øe ¢UÉN ¿PEÉH ’EG ácô°ûdG ™e ¢UÉÿG ¬HÉ°ù◊ óbÉ©àj ¿CG ôjóª∏d Rƒéj ’

 ¢ù∏› ƒ°†Y hCG kGôjóe hCG kÉµjô°T ¿ƒµj ¿CG ’h ,ácô°ûdG •É°ûf ´ƒf øe kÉWÉ°ûf ¢SQÉÁ ¿CG ¬d Rƒéj ’h .IóM

 ,¬°ùØf •É°ûædG ¢SQÉ“ iôNCG ácô°T ‘ IôKDƒe áÑ°ùf πã“ ¢ü°üM hCG º¡°SC’ kÉµdÉe hCG É¡°ùaÉæJ ácô°T ‘ IQGOEG

.¢†jƒ©àdÉH ¬àÑdÉ£e ácô°û∏d ¿Éc ΩGõàd’G Gò¡H ôjóŸG πNCG GPEGh .AÉcô°ûdG ™«ªL á≤aGƒÃ ’EG

المادة الثانية والثالثون:
 ¬àØdÉ ÖÑ°ùH Ò¨dG hCG AÉcô°ûdG hCG ácô°ûdG Ö«°üj …òdG Qô°†dG ¢†jƒ©J øY k’hDƒ°ùe ôjóŸG ¿ƒµj

 ¿CÉc ó©j ∂dP ÒZ ≈∏Y ¥ÉØJG πch .¬∏ªY AGOCG ‘ √Ò°ü≤J hCG ¬dÉªgEG ÖÑ°ùH hCG ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y •hô°T

.øµj ⁄

المادة الثالثة والثالثون:
 á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe Qó°üj QGô≤H ’EG ¬dõY Rƒéj Óa ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ kÉæ«©e kÉµjô°T ôjóŸG ¿Éc GPEG  -1

 ∫õY ≈∏Y ÖJÎjh .øµj ⁄ ¿CÉc ó©j ∂dP ÒZ ≈∏Y ¥ÉØJG πch ,AÉcô°ûdG á«Ñ∏ZCG Ö∏W ≈∏Y AÉæH á°üàîŸG

.∂dP ÒZ ≈∏Y ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,ácô°ûdG πM IQƒcòŸG ádÉ◊G ‘ ôjóŸG

 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ kÉæ«©e ¿ÉcCG AGƒ°S - AÉcô°ûdG ÒZ øe ¿Éc hCG π≤à°ùe ó≤Y ‘ kÉæ«©e kÉµjô°T ôjóŸG ¿Éc GPEG  -2

.ácô°ûdG πM ∫õ©dG Gòg ≈∏Y ÖJÎj ’h ,AÉcô°ûdG øe QGô≤H ¬dõY RÉL - π≤à°ùe ó≤Y ‘ ΩCG ácô°ûdG

المادة الرابعة والثالثون:
 ¿Éc ’EGh ,∫ƒÑ≤e ÖÑ°ùd ’EG IQGOE’G ∫õà©j ¿CG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ Ú©ŸG ∂jô°ûdG ôjóª∏d Rƒéj ’  -1

.∂dP ÒZ ≈∏Y ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,ácô°ûdG πM ¬dGõàYG ≈∏Y ÖJÎjh .¢†jƒ©àdG øY k’hDƒ°ùe

 âbh ‘ ∂dP ¿ƒµj ¿CG •ô°ûH ,IQGOE’G ∫õà©j ¿CG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ Ú©ŸG ∂jô°ûdG ÒZ ôjóª∏d Rƒéj  -2

 ’h .¢†jƒ©àdG øY k’hDƒ°ùe ¿Éc ’EGh ,ádƒ≤©e IóÃ ¬dGõàYG QGôb PÉØf πÑb AÉcô°ûdG ¬H ≠∏Ñj ¿CGh ,Ö°SÉæe

.∂dP ÒZ ≈∏Y ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,ácô°ûdG πM ¬dGõàYG ≈∏Y ÖJÎj

 ¿CG •ô°ûH ,IQGOE’G ∫õà©j ¿CG - ∂jô°T ÒZ ΩCG kÉµjô°T ¿ÉcCG AGƒ°S - π≤à°ùe ó≤©H Ú©ŸG ácô°ûdG ôjóŸ Rƒéj  -3

 k’hDƒ°ùe ¿Éc ’EGh ,ádƒ≤©e IóÃ ¬dGõàYG QGôb PÉØf πÑb AÉcô°ûdG ¬H ≠∏Ñj ¿CGh ,Ö°SÉæe âbh ‘ ∂dP ¿ƒµj

.ácô°ûdG πM ¬dGõàYG ≈∏Y ÖJÎj ’h .¢†jƒ©àdG øY

المادة الخامسة والثالثون:
 øe ∂dPh ,ácô°û∏d á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f óæY É¡æe ∂jô°T πc Ö«°üfh ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G Oó– ¿CG Öéj  -1

 á©LGôŸG  ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah - á©LGôeh ,É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah Ió©e á«dÉe ºFGƒb ™bGh

.¬d ¢üNôe »LQÉN äÉHÉ°ùM ™LGôe øe - É¡«∏Y ±QÉ©àŸG

.Ö«°üædG Gòg Ú«©J OôéÃ ìÉHQC’G ‘ ¬Ñ«°üæH ácô°û∏d kÉæFGO ∂jô°T πc ó©j -2

 Rƒéj  ’ ∂dP GóY Éª«ah ,á«dÉàdG äGƒæ°ùdG ìÉHQCG øe ôFÉ°ùÿG ÖÑ°ùH ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe ¢ü≤f Ée π q nªµ oj  -3

.¬à≤aGƒÃ ’EG ôFÉ°ùÿG ÖÑ°ùH ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM øe ¢ü≤f Ée á∏ªµàH ∂jô°ûdG ΩGõdEG

المادة السادسة والثالثون:
 á«FÉ°†≤dG  á¡÷G ¬∏Ñ≤J ´hô°ûe ÖÑ°ùd ’EG IóŸG IOó âfÉc GPEG ácô°ûdG øe Öë°ùæj ¿CG ∂jô°û∏d Rƒéj ’  -1

 ¬æ∏©j ¿CGh ,á«f ø°ùëH ∂jô°ûdG ÜÉë°ùfG ¿ƒµj ¿CG Öé«a ,IóŸG IOó ÒZ ácô°ûdG âfÉc GPEGh .á°üàîŸG

 ácô°ûdG ‘ QGôªà°S’ÉH ¬«∏Y ºµ◊G á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡é∏d RÉL ’EGh ;Ö°SÉæe âbh ‘ AÉcô°ûdG »bÉÑd

.AÉ°†àb’G óæY ¢†jƒ©àdG øY kÓ°†a

 øe ÌcCG hCG ∂jô°T êGôNEG á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe Ö∏£J ¿CG AÉcô°û∏d ájOó©dG á«Ñ∏ZCÓd Rƒéj  -2

 á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡é∏d Rƒéj ,ádÉ◊G √òg ‘h .∂dP ¤EG ƒYóJ áYhô°ûe ÜÉÑ°SCG ∑Éæg âfÉc GPEG ácô°ûdG

 ¤EG …ODƒ«°S - Égôjó≤J Ö°ùëH - ∂dP ¿Éc GPEG AÉcô°ûdG hCG ∂jô°ûdG êGôNEG ó©H ácô°ûdG QGôªà°SG Qô≤J ¿CG

 ßØ–h É¡«a ÚbÉÑdG AÉcô°ûdGh ácô°ûdG áë∏°üe ≥≤– á«©«ÑW IQƒ°üH É¡dÉªYCG ‘ ácô°ûdG QGôªà°SG

 Ö∏£d á«FÉ°†≤dG á¡÷G ¢üëa ó©H AÉcô°ûdG ÚH øµ‡ ÒZ kGôeCG ácô°ûdG QGôªà°SG ¿Éc GPEGh .Ò¨dG ¥ƒ≤M

.ácô°ûdG πM Qô≤J ¿CG É¡d ¿Éc ,∂jô°ûdG êGôNEG

المادة السابعة والثالثون:
  hCG ,√QÉ°ùYEÉH hCG ,¬°SÓaEG ô¡°ûH hCG ,¬«∏Y ôé◊ÉH hCG ,AÉcô°ûdG óMCG IÉaƒH øeÉ°†àdG ácô°T »°†≤æJ  -1

 ôªà°ùJ AÉcô°ûdG óMCG IÉah ádÉM ‘ ¬fCG ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ ¢üæj ¿CG Rƒéj ∂dP ™eh .¬HÉë°ùfÉH

 ∫ÉªYC’G á°SQÉ‡ øe kÉeÉ¶f ÚYƒæ‡ hCG kGô qn°üb GƒfÉc ƒdh ,≈aƒàŸG áKQh øe ÖZôj øe ™e ácô°ûdG

 øY ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G á°SQÉ‡ øe kÉeÉ¶f ¿ƒYƒæªŸG hCG ô°ü≤dG ∂jô°ûdG áKQh ∫CÉ°ùj ’CG ≈∏Y ,ájQÉéàdG

 .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ ¬KQƒe á°üM ‘ º¡æe óMGh πc Ö«°üf OhóM ‘ ’EG ÉgQGôªà°SG ∫ÉM ‘ ácô°ûdG ¿ƒjO

 á«°UƒJ ácô°T ¤EG º¡KQƒe IÉah ïjQÉJ øe áæ°S RhÉŒ ’ Ióe ∫ÓN ácô°ûdG πjƒ– ádÉ◊G √òg ‘ Öéjh

 âëÑ°UCG ’EGh ;kÉ«°Uƒe ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G á°SQÉ‡ øe kÉeÉ¶f ´ƒæªŸG hCG ô°UÉ≤dG É¡«a íÑ°üj á£«°ùH

 øY ™æŸG ÖÑ°S p∞àæj hCG ó°TôdG ø°S - IóŸG √òg ∫ÓN - ô°UÉ≤dG ≠∏Ñj ⁄ Ée ,ΩÉ¶ædG Iƒ≤H á«°†≤æe ácô°ûdG

.ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ádhGõe

 hCG ¬°SÓaEG ô¡°T hCG ¬«∏Y ôéM hCG AÉcô°ûdG óMCG ‘ƒJ GPEG ¬fCG ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ ¢üæj ¿CG Rƒéj  -2

 ¬àKQh hCG ∂jô°ûdG Gò¡d ¿ƒµj ’ ádÉ◊G √òg ‘h .AÉcô°ûdG øe ÚbÉÑdG ÚH ácô°ûdG ôªà°ùJ Öë°ùfG hCG ô°ùYCG

 áª«≤dG ÚÑj ¬d ¢üNôe Ωƒ≤e ó©j ¢UÉN ôjô≤àd kÉ≤ah Ö«°üædG Gòg Qó≤jh ,ácô°ûdG ∫GƒeCG ‘ ¬Ñ«°üf ’EG

 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üf GPEG ’EG ,AÉcô°ûdG øe …CG êQÉîJ ïjQÉJ ‘ ácô°ûdG ∫GƒeCG ‘ ∂jô°T πc Ö«°üæd ádOÉ©dG

 ó©H óéà°ùj Éª«a Ö«°üf ¬àKQh hCG ∂jô°û∏d ¿ƒµj ’h .ôjó≤à∏d iôNCG á≤jôW ≈∏Y AÉcô°ûdG ≥ØJG hCG ácô°ûdG

.á©bGƒdG ∂∏J ≈∏Y á≤HÉ°S äÉ«∏ªY øe áŒÉf ¥ƒ≤◊G √òg ¿ƒµJ Ée Qó≤H ’EG ¥ƒ≤M øe ∂dP

á£«°ùÑdG á«°UƒàdG ácô°T :ådÉãdG ÜÉÑdG

المادة الثامنة والثالثون:
 kÉæeÉ°†àe kÉµjô°T πbC’G ≈∏Y º°†j ≥jôa AÉcô°ûdG øe Ú≤jôa øe ¿ƒµàJ ácô°T á£«°ùÑdG á«°UƒàdG ácô°T  -1

 ’ kÉ«°Uƒe kÉµjô°T πbC’G ≈∏Y º°†j ôNBG ≥jôah ,É¡JÉeGõàdGh ácô°ûdG ¿ƒjO øY ¬dGƒeCG ™«ªL ‘ k’hDƒ°ùeh

 ∂jô°ûdG Ö°ùàµj ’h .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ ¬à°üM OhóM ‘ ’EG É¡JÉeGõàdGh ácô°ûdG ¿ƒjO øY k’hDƒ°ùe ¿ƒµj

.ôLÉàdG áØ°U »°UƒŸG

.øeÉ°†àdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ≈∏Y á≤Ñ£ŸG ΩÉµMCÓd á£«°ùÑdG á«°UƒàdG ácô°T ‘ ¿ƒæeÉ°†àŸG AÉcô°ûdG ™°†îj  -2

.ÜÉÑdG Gòg ‘ ¢UÉN ¢üf ¬H Oôj ⁄ Éª«a øeÉ°†àdG ácô°T ΩÉµMCG á£«°ùÑdG á«°UƒàdG ácô°T ≈∏Y ≥Ñ£J -3

المادة التاسعة والثالثون:
 hCG º¡æe óMGh º°SG øe hCG ,ÚæeÉ°†àŸG AÉcô°ûdG ™«ªL AÉª°SCG øe á£«°ùÑdG á«°UƒàdG ácô°T º°SG ¿ƒµàj  -1

 ácô°T OƒLh øY ÅÑæj ÉÃ º°S’G ¿Î≤j ¿CG Öéjh .≈æ©ŸG Gòg ó«Øj Ée hCG z√Écô°Th{ áª∏c áaÉ°VEG ™e ÌcCG

.á£«°ùH á«°UƒJ

 kÉµjô°T q nó oY - ∂dòH  ¬ª∏Y ™e - ∂jô°T ÒZ ¢üî°T º°SG hCG ¢Uƒe ∂jô°T º°SG ≈∏Y ácô°ûdG º°SG πªà°TG GPEG  -2

.¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Y á«f ø°ùëH ácô°ûdG ™e πeÉ©J …òdG Ò¨dG á¡LGƒe ‘ kÉæeÉ°†àe

المادة ا�ربعون:
 ¿Éc πNóJ ¿EÉa .π«cƒJ ≈∏Y AÉæH ƒdh ácô°û∏d á«LQÉÿG IQGOE’G ∫ÉªYCG ‘ πNóàdG »°UƒŸG ∂jô°û∏d Rƒéj ’

 .∫ÉªYCG øe √GôLCG Ée ≈∏Y âÑJôJ »àdG É¡JÉeGõàdGh ácô°ûdG ¿ƒjO øY ¬dGƒeCG ™«ªL ‘ øeÉ°†àdÉH k’hDƒ°ùe

 á¡LGƒe ‘ - q nó oY øeÉ°†àe ∂jô°T ¬fCÉH OÉ≤àY’G ¤EG Ò¨dG ƒYóJ ¿CG É¡fCÉ°T øe ÉgGôLCG »àdG ∫ÉªYC’G âfÉc GPEGh

 »°UƒŸG ∂jô°û∏d Rƒéj ∂dP ™eh .É¡∏c ácô°ûdG ¿ƒjO øY ¬dGƒeCG ™«ªL ‘ øeÉ°†àdÉH k’hDƒ°ùe - Ò¨dG ∂dP

 …CG ∑GÎ°T’G Gòg ÖJôj ’h ,É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ¬«∏Y ¢üæj Ée ≥ah ácô°û∏d á«∏NGódG IQGOE’G ∫ÉªYCG ‘ ∑GÎ°T’G

.¬àeP ‘ ΩGõàdG

المادة الحادية وا�ربعون:
 øY ∫RÉæàdG ¬d Rƒéj Éªc .ácô°ûdG ‘ øjôNB’G AÉcô°ûdG øe …C’ ¬à°üM øY ∫RÉæàj ¿CG »°UƒŸG ∂jô°û∏d Rƒéj

 ¢UÉÿG ∫ÉŸG ¢SCGQ á«Ñ∏ZC’ ÚµdÉŸG Ú°UƒŸG AÉcô°ûdGh ÚæeÉ°†àŸG AÉcô°ûdG ™«ªL á≤aGƒe ó©H Ò¨∏d ¬à°üM

.∂dP ÒZ ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ∂dPh ,»°UƒŸG ≥jôØdÉH

المادة الثانية وا�ربعون:
 hCG ,¬°SÓaEG ô¡°ûH hCG ,¬«∏Y ôé◊ÉH hCG ,Ú°UƒŸG AÉcô°ûdG óMCG IÉaƒH á£«°ùÑdG á«°UƒàdG ácô°T »°†≤æJ ’

.∂dP ÒZ ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ∂dPh ,¬HÉë°ùfÉH hCG ,√QÉ°ùYEÉH

á qn°UÉëŸG ácô°T :™HGôdG ÜÉÑdG

المادة الثالثة وا�ربعون:
 ’h ,ô¡°ûdG äGAGôLE’ ™°†îJ ’h ,ájQÉÑàYG á«°üî°ûH ™àªàJ ’h ,Ò¨dG øY Îà°ùJ ácô°T á q n°UÉëŸG ácô°T

.…QÉéàdG πé°ùdG ‘ ó«≤J

المادة الرابعة وا�ربعون:
.äÉÑKE’G ¥ôW ™«ªéH á°UÉëŸG ácô°T äÉÑKEG Rƒéj

المادة الخامسة وا�ربعون:
 ÚH Éª«a ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ™jRƒJh É¡JQGOEG á«Ø«ch º¡JÉeGõàdGh AÉcô°ûdG ¥ƒ≤Mh É¡°VôZ ácô°ûdG ó≤Y Oóëj

.•hô°ûdG øe ∂dP ÒZh AÉcô°ûdG

المادة السادسة وا�ربعون:
.∂dP ÒZ ≈∏Y ácô°ûdG ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,AÉcô°ûdG ™«ªL á≤aGƒÃ ’EG ácô°ûdG ¤EG ójóL ∂jô°T º°V Rƒéj ’

المادة السابعة وا�ربعون:
.∫hGóà∏d á∏HÉb kÉcƒµ°U Qó°üJ ¿CG á°UÉëŸG ácô°ûd Rƒéj ’

المادة الثامنة وا�ربعون:
 øY Ò¨∏d ∞°ûµj πªY AÉcô°ûdG øe Qó°U GPEGh .¬©e πeÉ©J …òdG ∂jô°ûdG ≈∏Y ’EG ´ƒLôdG ≥M Ò¨∏d ¢ù«d

 ó≤Y •hô°T ¿Éjô°ùH ∫ÓNEG ¿hO ∂dPh ,á«©bGh øeÉ°†J ácô°T ¬«dEG áÑ°ùædÉH ÉgQÉÑàYG RÉL ,ácô°ûdG OƒLh

.AÉcô°ûdG ÚH Éª«a ácô°ûdG

المادة التاسعة وا�ربعون:
.∂dP ÒZ ≈∏Y AÉcô°ûdG ≥Øàj ⁄ Ée ,¬à°ü◊ kÉµdÉe á q n°UÉëŸG ácô°T ‘ ∂jô°ûdG ≈≤Ñj -1

 øe ÉgOGOÎ°SG ≥M É¡µdÉŸ ¿Éc ,ÉgRôëj …òdG ∂jô°ûdG ¢SÓaEG ô¡°Th É¡JGòH áæ«©e á«æ«Y á°ü◊G âfÉc GPEG  -2

.ácô°ûdG ôFÉ°ùN ‘ ¬Ñ«°üf AGOCG ó©H á°ù«∏ØàdG

 kÉæFGO ¬Ø°UƒH á°ù«∏ØàdG ‘ ∑GÎ°T’G ’EG É¡µdÉŸ ¿ƒµj Óa ,IRôØe ÒZ äÉ«∏ãe hCG kGOƒ≤f á°ü◊G âfÉc GPEG  -3

.ácô°ûdG ôFÉ°ùN ‘ ¬Ñ«°üf É¡æe kÉeƒ°ü á°ü◊G áª«≤H

المادة الخمسون:
 ,¬HÉë°ùfÉH hCG ,√QÉ°ùYEÉH hCG ,¬°SÓaEG ô¡°ûH hCG ,¬«∏Y ôé◊ÉH hCG ,AÉcô°ûdG óMCG IÉaƒH á q n°UÉëŸG ácô°T »°†≤æJ

.ÚbÉÑdG AÉcô°ûdG ÚH ÉgQGôªà°SG ≈∏Y ácô°ûdG ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée

ء
زرا

لو
س ا

جل
 م

ت
ارا

قر

áªàJ .. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f



UM AL-QURA 39393 UM AL-QURA93 UM AL-QURA9 الجمعة 22 صفر  1437 هـ      4 ديسمبر  2015 مقــرارات وأنظـمـة
ال�سنة 93      العدد 4595           نة

س
ال 4

المادة الحادية والخمسون:
á°ùeÉÿG)h (øjô°û©dGh á©HÉ°ùdG)h (øjô°û©dGh á©HGôdG) :OGƒŸG ΩÉµMCG á qn°UÉëŸG ácô°T ≈∏Y …ô°ùJ

.øeÉ°†àdG ácô°ûH á≤∏©àŸG (ÚKÓãdGh

áªgÉ°ùŸG ácô°T :¢ùeÉÿG ÜÉÑdG
الفصل ا�ول: 

أحكام عامة

المادة الثانية والخمسون:
 ÉgóMh ácô°ûdG ¿ƒµJh ,∫hGóà∏d á∏HÉbh áª«≤dG ájhÉ°ùàe º¡°SCG ¤EG º°ù≤e É¡dÉe ¢SCGQ ácô°T áªgÉ°ùŸG ácô°T

.É¡WÉ°ûf á°SQÉ‡ ≈∏Y áÑJÎŸG äÉeGõàd’Gh ¿ƒjódG øY ádhDƒ°ùe

المادة الثالثة والخمسون:
 …P ¢üî°T º°SG ≈∏Y º°S’G Gòg πªà°ûj ¿CG Rƒéj ’h ,É¡°VôZ ¤EG Ò°ûj º°SG áªgÉ°ùe ácô°T πµd ¿ƒµj

 âµ∏e GPEG hCG ,¢üî°ûdG Gòg º°SÉH á∏é°ùe ´GÎNG IAGôH QÉªãà°SG ácô°ûdG ¢VôZ ¿Éc GPEG ’EG ,á«©«ÑW áØ°U

 áªgÉ°ùe ácô°T ¤EG âdƒ– ácô°ûd kÉª°SG º°S’G Gòg ¿Éc hCG ,É¡d kÉª°SG É¡ª°SG äòîJGh ájQÉŒ ICÉ°ûæe ácô°ûdG

 ¿CG ÖLh ,óMGh ¢üî°ûd ácƒ∏‡ ácô°ûdG âfÉc GPEGh .á«©«ÑW áØ°U …P ¢üî°T º°SG ≈∏Y É¡ª°SG πªà°TGh

.óMGh ¢üî°ûd ácƒ∏‡ áªgÉ°ùe ácô°T É¡fCG ó«Øj Ée º°S’G øª°†àj

المادة الرابعة والخمسون:
 øY π≤j ¿CG Rƒéj ’ ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h ,É¡°VôZ ≥«≤ëàd kÉ«aÉc É¡°ù«°SCÉJ óæY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ¿ƒµj ¿CG Öéj

.™HôdG øY ¢ù«°SCÉàdG óæY ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ´ƒaóŸG π≤j ’CG ∂dòc Öéjh .∫ÉjQ (∞dCG áFÉª°ùªN)

المادة الخامسة والخمسون:
 áeÉ©dG ájQÉÑàY’G áØ°üdG …hP ¢UÉî°TC’Gh ádhó∏d Rƒéj ,ΩÉ¶ædG øe (á«fÉãdG) IOÉŸG øe kAÉæãà°SG

 ¢ù«°SCÉJ ,∫ÉjQ ÚjÓe á°ùªN øY É¡dÉe ¢SCGQ π≤j ’ »àdG äÉcô°ûdGh ádhó∏d πeÉµdÉH ácƒ∏ªŸG äÉcô°ûdGh

 á«©ª÷G É¡«a ÉÃ ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL äÉ«MÓ°U ¢üî°ûdG Gò¡d ¿ƒµjh ,óMGh ¢üî°T øe áªgÉ°ùe ácô°T

.É¡JÉ£∏°Sh á«°ù«°SCÉàdG

الفصل الثاني
تأسيس شركة المساهمة

المادة السادسة والخمسون:
 óæY á«æ«Y á°üM Ωób hCG ,É¡°ù«°SCÉàH ¢ü«NÎdG Ö∏W hCG ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ™bh øe πc ,kÉ°ù°SDƒe ó©j

 Ωób …òdG ¢ù°SDƒŸG ¿ƒµjh .ácô°ûdG ‘ kÉ°ù°SDƒe ∫ƒNódG á«æH ∂dPh ,É¡°ù«°SCÉJ ‘ kÉ«∏©a ∑Î°TG hCG ,É¡°ù«°SCÉJ

.¬à°üM Ëƒ≤J áë°U øY k’hDƒ°ùe á«æ«Y á°üM

المادة السابعة والخمسون:
 ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y Ö∏£dG ≥aGôjh ,√ƒeó≤e hCG Ö∏£dG Ωó≤e ¬«∏Y kÉ©bƒe IQGRƒdG ¤EG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ Ö∏W Ωó≤j

.¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh

المادة الثامنة والخمسون:
 É¡H GƒÑààµj ⁄ »àdG º¡°SC’G ìôW º¡«∏Y ÖLh ,º¡°ùØfCG ≈∏Y º¡°SC’G ™«ªéH ÜÉààc’G ¿ƒ°ù°SDƒŸG ô°ü≤j ⁄ GPEG

.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ΩÉ¶æd kÉ≤ah ÜÉààcÓd

المادة التاسعة والخمسون:
 ‘ á°üNôŸG ∑ƒæÑdG óMCG iód ¢ù«°SCÉàdG â– ácô°ûdG º°SÉH É¡H ÖààµŸG º¡°SC’G áª«b øe ´ƒaóŸG ´Oƒj

.ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEG ó©H IQGOE’G ¢ù∏› ’EG ¬«a ±ô°üàj ¿CG Rƒéj ’h ,áµ∏ªŸG

المادة الستون:
  ‘ ∑Î°ûJ hCG É¡°ù°SDƒJ »àdG ∂dP ‘ ÉÃ ,IQGRƒdG øe QGô≤H áªgÉ°ùŸG ácô°T ¢ù«°SCÉàH ¢ü«NÎdG ¿ƒµj  -1

 Ö∏£àj ácô°ûdG •É°ûf ¿Éc GPEGh .áeÉ©dG ájQÉÑàY’G áØ°üdG …hP ¢UÉî°TC’G øe ÉgÒZ hCG ádhódG É¡°ù«°SCÉJ

 QGôb Qó°üj Óa ,É¡°ù«°SCÉàH ¢ü«NÎdG πÑb kÉeÉ¶f á°üàîŸG á¡÷G øe ¢ü«NôJ hCG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

.¢ü«NÎdG hCG á≤aGƒŸG ∂∏J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉàH ¢ü«NÎdG

 ΩRÓdG »FÉ¡ædG ¢ü«NÎdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ¢ù«°SCÉàdG äGAGôLEG ∫ÉªàcG ó©H ’EG É¡WÉ°ûf ácô°ûdG ¢SQÉ“ ’  -2

.óLh ¿EG á°üàîŸG á¡÷G øe •É°ûæ∏d

 øe ÉgÒZ hCG ádhódG É¡°ù«°SCÉJ ‘ ∑Î°ûJ hCG É¡°ù°SDƒJ »àdG áªgÉ°ùŸG ácô°T ¢ù«°SCÉJ Ö∏W ¿Éc GPEG  -3

 Ö∏W ™aÒa ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ¢†©H øe kAÉæãà°SG øª°†àj ;áeÉ©dG ájQÉÑàY’G áØ°üdG …hP ¢UÉî°TC’G

.Éª¡«∏Y á≤aGƒŸG ‘ ô¶æ∏d ;AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG AÉæãà°S’Gh ¢ù«°SCÉàdÉH ¢ü«NÎdG

المادة الحادية والستون:
 hCG óªà©e Ω q pƒ≤e hCG ÒÑN øe ó©e ôjô≤J ¢ù«°SCÉàdG Ö∏W ≥aGôj ¿CG ÖLh ,á«æ«Y ¢ü°üM ∑Éæg âfÉc GPEG  -1

.¢ü°ü◊G √ò¡d ádOÉ©dG áª«≤∏d kGôjó≤J øª°†àj ÌcCG

 OÉ≤©fG πÑb ¢ù«FôdG ácô°ûdG õcôe ‘ á«æ«©dG ¢ü°ü◊G Ëƒ≤J ôjô≤J øe IQƒ°U ´GójEG Ú°ù°SDƒŸG ≈∏Y  -2

.¬«∏Y ´ÓW’G ¿CÉ°T …P πµd ≥ëjh ,πbC’G ≈∏Y kÉeƒj ô°ûY á°ùªîH á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G

 πHÉ≤ŸG ¢†«ØîJ á«©ª÷G äQôb ¿EÉa ;¬«a ádhGóª∏d á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G ≈∏Y QƒcòŸG ôjô≤àdG ¢Vô©j  -3

 OÉ≤©fG AÉæKCG ¢†«ØîàdG Gòg ≈∏Y á«æ«©dG ¢ü°ü◊G ƒeó≤e ≥aGƒj ¿CG ÖLh ,á«æ«©dG ¢ü°üë∏d OóëŸG

 ™«ªL ¤EG áÑ°ùædÉH øµj ⁄ ¿CÉc ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y q nó oY ¢†«ØîàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG A’Dƒg ¢†aQ ¿EÉa .á«©ª÷G

.¬aGôWCG

المادة الثانية والستون:
  QGôb ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú©HQCGh á°ùªN ∫ÓN á«°ù«°SCÉJ á«©ªL ó≤Y ¤EG ÚÑààµŸG ™«ªL ¿ƒ°ù°SDƒŸG ƒYój  -1

 ‘ ÜÉààc’G ÜÉH πØb ïjQÉJ øe hCG ≥∏¨ŸG ÜÉààc’G äGP áªgÉ°ùŸG ácô°T ¢ù«°SCÉàH ¢ü«NÎdÉH IQGRƒdG

 ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ´É°VhCÓd kÉ≤ah ∂dPh ,ΩÉ©dG ÜÉààc’G äGP áªgÉ°ùŸG ácô°T ‘ º¡°SC’G

 äGP áªgÉ°ùŸG äÉcô°T ‘ ΩÉjCG áKÓK øY OÉ≤©f’G ïjQÉJh IƒYódG ïjQÉJ ÚH IóŸG π≤J ’CG ≈∏Y .¢SÉ°SC’G

.ΩÉ©dG ÜÉààc’G äGP áªgÉ°ùŸG äÉcô°T ‘ ΩÉjCG Iô°ûY øYh ,≥∏¨ŸG ÜÉààc’G

 Qƒ°†M ´ÉªàL’G áë°üd •Î°ûjh .á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G Qƒ°†M ≥M - ¬ª¡°SCG OóY  ¿Éc É qkjCG - Öààµe πµd  -2

 ´ÉªàLG ¤EG IƒYO â¡Lh,ÜÉ°üædG Gòg ôaGƒàj ⁄ GPEÉa .πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf πãÁ ÚÑààµŸG øe OóY

 ´ÉªàL’G ó≤©j ¿CG Rƒéj ,∂dP ™eh .¬«dEG IƒYódG ¬«LƒJ øe πbC’G ≈∏Y kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ó©H ó≤©j m¿ÉK

 ó≤©d IƒYódG øª°†àJ ¿CG Öéjh ,∫hC’G ´ÉªàL’G OÉ≤©f’ IOóëŸG IóŸG AÉ¡àfG øe áYÉ°S ó©H ÊÉãdG

 ÊÉãdG ´ÉªàL’G ¿ƒµj ,∫GƒMC’G ™«ªL ‘h .´ÉªàL’G Gòg ó≤Y á«fÉµeEG øY ¿ÓYE’G ó«Øj Ée ∫hC’G ´ÉªàL’G

.¬«a Ú∏ãªŸG ÚÑààµŸG OóY ¿Éc É qkjCG kÉë«ë°U

  á«©ª÷G ‘ äGQGô≤dG Qó°üJh .äGƒ°UCÓd kÉ©eÉLh ô°ù∏d kÉæ«eCGh É¡d kÉ°ù«FQ á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G QÉàîJ  -3

 äGƒ°UC’G ™eÉLh ô°ùdG ÚeCGh á«©ª÷G ¢ù«FQ ™bƒjh .É¡«a á∏ãªŸG º¡°SCÓd á≤∏£ŸG á«Ñ∏ZC’ÉH á«°ù«°SCÉàdG

 âfÉc GPEG áÄ«¡dG ¤EG IQƒ°U π°SôJ ∂dòch ,IQGRƒdG ¤EG ¬æe IQƒ°U ¿ƒ°ù°SDƒŸG π°Sôjh ,´ÉªàL’G ô°†

.ΩÉY ÜÉààcG äGP áªgÉ°ùe ácô°T

المادة الثالثة والستون:
تختص الجمعية التأسيسية با�مور ا�تية:

 øe ≥ëà°ùŸG Qó≤dÉHh ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ≈fOC’G ó◊ÉH AÉaƒdG øeh ácô°ûdG º¡°SCG πµH ÜÉààc’G øe ≥≤ëàdG       - CG

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah º¡°SC’G áª«b

.á«æ«©dG ¢ü°ü◊G Ëƒ≤J ôjô≤J ‘ ádhGóŸG - Ü

 ΩÉ¶ædG ≈∏Y ájôgƒL äÓjó©J πNó oJ ’CG ≈∏Y ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶æd á«FÉ¡ædG ¢Uƒ°üædG QGôbEG   - ê

.É¡«a Ú∏ãªŸG ÚÑààµŸG ™«ªL á≤aGƒÃ ’EG É¡«∏Y ¢Vhô©ŸG

 ób Gƒfƒµj ⁄ GPEG äÉHÉ°ùM ™LGôe ∫hCGh äGƒæ°S ¢ùªN RhÉéàJ ’ IóŸ IQGOEG ¢ù∏› ∫hCG AÉ°†YCG Ú«©J     - O

.¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f ‘ hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ Gƒæ q p« oY

 Rƒéjh .√QGôbEGh ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ÉgÉ°†àbG »àdG äÉ≤ØædGh ∫ÉªYC’G øY Ú°ù°SDƒŸG ôjô≤J ‘ ádhGóŸG   - `g

 ¬Ø°UƒH (ÌcCG hCG) kÉHhóæe óaƒJ ¿CG ,ΩÉ©dG ÜÉààc’G äGP áªgÉ°ùŸG ácô°T ‘ áÄ«¡∏d ∂dòch ,IQGRƒ∏d

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≥«Ñ£J øe ócCÉà∏d ;ácô°û∏d á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G Qƒ°†◊ kÉÑbGôe

المادة الرابعة والستون:
يقدم المؤسسون - خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء اجتماع 

الجمعية التأسيسية - طلبًا إلى الوزارة بإعالن تأسيس الشركة، 
ترافقه الوثائق ا�تية:

 .º¡°SC’G áª«b øe ¿ƒÑààµŸG ¬©aO ÉÃh ácô°ûdG º¡°SCG πµH ÜÉààc’G ∫ƒ°üëH QGôbEG   - CG

 .É¡JGQGôbh á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G ´ÉªàLG ô°†  -Ü

.á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G ¬JôbCG …òdG ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f - ê

المادة الخامسة والستون:
 É¡«∏Y ¢üf »àdG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL ∫Éªµà°SG øe ≥≤ëàdG ó©H ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH kGQGôb IQGRƒdG Qó°üJ  -1

.ÊhÎµdE’G IQGRƒdG ™bƒe ‘ QGô≤dG ô¡°ûjh .áªgÉ°ùŸG ácô°T ¢ù«°SCÉàd ΩÉ¶ædG

 øe (1) Iô≤ØdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ∫ÓN IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Y  -2

:á«JB’G äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ó«≤dG Gòg πªà°ûj ¿CG ≈∏Y ,…QÉéàdG πé°ùdG ‘ ácô°ûdG ó«b GƒÑ∏£j ¿CG - IOÉŸG √òg

.É¡Jóeh ¢ù«FôdG Égõcôeh É¡°VôZh ácô°ûdG º°SG  - CG

 .º¡JÉ«°ùæLh º¡æ¡eh º¡àeÉbEG øcÉeCGh Ú°ù°SDƒŸG AÉª°SCG -Ü

.´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ QGó≤eh ÉgOóYh É¡àª«bh º¡°SC’G ´ƒf - ê

.¬îjQÉJh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉàH ¢üNôŸG IQGRƒdG QGôb ºbQ   -O

.¬îjQÉJh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH IQGRƒdG QGôb ºbQ - `g

المادة السادسة والستون:
 πé°ùdG ‘ Égó«bh É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH IQGRƒdG QGôb ô¡°T ó©H kÉë«ë°U kÉ°ù«°SCÉJ á°ù°SDƒe ácô°ûdG ó©J  -1

 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ΩÉµMC’ hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ áØdÉ …C’ ácô°ûdG ¿Ó£ÑH iƒYódG ∂dP ó©H ™ª°ùJ ’h ,…QÉéàdG

.¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG

 ÉgGôLCG »àdG äÉaô°üàdG ™«ªL ∫É≤àfG …QÉéàdG πé°ùdG ‘ Égó«bh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEG QGôb ô¡°T ≈∏Y ÖJÎj  -2

.É¡°ù«°SCÉJ ≈∏Y ¿ƒ°ù°SDƒŸG É¡≤ØfCG »àdG ∞jQÉ°üŸG ™«ªL ácô°ûdG πª–h ,É¡àeP ¤EG É¡HÉ°ù◊ ¿ƒ°ù°SDƒŸG

المادة السابعة والستون:
 »àdG ∑ƒæÑdG ≈∏Yh,Égƒ©aO »àdG ≠dÉÑŸG GhOÎ°ùj ¿CG ÚÑààµª∏∏a ,ΩÉ¶ædG ‘ ÚÑŸG ƒëædG ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù°SDƒJ ⁄ GPEG

 øY øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒµjh ,¬©aO …òdG ≠∏ÑŸG Öààµe πµd - á∏LÉY IQƒ°üH - OôJ ¿CG É¡«a ÖààcCG

 ¢ù«°SCÉJ ‘ â≤ØfCG »àdG ∞jQÉ°üŸG ™«ªL ¿ƒ°ù°SDƒŸG πªëàj ∂dòch .AÉ°†àb’G óæY ¢†jƒ©àdG øYh ΩGõàd’G Gò¡H AÉaƒdG

 IÎa ∫ÓN º¡æe äQó°U »àdG äÉaô°üàdGh ∫É©aC’G øY Ò¨dG á¡LGƒe ‘ øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe ¿ƒfƒµjh ,ácô°ûdG

.¢ù«°SCÉàdG

الفصل الثالث
 إدارة شركة المساهمة

الفرع ا�ول: 
مجلس ا�دارة

المادة الثامنة والستون:
 ’h áKÓK øY π≤j ’CG ≈∏Y ,¬FÉ°†YCG OóY ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f Oóëj IQGOEG ¢ù∏› áªgÉ°ùŸG ácô°T ôjój  -1

ء
زرا

لو
س ا

جل
 م

ت
ارا

قر

áªàJ .. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f



UM AL-QURA 39393 UM AL-QURA قــرارات وأنظـمـة10 الجمعة 22 صفر  1437 هـ      4 ديسمبر  2015 م
نةال�سنة 93      العدد 4595          

س
93ال UM AL-QURA 5

.ô°ûY óMCG ≈∏Y ójõj

 áÑ°ùf OhóM ‘ ∂dPh ,IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d ÌcCG hCG ôNBG ¢üî°T hCG ¬°ùØf í«°TôJ ºgÉ°ùe πµd ≥ëj   -2

.∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à«µ∏e

 ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG Ióª∏d IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ÖîàæJ  -3

 ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfG IOÉYEG Rƒéjh .äGƒæ°S çÓK RhÉéàJ ’CG •ô°ûH

 øe Ö∏£H É¡FÉ¡fEG hCG ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y AÉ¡àfG á«Ø«c ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ÚÑjh .∂dP ÒZ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ™«ªL ∫õY âbh πc ‘ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ªé∏d Rƒéj ∂dP ™eh .IQGOE’G ¢ù∏›

 √ÉŒ ∫hõ©ŸG ƒ°†©dG ≥ëH ∫ÓNEG ¿hO ∂dPh ,∂dP ÒZ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üf ƒdh º¡°†©H hCG

 ¢ù∏› ƒ°†©dh .Ö°SÉæe ÒZ âbh ‘ hCG ∫ƒÑ≤e ÒZ ÖÑ°ùd ∫õ©dG ™bh GPEG ¢†jƒ©àdÉH áÑdÉ£ŸÉH ácô°ûdG

 ≈∏Y ÖJÎj ÉªY ácô°ûdG π nÑ pb k’hDƒ°ùe ¿Éc ’EGh ;Ö°SÉæe âbh ‘ ∂dP ¿ƒµj ¿CG •ô°ûH ,∫õà©j ¿CG IQGOE’G

.QGô°VCG øe ∫GõàY’G

المادة التاسعة والستون:
 øe áeÉ©dG á«©ª÷G øµªàJ ⁄ GPEG hCG ,º¡J’É≤à°SG áªgÉ°ùŸG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ Ωób GPEG

 π«µ°ûJ ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG äÉcô°ûdG ‘ áÄ«¡dG ¢ù∏› hCG ,ôjRƒdG ≈∏©a ,ácô°û∏d IQGOEG ¢ù∏› ÜÉîàfG

 ÚH øe ¬d kÉÑFÉfh kÉ°ù«FQ É¡d Ú©jh ,kÉÑ°SÉæe √Gôj …òdG Oó©dÉH ¢UÉ°üàN’Gh IÈÿG …hP øe áàbDƒe áæ÷

 ≈∏Y ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ´ÉªàLÓd áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYOh ,ácô°ûdG IQGOEG ≈∏Y ±Gô°TE’G ¤ƒààd ,É¡FÉ°†YCG

 áæé∏dG ¢ù«FQ íæÁh .ácô°û∏d ójóL IQGOEG ¢ù∏› ÜÉîàf’ ;IQƒcòŸG áæé∏dG π«µ°ûJ ïjQÉJ øe ô¡°TCG áKÓK

.∫GƒMC’G Ö°ùëH áÄ«¡dG ¢ù∏› hCG ôjRƒdG √Qô≤j ÉŸ kÉ≤ah ,ácô°ûdG ÜÉ°ùM ≈∏Y äBÉaÉµe ÉgDhÉ°†YCGh

المادة السبعون:
 ¢ù∏éª∏d ¿Éc ,IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG óMCG õcôe ô¨°T GPEG ,∂dP ÒZ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée  -1

 ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,äGƒ°UC’G≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ Ö«JÎdG Ö°ùëH ôZÉ°ûdG õcôŸG ‘ kGƒ°†Y - kÉàbDƒe - Ú©j ¿CG

 áLQóe ácô°ûdG âfÉc GPEG áÄ«¡dG ∂dòch ,IQGRƒdG ∂dòH ≠∏ÑJ ¿CG Öéjh ,ájÉØµdGh IÈÿG º¡«a ôaGƒàJ ø‡

 áeÉ©dG á«©ª÷G ≈∏Y Ú«©àdG ¢Vô©j ¿CGh ,Ú«©àdG ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG á°ùªN ∫ÓN ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘

.¬Ø∏°S Ióe ójó÷G ƒ°†©dG πªµjh ,É¡d ´ÉªàLG ∫hCG ‘ ájOÉ©dG

 ≈fOC’G ó◊G øY ¬FÉ°†YCG OóY ¢ü≤f ÖÑ°ùH IQGOE’G ¢ù∏› OÉ≤©f’ áeRÓdG •hô°ûdG ôaGƒàJ ⁄ GPEG   -2

 áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO AÉ°†YC’G á«≤H ≈∏Y ÖLh ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ hCG ΩÉ¶ædG ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG

.AÉ°†YC’G øe ΩRÓdG Oó©dG ÜÉîàf’ ;kÉeƒj Úà°S ∫ÓN OÉ≤©fÓd ájOÉ©dG

المادة الحادية والسبعون:
 »àdG Oƒ≤©dGh ∫ÉªYC’G ‘ Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe áë∏°üe …CG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d ¿ƒµj ¿CG Rƒéj ’  -1

 ¢ù∏› ƒ°†Y ≈∏Yh .áæ°S πc Oóéj ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G øe ≥Ñ°ùe ¢ü«NÎH ’EG ácô°ûdG ÜÉ°ù◊ ºàJ

 ÜÉ°ù◊ ºàJ »àdG Oƒ≤©dGh ∫ÉªYC’G ‘ Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe áë∏°üe øe ¬d ÉÃ ¢ù∏éŸG ≠∏Ñj ¿CG IQGOE’G

 ≈∏Y âjƒ°üàdG ‘ ∑GÎ°T’G ƒ°†©dG Gò¡d Rƒéj ’h .´ÉªàL’G ô°† ‘ ≠«∏ÑàdG Gòg âÑãjh ,ácô°ûdG

 IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≠∏Ñjh .ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªLh IQGOE’G ¢ù∏› ‘ ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ Qó°üj …òdG QGô≤dG

 áë∏°üe ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG óMC’ ¿ƒµj »àdG Oƒ≤©dGh ∫ÉªYC’G øY ÉgOÉ≤©fG óæY ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G

.»LQÉÿG ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ™LGôe øe ¢UÉN ôjô≤J ≠«∏ÑàdG ≥aGôjh ,É¡«a Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe

 RÉL ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ¬àë∏°üe øY ìÉ°üaE’G øY ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ∞∏îJ GPEG  -2

 AGOCÉH ƒ°†©dG ΩGõdEG hCG ó≤©dG ∫É£HEÉH á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G ΩÉeCG áÑdÉ£ŸG áë∏°üe …P πµd hCG ácô°û∏d

.∂dP øe ¬d â≤≤– á©Øæe hCG íHQ …CG

المادة الثانية والسبعون:
 óMCG ‘ ácô°ûdG ¢ùaÉæj ¿CG hCG ,ácô°ûdG á°ùaÉæe ¬fCÉ°T øe πªY …CG ‘ ∑Î°ûj ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d Rƒéj ’

 ,Ö°SÉæŸG ¢†jƒ©àdÉH á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G ΩÉeCG ¬ÑdÉ£J ¿CG ácô°û∏d ¿Éc ’EGh ;¬dhGõJ …òdG •É°ûædG ´hôa

.∂dòH ΩÉ«≤dG ¬d íª°ùj - áæ°S πc Oóéj - ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G øe ≥HÉ°S ¢ü«NôJ ≈∏Y kÓ°UÉM øµj ⁄ Ée

المادة الثالثة والسبعون:
 ,É¡«a ÚªgÉ°ùŸG hCG É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG øe …CG ¤EG ´ƒf …CG øe kÉ°Vôb Ωó≤J ¿CG áªgÉ°ùŸG ácô°ûd Rƒéj ’  -1

.Ò¨dG ™e º¡æe …CG √ó≤©j ¢Vôb …CG øª°†J ¿CG hCG

 OhóM ‘ - É¡d Rƒéj PEG ,¿ÉªàF’G äÉcô°T øe ÉgÒZh ∑ƒæÑdG IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ºµM øe ≈æãà°ùJ  -2

 ¢ù∏› AÉ°†YCG óMCG ¢Vô≤J ¿CG - Qƒ¡ª÷G ™e É¡JÓeÉ©e ‘ É¡©ÑàJ »àdG •hô°ûdGh ´É°VhC’ÉHh É¡°VGôZCG

.Ò¨dG ™e Égó≤©j »àdG ¢Vhô≤dG ‘ ¬æª°†J ¿CG hCG kGOÉªàYG ¬d íàØJ ¿CG hCG É¡«a ÚªgÉ°ùŸG óMCG hCG É¡JQGOEG

 èeGôH ≥ah ácô°ûdG É¡ëæ“ »àdG äÉfÉª°†dGh ¢Vhô≤dG IOÉŸG √òg øe (1)Iô≤ØdG ºµM øe kÉ°†jCG ≈æãà°ùJ  -3

 á«©ª÷G øe QGô≤H hCG ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ΩÉµMCG ≥ah É¡«∏Y á≤aGƒŸG â“ »àdG É¡«a Ú∏eÉ©dG õ«Ø–

.ájOÉ©dG áeÉ©dG

 á«FÉ°†≤dG á¡÷G ΩÉeCG ∞dÉîŸG áÑdÉ£e ácô°û∏d ≥ëjh ,IOÉŸG √òg ΩÉµMC’ áØdÉîŸÉH ºàj ó≤Y πc kÓWÉH ó©j  -4

.Qô°V øe É¡≤ë∏j ób Ée ¢†jƒ©àH á°üàîŸG

المادة الرابعة والسبعون:
 QGô°SCG øe ¬«∏Y GƒØbh Ée áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ÒZ ‘ Gƒ°ûØj ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ Rƒéj ’

 º¡HQÉbCG óMC’ hCG º¡d áë∏°üe ≥«≤– ‘ -  º¡àjƒ°†Y ºµëH - ¬H ¿ƒª∏©j Ée ∫Ó¨à°SG º¡d Rƒéj ’h .ácô°ûdG

.¢†jƒ©àdÉH º¡àÑdÉ£eh º¡dõY ÖLh ’EGh ;Ò¨∏d hCG

المادة الخامسة والسبعون:
 IQGOEG ‘ äÉ£∏°ùdG ™°ShCG IQGOE’G ¢ù∏éŸ ¿ƒµj ,áeÉ©dG á«©ªé∏d IQô≤ŸG äÉ°UÉ°üàN’G IÉYGôe ™e  -1

 ácô°ûdG ΩÉ¶f hCG ΩÉ¶ædG ‘ ¢UÉN ¢üæH »æãà°SG Ée GóY Éª«a ∂dPh ,É¡°VGôZCG ≥≤ëj ÉÃ ácô°ûdG

 OhóM - ‘ kÉ°†jCG ¢ù∏éª∏d ¿ƒµjh ,áeÉ©dG á«©ª÷G ¢UÉ°üàNG ‘ πNóJ äÉaô°üJ hCG ∫ÉªYCG øe ¢SÉ°SC’G

.áæ«©e ∫ÉªYCG hCG πªY Iô°TÉÑe ‘ Ò¨dG øe hCG ¬FÉ°†YCG øe ÌcCG hCG kGóMGh ¢VƒØj ¿CG - ¬°UÉ°üàNG

 ácô°ûdG  π ™«H hCG ,É¡ægQ hCG ácô°ûdG ∫ƒ°UCG ™«H hCG ,É¡Jóe âfÉc É qkjCG ¢Vhô≤dG ó≤Y IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéj  -2

 hCG ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f øª°†àj ⁄ Ée ,º¡JÉeGõàdG øe ácô°ûdG »æjóe áeP AGôHEG hCG ,¬ægQ hCG …QÉéàdG

.∂dP ‘ IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«MÓ°U ó«≤j Ée ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G øe Qó°üj

المادة السادسة والسبعون:
 kÉ¨∏Ñe ICÉaÉµŸG √òg ¿ƒµJ ¿CG Rƒéjh ,IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉµe á≤jôW ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ÚÑj  -1

 ÚH ™ª÷G Rƒéjh ,ìÉHQC’G ‘É°U øe áæ«©e áÑ°ùf hCG á«æ«Y ÉjGõe hCG äÉ°ù∏÷G øY Qƒ°†M ∫óH hCG kÉæ«©e

.ÉjGõŸG √òg øe ÌcCG hCG ÚàæKG

 ‘É°U øe  (%10) ≈∏Y áÑ°ùædG √òg ójõJ ¿CG Rƒéj Óa ,ácô°ûdG ìÉHQCG øe áæ«©e áÑ°ùf ICÉaÉµŸG âfÉc GPEG  -2

 ácô°ûdG ΩÉ¶fh ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤«Ñ£J áeÉ©dG á«©ª÷G É¡JQôb »àdG äÉ«WÉ«àM’G º°üN ó©H ∂dPh ,ìÉHQC’G

 ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,´ƒaóŸG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%5) øY π≤j ’ ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y íHQ ™jRƒJ ó©Hh ,¢SÉ°SC’G

 ¿ƒµj ∂dP ∞dÉîj ôjó≤J πch ,ƒ°†©dG Égô°†ëj »àdG äÉ°ù∏÷G OóY ™e kÉÑ°SÉæàe ICÉaÉµŸG √òg ¥É≤ëà°SG

.kÓWÉH

 hCG á«dÉe ÉjGõeh äBÉaÉµe øe IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y ¬«∏Y π°üëj Ée ´ƒª› RhÉéàj ’ ; ∫GƒMC’G ™«ªL ‘  -3

.á°üàîŸG á¡÷G É¡©°†J »àdG §HGƒ°†dG ≥ah ,kÉjƒæ°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªN ≠∏Ñe á«æ«Y

 ¬«∏Y π°üM Ée πµd πeÉ°T ¿É«H ≈∏Y ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ¤EG IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J πªà°ûj ¿CG Öéj  -4

 πªà°ûj ¿CGh.ÉjGõŸG øe ∂dP ÒZh äÉahô°üe ∫óHh äBÉaÉµe øe á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

 hCG á«æa ∫ÉªYCG Ò¶f √ƒ°†Ñb Ée hCG ÚjQGOEG hCG Ú∏eÉY º¡Ø°UƒH ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ¬°†Ñb Ée ¿É«H ≈∏Y ∂dòc

 Égô°†M »àdG äÉ°ù∏÷G OóYh ¢ù∏éŸG äÉ°ù∏L Oó©H ¿É«H ≈∏Y kÉ°†jCG πªà°ûj ¿CGh .äGQÉ°ûà°SG hCG ájQGOEG

.áeÉ©dG á«©ªé∏d ´ÉªàLG ôNBG ïjQÉJ øe ƒ°†Y πc

 øY AÉ°†YC’G øe Ö«¨J øe ájƒ°†Y AÉ¡fEG - ¢ù∏éŸG øe á«°UƒJ ≈∏Y kAÉæH - áeÉ©dG á«©ªé∏d Rƒéj  -5

.´hô°ûe QòY ¿hO ¢ù∏éª∏d á«dÉààe äÉYÉªàLG áKÓK Qƒ°†M

المادة السابعة والسبعون:
 ⁄ Ée ,¬JÉ°UÉ°üàNG êQÉN âfÉc ƒdh IQGOE’G ¢ù∏› É¡jôéj »àdG äÉaô°üàdGh ∫ÉªYC’G ™«ªéH ácô°ûdG Ωõà∏J

.¢ù∏éŸG äÉ°UÉ°üàNG êQÉN ∫ÉªYC’G ∂∏J ¿CG º∏©j hCG á«ædG A q»°S áë∏°üŸG ÖMÉ°U øµj

المادة الثامنة والسبعون:
 Ò¨dG hCG ÚªgÉ°ùŸG hCG ácô°ûdG ¢†jƒ©J øY - øeÉ°†àdÉH - ÚdhDƒ°ùe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ¿ƒµj  -1

 ácô°ûdG ΩÉ¶f hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG º¡àØdÉ hCG ácô°ûdG ¿hDƒ°T ÒHóJ º¡JAÉ°SEG øY CÉ°ûæj …òdG Qô°†dG øY

 ¢ù∏› AÉ°†YCG ™«ªL ≈∏Y á«dhDƒ°ùŸG ™≤Jh .øµj ⁄ ¿CÉc ó©j ∂dP Ò¨H »°†≤j •ô°T πch ,¢SÉ°SC’G

 É¡æY ∫CÉ°ùj Óa ,AGQB’G á«Ñ∏ZCÉH Qó°üJ »àdG äGQGô≤dG ÉeCG .º¡YÉªLEÉH Qó°U QGôb øe CÉ£ÿG CÉ°ûf GPEG IQGOE’G

 Qƒ°†M øY ÜÉ«¨dG ó©j ’h .´ÉªàL’G ô°† ‘ áMGô°U º¡°VGÎYG GƒàÑKCG ≈àe ¿ƒ°VQÉ©ŸG AÉ°†YC’G

 QGô≤dÉH ÖFÉ¨dG ƒ°†©dG º∏Y ΩóY âÑK GPEG ’EG á«dhDƒ°ùŸG øe AÉØYEÓd kÉÑÑ°S QGô≤dG ¬«a Qó°üj …òdG ´ÉªàL’G

.¬H ¬ª∏Y ó©H ¬«∏Y ¢VGÎY’G øe ¬æµ“ ΩóY hCG

.IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG ≈∏Y ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe á«dhDƒ°ùŸG iƒYO áeÉbEG ¿hO ∫ƒ– ’   -2

 »àdÉM GóY Éª«ah .QÉ°†dG π©ØdG ±É°ûàcG ïjQÉJ øe äGƒæ°S çÓK AÉ°†≤fG ó©H á«dhDƒ°ùŸG iƒYO ™ª°ùJ ’  -3

 AÉ¡àfG ïjQÉJ øe äGƒæ°S ¢ùªN Qhôe ó©H ∫GƒMC’G ™«ªL ‘ á«dhDƒ°ùŸG iƒYO ™ª°ùJ ’ ,ôjhõàdGh ¢û¨dG

 »æ©ŸG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y ájƒ°†Y AÉ¡àfG øe äGƒæ°S çÓK hCG QÉ°†dG π©ØdG É¡«a ™bh »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG

.ó©HCG Éª¡jCG

المادة التاسعة والسبعون:
 QGô°VCG É¡æe CÉ°ûæJ »àdG AÉ£NC’G ÖÑ°ùH IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Y á«dhDƒ°ùŸG iƒYO ™aôJ ¿CG ácô°û∏d

 ‘ ácô°ûdG øY Üƒæj øe Ú©Jh iƒYódG √òg ™aQ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qô≤Jh .ÚªgÉ°ùŸG ´ƒªéŸ

 GPEGh .á°ù«∏ØàdG πã‡ ¢UÉ°üàNG øe IQƒcòŸG iƒYódG ™aQ ¿Éc ácô°ûdG ¢SÓaEG ô¡°ûH ºµM GPEGh .É¡Jô°TÉÑe

.ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H iƒYódG Iô°TÉÑe »Ø°üŸG ¤ƒJ ácô°ûdG â°†≤fG

المادة الثمانون:
 ¿CÉ°T øe ¿Éc GPEG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Y ácô°û∏d IQô≤ŸG á«dhDƒ°ùŸG iƒYO ™aQ ‘ ≥◊G ºgÉ°ùe πµd

 ≥M ¿Éc GPEG ’EG IQƒcòŸG iƒYódG ™aQ ºgÉ°ùª∏d Rƒéj ’h .¬H ¢UÉN Qô°V ¥É◊EG º¡æe Qó°U …òdG CÉ£ÿG

 ¬≤M ô°üb ™e ,iƒYódG ™aQ ≈∏Y ¬eõ©H ácô°ûdG ≠∏Ñj ¿CG ºgÉ°ùŸG ≈∏Y Öéjh .kÉªFÉb ∫Gõj ’ É¡©aQ ‘ ácô°ûdG

.¬H ≥◊ …òdG ¢UÉÿG Qô°†dG øY ¢†jƒ©àdÉH áÑdÉ£ŸG ≈∏Y

المادة الحادية والثمانون:
  ,¢ù«Fô∏d kÉÑFÉfh kÉ°ù«FQ ¬FÉ°†YCG ÚH øe IQGOE’G ¢ù∏› Ú©j ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ΩÉµMCG IÉYGôe ™e  -1

 …ò«ØæJ Ö°üæe …CGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ Ö°üæe ÚH ™ª÷G Rƒéj ’h ,kÉHóàæe kGƒ°†Y Ú©j ¿CG Rƒéjh

 á°UÉÿG ICÉaÉµŸGh ÜóàæŸG ƒ°†©dGh ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ äÉ°UÉ°üàNG ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ÚÑjh .ácô°ûdÉH

.¢ù∏éŸG AÉ°†YC’ IQô≤ŸG ICÉaÉµŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Éª¡æe πc É¡«∏Y π°üëj »àdG

 ¢ù∏›  ¤ƒJ ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMC’G øe ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ÓN GPEG  -2

.á°UÉÿG ICÉaÉµŸG ójó–h äÉ°UÉ°üàN’G ™jRƒJ IQGOE’G

 GPEG ¬JCÉaÉµeh ¬JÉ°UÉ°üàNG Oóëjh ,ºgÒZ øe hCG ¬FÉ°†YCG ÚH øe √QÉàîj ô°S ÚeCG IQGOE’G ¢ù∏› Ú©j  -3

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ kÉeÉµMCG ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f øª°†àj ⁄

 πc ájƒ°†Y Ióe ≈∏Y IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y ô°ùdG ÚeCGh ÜóàæŸG ƒ°†©dGh ¬ÑFÉfh ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ Ióe ójõJ ’  -4

 ‘ - ¢ù∏éª∏dh.∂dP ÒZ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée º¡HÉîàfG IOÉYEG Rƒéjh ,¢ù∏éŸG ‘ º¡æe

 ´hô°ûe ÒZ ÖÑ°ùd ∫õ©dG  ™bh GPEG ¢†jƒ©àdG ‘ ∫õY øe ≥ëH ∫ÓNEG ¿hO º¡æe É qkjCG hCG º¡dõ©j ¿CG - âbh q…CG

.Ö°SÉæe ÒZ âbh ‘ hCG

المادة الثانية والثمانون:
 Üƒàµe QGô≤H ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôdh .Ò¨dGh º«µëàdG äÉÄ«gh AÉ°†≤dG ΩÉeCG ácô°ûdG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ πãÁ  -1

.IOó ∫ÉªYCG hCG πªY Iô°TÉÑe ‘ Ò¨dG øe hCG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG øe √ÒZ ¤EG ¬JÉ«MÓ°U ¢†©H ¢VƒØj ¿CG

.¬HÉ«Z óæY IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ π IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf πëj -2

المادة الثالثة والثمانون:
 ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ´É°VhCÓd kÉ≤ah ¬°ù«FQ øe IƒYóH áæ°ùdG ‘ πbC’G ≈∏Y ÚJôe IQGOE’G ¢ù∏› ™ªàéj  -1
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 ≈∏Y Öéj ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ ∞dÉ ¢üf …CG øY ô¶ædG ±ô°üHh ∂dP ™eh .¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f

.AÉ°†YC’G øe ¿ÉæKG ∂dP ¬«dEG Ö∏W ≈àe ´ÉªàL’G ¤EG √ƒYój ¿CG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 OóY π≤j ’CG •ô°ûH ,πbC’G ≈∏Y AÉ°†YC’G ∞°üf √ô°†M GPEG ’EG kÉë«ë°U ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¿ƒµj ’  -2

.ÈcCG OóY hCG áÑ°ùf ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée ,áKÓK øY øjô°VÉ◊G

 ƒ°†©d Rƒéj ,∂dP øe AÉæãà°SGh .´ÉªàL’G Qƒ°†M ‘ √ÒZ ¬æY Ö«æj ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d Rƒéj ’  -3

.¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ∂dP ≈∏Y ¢üf GPEG AÉ°†YC’G øe √ÒZ ¬æY Ö«æj ¿CG IQGOE’G ¢ù∏›

 íLôj AGQB’G …hÉ°ùJ óæYh ,¬«a Ú∏ãªŸG hCG øjô°VÉ◊G AÉ°†YC’G AGQBG á«Ñ∏ZCÉH ¢ù∏éŸG äGQGôb Qó°üJ  -4

.∂dP ÒZ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée ∂dPh ,á°ù∏÷G ¢ù«FQ ¬©e äƒ°U …òdG ÖfÉ÷G

المادة الرابعة والثمانون:
 óMCG Ö∏£j ⁄ Ée ,ÚbôØàe AÉ°†YC’G ≈∏Y É¡°Vô©H á∏LÉ©dG QƒeC’G ‘ äGQGôb Qó°üj ¿CG IQGOE’G ¢ù∏éŸ

 ´ÉªàLG ∫hCG ‘ ¢ù∏éŸG ≈∏Y äGQGô≤dG √òg ¢Vô©Jh .É¡«a ádhGóª∏d ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG - áHÉàc - AÉ°†YC’G

.¬d m∫ÉJ

المادة الخامسة والثمانون:
 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh á°ù∏÷G ¢ù«FQ É¡©bƒj ô°VÉ ‘ ¬JGQGôbh IQGOE’G ¢ù∏› ä’hGóe âÑã oJ

.ô°ùdG ÚeCGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ¬©bƒj ¢UÉN πé°S ‘ ô°VÉëŸG √òg ¿hóJh .ô°ùdG ÚeCGh ¿hô°VÉ◊G

الفرع الثاني
جمعيات المساهمين

المادة السادسة والثمانون:
 ¬Hóàæj øe hCG ¬HÉ«Z óæY ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G äÉYÉªàLG ¢SCGôj  -1

.¬ÑFÉfh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÜÉ«Z ∫ÉM ‘ ∂dòd ¬FÉ°†YCG ÚH øe IQGOE’G ¢ù∏›

 ¬dh ,∂dP  ÒZ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üf ƒdh ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†M ≥M ºgÉ°ùe πµd  -2

 á«©ª÷G Qƒ°†M ‘ ácô°ûdG »∏eÉY hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG kÉ°üî°T ¬æY πcƒj ¿CG ∂dP ‘

.áeÉ©dG

 ≈∏Y âjƒ°üàdGh É¡J’hGóe ‘ ºgÉ°ùŸG ∑GÎ°TGh ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G äÉYÉªàLG ó≤Y Rƒéj   -3

.á°üàîŸG á¡÷G É¡©°†J »àdG §HGƒ°†dG Ö°ùëH ,áãjó◊G á«æ≤àdG πFÉ°Sh á£°SGƒH É¡JGQGôb

 ¬Ø°UƒH (ÌcCG hCG) kÉHhóæe óaƒJ ¿CG ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG äÉcô°ûdG ‘ áÄ«¡∏d ∂dòch ,IQGRƒ∏d Rƒéj  -4

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≥«Ñ£J øe ócCÉà∏d ,äÉcô°û∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†◊ kÉÑbGôe

المادة السابعة والثمانون:
 ™«ªéH ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ¢üàîJ ,ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G É¡H ¢üàîJ »àdG QƒeC’G GóY Éª«a

 á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àf’ á«dÉàdG áà°ùdG ô¡°TC’G ∫ÓN áæ°ùdG ‘ πbC’G ≈∏Y Iôe ó≤©æJh ,ácô°ûdÉH á≤∏©àŸG QƒeC’G

.∂dP ¤EG áLÉ◊G âYO Éª∏c iôNCG ájOÉY áeÉY äÉ«©ªL IƒYO Rƒéjh ,ácô°û∏d

المادة الثامنة والثمانون:
:á«JB’G QƒeC’ÉH ≥∏©àj Ée ’EG ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f πjó©àH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ¢üàîJ  -1

:»∏j Ée á°UÉîHh ,kÉµjô°T ¬àØ°üH Égóªà°ùj »àdG á«°SÉ°SC’G ¬bƒ≤M øe …CG πjó©J hCG ºgÉ°ùŸG ¿ÉeôM - CG

 º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ΩCG kGó≤f ™jRƒàdG ¿ÉcCG AGƒ°S ,É¡©jRƒJ Qô≤àj »àdG ìÉHQC’G øe Ö«°üf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G  -1

.É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh ácô°ûdG »∏eÉY Ò¨d á«fÉ›

.á«Ø°üàdG óæY ácô°ûdG äGOƒLƒe øe Ö«°üf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G -2

.É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ,É¡J’hGóe ‘ ∑GÎ°T’Gh ,á°UÉÿG hCG áeÉ©dG ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL Qƒ°†M  -3

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≥ah ¬ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG -4

 ≈∏Y á«dhDƒ°ùŸGiƒYO ™aQh ,IQGOE’G ¢ù∏› ∫ÉªYCG áÑbGôeh ,É¡≤FÉKhh ácô°ûdG ôJÉaO ≈∏Y ´ÓW’G Ö∏W  -5

.á°UÉÿGh áeÉ©dG ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL äGQGôb ¿Ó£ÑH ø©£dGh ,IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

 ≈∏Y ¢SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG ¢üæj ⁄ Ée ,ájó≤f ¢ü°üM πHÉ≤e Qó°üJ »àdG Iójó÷G º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ájƒdhCG  -6

.∂dP ÒZ

.ÚªgÉ°ùŸG  ™«ªL ∂dP ≈∏Y ≥aGƒj ⁄ Ée ,ÚªgÉ°ùª∏d á«dÉŸG AÉÑYC’G IOÉjR É¡fCÉ°T øe »àdG äÓjó©àdG  -Ü

.áµ∏ªŸG êQÉN ¤EG ¢ù«FôdG ácô°ûdG õcôe π≤f - ê

.ácô°ûdG á«°ùæL Ò«¨J  - O

 QƒeC’G ‘ äGQGôb Qó°üJ ¿CG - É¡d IQô≤ŸG äÉ°UÉ°üàN’G øY kÓ°†a - ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ªé∏d   -2

 IQô≤ŸG É¡°ùØf ´É°VhC’Gh •hô°ûdÉH ∂dPh ,ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G äÉ°UÉ°üàNG ‘ kÓ°UCG á∏NGódG

.ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ªé∏d

المادة التاسعة والثمانون:
 QGô≤dG ¿ƒµj Óa ,ÚªgÉ°ùŸG øe áæ«©e áÄa ¥ƒ≤M πjó©J ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb ¿CÉ°T øe ¿Éc GPEG

 º¡H á°UÉN á«©ªL ‘ Ú©ªàéŸG ÚªgÉ°ùŸG A’Dƒg øe âjƒ°üàdG ≥M ¬d øe ¬«∏Y ¥ó°U GPEG ’EG kGòaÉf QƒcòŸG

.ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ªé∏d IQô≤ŸG ΩÉµMCÓd kÉ≤ah

المادة التسعون:
 ¢Uƒ°üæŸG ´É°VhCÓd kÉ≤ah ,IQGOE’G ¢ù∏› øe IƒYóH ÚªgÉ°ùª∏d á°UÉÿG hCG áeÉ©dG äÉ«©ª÷G ó≤©æJ  -1

 Ö∏W GPEG OÉ≤©fÓd ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ƒYój ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Yh .¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ É¡«∏Y

 .πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ øe  (%5) πãÁ ÚªgÉ°ùŸG øe OóY hCG á©LGôŸG áæ÷ hCG äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ∂dP

 kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN á«©ª÷G IƒYóH ¢ù∏éŸG º≤j ⁄ GPEG OÉ≤©fÓd á«©ª÷G IƒYO äÉHÉ°ù◊G ™LGôŸ Rƒéjh

.äÉHÉ°ù◊G ™LGôe Ö∏W ïjQÉJ øe

:á«JB’G ä’É◊G ‘ OÉ≤©fÓd ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO á°üàîŸG á¡÷G øe QGô≤H Rƒéj  -2

 ¿hO ΩÉ¶ædG øe (ÚfÉªãdGh á©HÉ°ùdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG OÉ≤©fÓd IOóëŸG IóŸG â°†≤fG GPEG  - CG

.ÉgOÉ≤©fG

 IOÉŸG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e ,√OÉ≤©fG áë°üd ≈fOC’G ó◊G øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG OóY ¢ü≤f GPEG -Ü

.ΩÉ¶ædG øe  (Úà°ùdGh á©°SÉàdG)

.ácô°ûdG IQGOEG ‘ π∏N ´ƒbh hCG ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ äÉØdÉ OƒLh ÚÑJ GPEG -ê

 ™LGôe Ö∏W ïjQÉJ øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ∫ÓN áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’ IƒYódG ¢ù∏éŸG ¬Lƒj ⁄ GPEG - O

.πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ øe  (%5) πãÁ ÚªgÉ°ùŸG øe OóY hCG á©LGôŸG áæ÷ hCG äÉHÉ°ù◊G

 IƒYód á°üàîŸG á¡÷G ¤EG Ö∏W Ëó≤J πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ øe  (%2) πãÁ ÚªgÉ°ùŸG øe Oó©d Rƒéj  -3

 √òg øe  (2) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ä’É◊G øe …CG ôaGƒJ GPEG ,OÉ≤©fÓd ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G

 ,ÚªgÉ°ùŸG Ö∏W Ëó≤J ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN OÉ≤©fÓd IƒYódG ¬«LƒJ á°üàîŸG á¡÷G ≈∏Yh .IOÉŸG

.¿ƒªgÉ°ùŸG É¡«∏Y ≥aGƒj ¿CG Üƒ∏£ŸG OƒæÑdGh á«©ª÷G ∫ÉªYCÉH k’hóL IƒYódG øª°†àJ ¿CG ≈∏Y

المادة الحادية والتسعون:
 πÑb ¢ù«FôdG ácô°ûdG õcôe É¡«a »àdG á≤£æŸG ‘ ´RƒJ á«eƒj áØ«ë°U ‘ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’ IƒYódG ô°ûæJ

 ¤EG QƒcòŸG OÉ©«ŸG ‘ IƒYódG ¬«LƒàH AÉØàc’G Rƒéj ∂dP ™eh .πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG Iô°û©H OÉ≤©fÓd OóëŸG OÉ©«ŸG

 π°SôJ ∂dòch ,IQGRƒdG ¤EG ∫ÉªYC’G ∫hóLh IƒYódG øe IQƒ°U π°SôJh .á∏é°ùe äÉHÉ£îH ÚªgÉ°ùŸG ™«ªL

.ô°ûæ∏d IOóëŸG IóŸG ∫ÓN ∂dPh ,á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóe ácô°ûdG âfÉc GPEG áÄ«¡dG ¤EG IQƒ°U

المادة الثانية والتسعون:
 ácô°ûdG õcôe ‘ ºgAÉª°SCG - á°UÉÿG hCG áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M ‘ ¿ƒÑZôj øjòdG - ¿ƒªgÉ°ùŸG πé°ùj

.iôNCG á∏«°Shh ¿Éµe ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée ,á«©ª÷G OÉ≤©f’ OóëŸG âbƒdG πÑb ¢ù«FôdG

المادة الثالثة والتسعون:
 ∫Ée  ¢SCGQ ™HQ ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG ’EG kÉë«ë°U ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG OÉ≤©fG ¿ƒµj ’  -1

.∞°üædG RhÉéàJ ’CG •ô°ûH ,≈∏YCG áÑ°ùf ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée ,πbC’G ≈∏Y ácô°ûdG

 ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ≥ah ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ó≤©d ΩRÓdG ÜÉ°üædG ôaGƒàj ⁄ GPEG  -2

 IƒYódG √òg ô°ûæJh ≥HÉ°ùdG ´ÉªàLÓd á«dÉàdG Éeƒj ÚKÓãdG ∫ÓN ó≤©j ¿ÉK ´ÉªàLG ¤EG IƒYódG â¡Lh

 ´ÉªàL’G ó≤©j ¿CG Rƒéj ,∂dP ™eh .ΩÉ¶ædG øe (Ú©°ùàdGh ájOÉ◊G) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG á≤jô£dÉH

 ¢SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ∂dP õ«éj ¿CG •ô°ûH ,∫hC’G ´ÉªàL’G OÉ≤©f’ IOóëŸG IóŸG AÉ¡àfG øe áYÉ°S ó©H ÊÉãdG

 ‘h .´ÉªàL’G Gòg ó≤Y á«fÉµeEG øY ¿ÓYE’G ó«Øj Ée ∫hC’G ´ÉªàL’G ó≤©d IƒYódG øª°†àJ ¿CGh ,ácô°û∏d

.¬«a á∏ãªŸG º¡°SC’G OóY ¿Éc kÉjCG Éë«ë°U ÊÉãdG ´ÉªàL’G ¿ƒµj ,∫GƒMC’G ™«ªL

 ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée ,´ÉªàL’G ‘ á∏ãªŸG º¡°SCÓd á≤∏£ŸG á«Ñ∏ZC’ÉH ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb Qó°üJ  -3

.≈∏YCG áÑ°ùf ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG

المادة الرابعة والتسعون:
 ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG ’EG kÉë«ë°U ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ¿ƒµj ’  -1

.Úã∏ãdG RhÉéàJ ’CG •ô°ûH ,≈∏YCG áÑ°ùf ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée πbC’G ≈∏Y

 ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ≥ah ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ó≤©d ΩRÓdG ÜÉ°üædG ôaGƒàj ⁄ GPEG  -2

 øe (Ú©°ùàdGh ájOÉ◊G) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ´É°VhC’G ¢ùØæH ó≤©j ¿ÉK ´ÉªàLG ¤EG IƒYódG â¡Lh

 ´ÉªàL’G OÉ≤©f’ IOóëŸG IóŸG AÉ¡àfG øe áYÉ°S ó©H ÊÉãdG ´ÉªàL’G ó≤©j ¿CG Rƒéj ∂dP ™eh .ΩÉ¶ædG

 ‘h .´ÉªàL’G Gòg ó≤Y á«fÉµeEG øY ¿ÓYE’G ó«Øj Ée ∫hC’G ´ÉªàL’G ó≤©d IƒYódG øª°†àJ ¿CG •ô°ûH ,∫hC’G

 ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ ™HQ πãÁ ÚªgÉ°ùŸG øe OóY √ô°†M GPEG Éë«ë°U ÊÉãdG ´ÉªàL’G ¿ƒµj ,∫GƒMC’G ™«ªL

.πbC’G

 É¡°ùØf ´É°VhC’ÉH ó≤©æj ådÉK ´ÉªàLG ¤EG IƒYO â¡Lh ,ÊÉãdG ´ÉªàL’G ‘ ΩRÓdG ÜÉ°üædG ôaGƒàj ⁄ GPEG  -3

 OóY ¿Éc É qkjCG kÉë«ë°U ådÉãdG ´ÉªàL’G ¿ƒµjh ,ΩÉ¶ædG øe (Ú©°ùàdGh ájOÉ◊G) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG

.á°üàîŸG á¡÷G á≤aGƒe ó©H ,¬«a á∏ãªŸG º¡°SC’G

 kGQGôb ¿Éc GPEG ’EG ,´ÉªàL’G ‘ á∏ãªŸG º¡°SC’G »ã∏K á«Ñ∏ZCÉH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb Qó°üJ  -4

 ‘ IOóëŸG IóŸG AÉ°†≤fG πÑb É¡∏ëH hCG ácô°ûdG Ióe ádÉWEÉH hCG ¬°†«ØîJ hCG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH kÉ≤∏©àe

 ´ÉHQCG áKÓK á«Ñ∏ZCÉH Qó°U GPEG ’EG kÉë«ë°U ¿ƒµj Óa ,iôNCG ácô°T ™e É¡LÉeófÉH hCG ¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f

.´ÉªàL’G ‘ á∏ãªŸG º¡°SC’G

 áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb ΩÉ¶ædG øe (Úà°ùdGh á°ùeÉÿG) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ô¡°ûj ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Y  -5

.¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f πjó©J âæª°†J GPEG ájOÉ©dG ÒZ

المادة الخامسة والتسعون:
  âjƒ°üàdG ΩGóîà°SG Öéjh .ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL ‘ âjƒ°üàdG á≤jôW ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ÚÑj  -1

.IóMGh Iôe øe ÌcCG º¡°ù∏d âjƒ°üàdG ≥M ΩGóîà°SG Rƒéj ’ å«ëH ,IQGOE’G ¢ù∏› ÜÉîàfG ‘ »ªcGÎdG

 º¡‡P AGôHEÉH ≥∏©àJ »àdG á«©ª÷G äGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdG ‘ ∑GÎ°T’G IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ Rƒéj ’  -2

.º¡d Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe áë∏°üÃ ≥∏©àJ »àdG hCG ácô°ûdG IQGOEG øY á«dhDƒ°ùŸG øe

المادة السادسة والتسعون:
 AÉ°†YCG ¤EG É¡fCÉ°T ‘ á∏Ä°SC’G ¬«LƒJh á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG á°ûbÉæe ≥M ºgÉ°ùe πµd

 ¿ƒµj ,≥◊G Gòg øe ºgÉ°ùŸG Ωôëj ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ ¢üf πch .äÉHÉ°ù◊G ™LGôeh IQGOE’G ¢ù∏›

 áë∏°üe ¢Vô©j ’ …òdG Qó≤dÉH ÚªgÉ°ùŸG á∏Ä°SCG øY äÉHÉ°ù◊G ™LGôe hCG IQGOE’G ¢ù∏› Ö«éjh . kÓWÉH

 Gòg ‘ ÉgQGôb ¿Éch ,á«©ª÷G ¤EG ºµàMG ,™æ≤e ÒZ ¬dGDƒ°S ≈∏Y OôdG ¿CG ºgÉ°ùŸG iCGQ GPEGh .Qô°†∏d ácô°ûdG

. kGòaÉf ¿CÉ°ûdG

المادة السابعة والتسعون:
 º¡JRÉ«M ‘ »àdG º¡°SC’G OóYh Ú∏ãªŸG hCG øjô°VÉ◊G ÚªgÉ°ùŸG OóY øª°†àj ô°† á«©ª÷G ´ÉªàLÉH Qôëj

 hCG É¡«∏Y â≤aGh »àdG äGƒ°UC’G OóYh äòîJG »àdG äGQGô≤dGh É¡d IQô≤ŸG äGƒ°UC’G OóYh ádÉcƒdG hCG ádÉ°UC’ÉH

 ´ÉªàLG πc Ö≤Y áª¶àæe áØ°üH ô°VÉëŸG ¿hóJh .´ÉªàL’G ‘ äQGO »àdG äÉ°ûbÉæª∏d á«aGh á°UÓNh É¡àØdÉN

.äGƒ°UC’G ™eÉLh Égô°S ÚeCGh á«©ª÷G ¢ù«FQ ¬©bƒj ¢UÉN πé°S ‘

المادة الثامنة والتسعون:
 ÉgQó°üJ »àdG äGQGô≤dÉH ¬eGõàdGh ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶æH ºgÉ°ùŸG ∫ƒÑb ó«Øj É¡µ∏“ hCG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G

 ¿ÉcCG AGƒ°Sh ,kÉÑFÉZ ΩCG kGô°VÉM ¿ÉcCG AGƒ°S ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶fh ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL

.É¡d kÉØdÉ ΩCG äGQGô≤dG √òg ≈∏Y kÉ≤aGƒe

المادة التاسعة والتسعون:
 ΩÉµMC’ áØdÉîŸÉH ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL √Qó°üJ QGôb πc kÓWÉH ¿ƒµj ,á«ædG ø°ùM Ò¨dG ¥ƒ≤ëH ∫ÓNE’G ΩóY ™e

 ÚªgÉ°ùŸG á«©ªL ´ÉªàLG ‘ ∞dÉîŸG QGô≤dG ≈∏Y ¢VÎYG - ºgÉ°ùe πµdh .¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f hCG ΩÉ¶ædG

 ÖJÎjh .QGô≤dG ∫É£HEG Ö∏£j ¿CG - ∫ƒÑ≤e Qò©H ´ÉªàL’G Gòg Qƒ°†M øY Ö«¨J hCG QGô≤dG Gòg äQó°UCG »àdG

 ó©H ¿Ó£ÑdG iƒYO ™ª°ùJ ’h ,ÚªgÉ°ùŸG ™«ªL ¤EG áÑ°ùædÉH øµj ⁄ ¿CÉc QGô≤dG QÉÑàYG ¿Ó£ÑdÉH ºµ◊G ≈∏Y

.QƒcòŸG QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ øe áæ°S AÉ°†≤fG
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المادة المائة:
 ôeC’G á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe GƒÑ∏£j ¿CG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe πbC’G ≈∏Y (%5) ¿ƒ∏ãÁ øjòdG ÚªgÉ°ùª∏d  -1

 ¿hDƒ°T ‘ äÉHÉ°ù◊G ™LGôe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG äÉaô°üJ øe º¡d ÚÑJ GPEG ácô°ûdG ≈∏Y ¢û«àØàdÉH

.áÑjôdG ¤EG ƒYój Ée ácô°ûdG

 AÉ°†YCG ∫GƒbCG ´Éª°S ó©H ∂dPh ,ÚcÉ°ûdG á≤Øf ≈∏Y ¢û«àØàdG AGôLEÉH ôeCÉJ ¿CG á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡é∏d   -2

 Ëó≤J ÚcÉ°ûdG ≈∏Y ¢VôØJ ¿CG AÉ°†àb’G óæY É¡dh ,á°UÉN á°ù∏L ‘ äÉHÉ°ù◊G ™LGôeh IQGOE’G ¢ù∏›

.¿Éª°V

 ,á«¶Ø– äGAGôLEG øe √GôJ ÉÃ ôeCÉJ ¿CG É¡d RÉL ,iƒµ°ûdG áë°U á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡é∏d âÑK GPEG  -3

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ∫õ©J ¿CG ∂dòc É¡d Rƒéjh .áeRÓdG äGQGô≤dG PÉîJ’ áeÉ©dG á«©ª÷G ƒYóJ ¿CGh

.¬∏ªY Ióeh ¬à£∏°S Oó– kÉàbDƒe kGôjóe Ú©J ¿CGh ,äÉHÉ°ù◊G ™LGôeh

الفصل الرابع
لجنة المراجعة

المادة ا�ولى بعد المائة:
 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe á©LGôe áæ÷ áªgÉ°ùŸG äÉcô°T ‘ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G øe QGô≤H πµ°ûJ

 ¿CGh ,á°ùªN ≈∏Y ójõj ’h áKÓK øY É¡FÉ°†YCG OóY π≤j ’CG ≈∏Y ,ºgÒZ øe hCG ÚªgÉ°ùŸG øe AGƒ°S Újò«ØæàdG

.É¡FÉ°†YCG äBÉaÉµeh ,É¡∏ªY §HGƒ°Vh áæé∏dG äÉª¡e QGô≤dG ‘ Oó–

المادة الثانية بعد المائة:
 äGƒ°UCG á«Ñ∏ZCÉH É¡JGQGôb Qó°üJh ,É¡FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCG Qƒ°†M á©LGôŸG áæ÷ ´ÉªàLG áë°üd •Î°ûj

.´ÉªàL’G ¢ù«FQ ¬©e äƒ°U …òdG ÖfÉ÷G íLôj äGƒ°UC’G …hÉ°ùJ óæYh ,øjô°VÉ◊G

المادة الثالثة بعد المائة:
 É¡≤FÉKhh É¡JÓé°S ≈∏Y ´ÓW’G ≥M ∂dP π«Ñ°S ‘ É¡dh ,ácô°ûdG ∫ÉªYCG ≈∏Y áÑbGôŸÉH á©LGôŸG áæ÷ ¢üàîJ

 ¢ù∏› øe Ö∏£J ¿CG É¡d Rƒéjh ,ájò«ØæàdG IQGOE’G hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ¿É«H hCG ìÉ°†jEG …CG Ö∏Wh

 QGô°VC’ ácô°ûdG â°Vô©J hCG É¡∏ªY IQGOE’G ¢ù∏› ¥ÉYCG GPEG OÉ≤©fÓd ácô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO IQGOE’G

.áª«°ùL ôFÉ°ùN hCG

المادة الرابعة بعد المائة:
 ,äÉHÉ°ù◊G ™LGôe É¡eó≤j »àdG äÉXƒë∏ŸGh ôjQÉ≤àdGh ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ‘ ô¶ædG á©LGôŸG áæ÷ ≈∏Y

 áHÉbôdG ΩÉ¶f ájÉØc ióe ¿É°T ‘ É¡jCGQ øY ôjô≤J OGóYEG ∂dòc É¡«∏Yh ,äóLh ¿EG É¡dÉ«M É¡JÉ«Fôe AGóHEGh

 ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Yh .É¡°UÉ°üàNG ¥É£f ‘ πNóJ iôNCG ∫ÉªYCG øe ¬H âeÉb ÉªYh ácô°ûdG ‘ á«∏NGódG

 ΩÉjCG Iô°û©H áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG óYƒe πÑb ¢ù«FôdG ácô°ûdG õcôe ‘ ôjô≤àdG Gòg øe á«aÉc kÉî°ùf ´Oƒj

.á«©ª÷G OÉ≤©fG AÉæKCG ôjô≤àdG ≈∏àjh .¬æe áî°ùæH ÚªgÉ°ùŸG øe ÖZQ øe πc ójhõàd ;πbC’G ≈∏Y

الفصل الخامس
الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة

الفرع ا�ول:
ا�سهم

المادة الخامسة بعد المائة:
 ¢UÉî°TCG º¡°ùdG ∂∏e GPEÉa ,ácô°ûdG á¡LGƒe ‘ áFõéà∏d á∏HÉb ÒZh á«ª°SG áªgÉ°ùŸG ácô°T º¡°SCG ¿ƒµJ  -1

 A’Dƒg ¿ƒµjh,¬H á≤∏©àŸG ¥ƒ≤◊G ∫Éª©à°SG ‘ º¡æY Üƒæ«d ºgóMCG GhQÉàîj ¿CG º¡«∏Y ÖLh ¿hOó©àe

.º¡°ùdG á«µ∏e øe áÄ°TÉædG äÉeGõàd’G øY øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe ¢UÉî°TC’G

.¢ù«FôdG ™e ¥ÉØJ’G ó©H áª«≤dG √òg πjó©J ôjRƒ∏dh ,ä’ÉjQ Iô°ûY º¡°ù∏d á«ª°S’G áª«≤dG ¿ƒµJ  -2

 ¢üf GPEG áª«≤dG √òg øe ≈∏YCÉH Qó°üJ ¿CG Rƒéj É‰EGh ,á«ª°S’G É¡àª«b øe πbCÉH º¡°SC’G Qó°üJ ¿CG Rƒéj ’  -3

 ‘ áª«≤dG ¥ôa ™°Vƒj ádÉ◊G √òg ‘h ,áeÉ©dG á«©ª÷G ¬«∏Y â≤aGh hCG ∂dP ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f

.ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQCÉc É¡©jRƒJ Rƒéj ’h ,ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M øª°V π≤à°ùe óæH

.º¡°SC’G QGó°UEG πÑb ÚªgÉ°ùŸG ¤EG º∏°ùJ »àdG áàbDƒŸG äGOÉ¡°ûdG ≈∏Y á≤HÉ°ùdG ΩÉµMC’G …ô°ùJ -4

المادة السادسة بعد المائة:
.á«æ«Y hCG ájó≤f ¢ü°üM πHÉ≤e ácô°ûdG º¡°SCG Qó°üJ -1

 ÚÑjh ,á«ª°S’G É¡àª«b ™HQ øY ájó≤f ¢ü°üM πHÉ≤e Qó°üJ »àdG º¡°SC’G áª«b øe ´ƒaóŸG π≤j ’CG Öéj  -2

 ¢ùªN ∫ÓN áª«≤dG √òg »bÉH ™aój ¿CG Öéj ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h .¬àª«b øe ™aO Ée QGó≤e º¡°ùdG ∂°U ‘

.º¡°SC’G QGó°UEG ïjQÉJ øe äGƒæ°S

 π≤f ó©H ’EG É¡HÉë°UCG ¤EG º∏°ùJ ’h ,á∏eÉc É¡àª«≤H AÉaƒdG ó©H á«æ«Y kÉ°ü°üM πã“ »àdG º¡°SC’G Qó°üJ  -3

.ácô°ûdG ¤EG á∏eÉc ¢ü°ü◊G √òg á«µ∏e

المادة السابعة بعد المائة:
 π≤J’ Úà«dÉe Úàæ°S øY á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ô°ûf ó©H ’EG ¿ƒ°ù°SDƒŸG É¡H Öààµj »àdG º¡°SC’G ∫hGóJ Rƒéj ’  -1

 ≈∏Y ∫ój ÉÃ º¡°SC’G √òg ∑ƒµ°U ≈∏Y ô°TDƒjh .ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ïjQÉJ øe kGô¡°T ô°ûY »æKG øY Éª¡æe πc

.É¡dhGóJ É¡«a ™æÁ »àdG IóŸGh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ïjQÉJh É¡Yƒf

 ôNBG ¢ù°SDƒe ¤EG Ú°ù°SDƒŸG óMCG øe ¥ƒ≤◊G ™«H ΩÉµMC’ kÉ≤ah º¡°SC’G á«µ∏e π≤f ô¶◊G Ióe ∫ÓN Rƒéj  -2

 hCG ô°ù©ŸG ¢ù°SDƒŸG ∫GƒeCG ≈∏Y ò«ØæàdG ádÉM ‘ hCG Ò¨dG ¤EG ¬JÉah ádÉM ‘ Ú°ù°SDƒŸG óMCG áKQh øe hCG

.øjôNB’G Ú°ù°SDƒª∏d º¡°SC’G ∂∏J ∑ÓàeG ájƒdhCG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,¢ù∏ØŸG

.ô¶◊G Ióe AÉ°†≤fG πÑb ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ádÉM ‘ ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¬H Öààµj Ée ≈∏Y IOÉŸG √òg ΩÉµMCG …ô°ùJ  -3

 ¤EG áÑ°ùædÉH ∂dPh ,É¡°UÉ≤fEG hCG IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ô¶◊G Ióe IOÉjR áÄ«¡∏d  -4

.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡ª¡°SCG êGQOEG ‘ ÖZôJ »àdG äÉcô°ûdG

المادة الثامنة بعد المائة:
 ô¶◊G É¡fCÉ°T øe ¿ƒµj ’CG •ô°ûH ,º¡°SC’G ∫hGóàH ≥∏©àJ Oƒ«b ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ ¢üæj ¿CG Rƒéj

.∫hGóàdG Gò¡d ≥∏£ŸG

المادة التاسعة بعد المائة:
 óbÉ©àJ hCG √ó©J …òdG ÚªgÉ°ùŸG πé°S ‘ ó«≤dÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG ÒZ äÉcô°ûdG º¡°SCG ∫hGóàJ  -1

 º¡°SC’G ΩÉbQCGh º¡æ¡eh º¡àeÉbEG øcÉeCGh º¡JÉ«°ùæLh ÚªgÉ°ùŸG AÉª°SCG øª°†àj …òdG ,ácô°ûdG √OGóYEG ≈∏Y

 á¡LGƒe ‘ »ª°S’G º¡°ùdG á«µ∏e π≤æH óà©j ’h .º¡°ùdG ≈∏Y ó«≤dG Gòg ‘ ô°TDƒjh ,É¡æe ´ƒaóŸG Qó≤dGh

.QƒcòŸG πé°ùdG ‘ ó«≤dG ïjQÉJ øe ’EG Ò¨dG hCG ácô°ûdG

.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ΩÉ¶f ΩÉµMC’ kÉ≤ah á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG äÉcô°ûdG º¡°SCG ∫hGóàJ -2

المادة العاشرة بعد المائة:
 ¬Lh ≈∏Yh ,º¡°ùdÉH á∏°üàŸG ¥ƒ≤◊G ™«ªL ºgÉ°ùª∏d âÑãJh ,ájhÉ°ùàe äÉeGõàdGh kÉbƒ≤M º¡°SC’G ÖJôJ

 Ö«°üf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊Gh ,É¡©jRƒJ Qô≤àj »àdG ìÉHQC’G ‘É°U øe Ö«°üf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G ¢UÉN

,É¡J’hGóe ‘ ∑GÎ°T’Gh ,ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL Qƒ°†M ≥Mh ,á«Ø°üàdG óæY ácô°ûdG äGOƒLƒe øe

 ,É¡≤FÉKhh ácô°ûdG ôJÉaO ≈∏Y ´ÓW’G Ö∏W ≥Mh ,º¡°SC’G ‘ ±ô°üàdG ≥Mh ,É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh

 QGôb ‘ ¿Ó£ÑdÉH ø©£dGh ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ≈∏Y á«dhDƒ°ùŸG iƒYO ™aQh ,IQGOE’G ¢ù∏› ∫ÉªYCG áÑbGôeh

.¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ hCG ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG Oƒ«≤dGh •hô°ûdÉH ∂dPh ,ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
 kÉYhô°ûe ¿Éc GPEG ,ácô°ûdG ΩÉ«b AÉæKCG º¡°SC’G ∑Ó¡à°SG ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ ¢üæj ¿CG Rƒéj  -1

 »WÉ«àM’G øe hCG ìÉHQC’G øe ’EG º¡°SC’G ∑Ó¡à°SG ¿ƒµj ’h ,áàbDƒe ¥ƒ≤M ≈∏Y Ωƒ≤j hCG kÉ«éjQóJ ∂∏¡j

 ≥≤– iôNCG á≤jôW …CÉH hCG ájƒæ°ùdG áYô≤dG á≤jô£H kÉYÉÑJ ∑Ó¡à°S’G ¿ƒµjh .¬«a ±ô°üàdG Rƒéj …òdG

.ÚªgÉ°ùŸG ÚH IGhÉ°ùŸG

 kÉjhÉ°ùe hCG á«ª°S’G áª«≤dG øe πbCG AGô°ûdG ô©°S ¿ƒµj ¿CG •ô°ûH ,É¡ª¡°SC’ ácô°ûdG AGô°ûH ∑Ó¡à°S’G ¿ƒµj  -2

.á≤jô£dG √ò¡H É¡«∏Y π°ü– »àdG º¡°SC’G ácô°ûdG Ωó©Jh ,É¡d

 øe ájƒÄe áÑ°ùf ¢ü°üîJh .™à“ º¡°SCG IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤Ø∏d kÉ≤ah ¬ª¡°SCG âµ∏¡à°SG øe πc íæÁ  -3

 √Oóëj ÉŸ É≤ah ∂dPh ,™àªàdG º¡°SCG ¬«∏Y π°ü– É‡ ÌcCG ∂∏¡à°ùJ ⁄ »àdG º¡°SCÓd …ƒæ°ùdG íHôdG ‘É°U

.¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f

 ácô°ûdG äGOƒLƒe øe ∫ƒ°ü◊G ájƒdhCG ∂∏¡à°ùJ ⁄ »àdG º¡°SC’G ÜÉë°UC’ ¿ƒµj ácô°ûdG AÉ°†≤fG ádÉM ‘  -4

.º¡ª¡°SC’ á«ª°S’G áª«≤dG ∫OÉ©j Ée ≈∏Y

المادة الثانية عشرة بعد المائة:
 º¡°SCÓd ¿ƒµj ’h ,á°üàîŸG á¡÷G É¡©°†J §HGƒ°†d kÉ≤ah É¡æ¡JôJ hCG É¡ª¡°SCG ácô°ûdG …Î°ûJ ¿CG Rƒéj  -1

.ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL ‘ äGƒ°UCG ácô°ûdG É¡jÎ°ûJ »àdG

 ìÉHQC’G ¢†Ñb ø¡JôŸG øFGó∏d ¿ƒµjh ,á°üàîŸG á¡÷G É¡©°†J §HGƒ°†d kÉ≤ah º¡°SC’G øgQ Rƒéj  -2

 ø¡JôŸG øFGó∏d Rƒéj ’ øµdh .∂dP ÒZ ≈∏Y øgôdG ó≤Y ‘ ≥Øàj ⁄ Ée ,º¡°ùdÉH á∏°üàŸG ¥ƒ≤◊G ∫Éª©à°SGh

.É¡«a âjƒ°üàdG hCG ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
 ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ΩÉµMC’ kÉ≤ah á°UÉÿG hCG áeÉ©dG äÉ«©ª÷G ‘ âjƒ°üàdG ≥M ºgÉ°ùŸG ô°TÉÑj  -1

.ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL ‘ äƒ°U º¡°S πµd ¿ƒµjh

 ádÉcƒdÉH º¡°SCG IóY Rƒëj øŸ ¿ƒµJ »àdG äGƒ°UC’G Oó©d ≈°übCG G qkóM ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f Oóëj ¿CG Rƒéj  -2

.Ò¨dG øY

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
 »àdG ¢ù°SCÓd  kÉ≤ÑWh ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ ¢üf ≈∏Y AÉæH - ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ªé∏d Rƒéj

 º¡°SCG ¤EG ájOÉY º¡°SCG πjƒ– hCG ÉgAGô°T Qô≤J ¿CG hCG IRÉà‡ kÉª¡°SCG Qó°üJ ¿CG - á°üàîŸG á¡÷G É¡©°†J

 äÉ«©ª÷G ‘ âjƒ°üàdG ‘ ≥◊G IRÉàªŸG º¡°SC’G »£©J ’h .ájOÉY ¤EG IRÉàªŸG º¡°SC’G πjƒ– hCG IRÉà‡

 º¡°SC’G ÜÉë°UCG øe ÌcCG áÑ°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G É¡HÉë°UC’ º¡°SC’G √òg ÖJôJh .ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG

.»eÉ¶ædG »WÉ«àM’G Ö«æŒ ó©H ácô°û∏d á«aÉ°üdG ìÉHQC’G øe ájOÉ©dG

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
 á«©ªL á≤aGƒÃ ’EG ,É¡«∏Y ájƒdhCG É¡d ¿ƒµJ IójóL º¡°SCG QGó°UEG Rƒéj Óa ,IRÉà‡ º¡°SCG ∑Éæg âfÉc GPEG

 ¿hQÉ°†j øjòdG IRÉàªŸG º¡°SC’G ÜÉë°UCG øe - ΩÉ¶ædG øe (ÚfÉªãdGh á©°SÉàdG)IOÉª∏d kÉ≤ah - áfƒµe á°UÉN

 ácô°ûdG ΩÉ¶f ¢üæj ⁄ Ée ∂dPh ,ÚªgÉ°ùŸG äÉÄa ™«ªL øe áfƒµe áeÉY á«©ªL á≤aGƒÃh ,QGó°UE’G Gòg øe

 ΩÉ¶f ‘ IRÉàªŸG º¡°SCÓd IQô≤ŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M πjó©J óæY kÉ°†jCG ºµ◊G Gòg …ô°ùjh .∂dP ÒZ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G

.É¡FÉ¨dEG hCG ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
 áÑ°ùædG ™aO ó©H ’EG á«dÉàdG äGƒæ°ùdG øY ìÉHQCG ™jRƒJ Rƒéj ’ ¬fEÉa ,á«dÉe áæ°S …CG øY ìÉHQCG ´RƒJ ⁄ GPEG  -1

 √òg øY IRÉàªŸG º¡°SC’G ÜÉë°UC’ ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H Iô°ûY á©HGôdG) IOÉŸG ºµ◊ kÉ≤ah IOóëŸG

.áæ°ùdG

 øe ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H Iô°ûY á©HGôdG) IOÉŸG ºµ◊ kÉ≤ah IOóëŸG áÑ°ùædG ™aO ‘ ácô°ûdG â∏°ûa GPEG  -2

 kÉ≤ÑW Ió≤©æŸG ,º¡°SC’G √òg ÜÉë°UC’ á°UÉÿG á«©ªé∏d Rƒéj ¬fEÉa ,á«dÉààe äGƒæ°S çÓK Ióe ìÉHQC’G

 ácô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG ºgQƒ°†M ÉeEG Qô≤J ¿CG ,ΩÉ¶ædG øe (ÚfÉªãdGh á©°SÉàdG) IOÉŸG ΩÉµMC’

 ¢SCGQ ‘ º¡ª¡°SCG áª«b ™e Ö°SÉæàj ÉÃ IQGOE’G ¢ù∏› ‘ º¡æY Ú∏ã‡ Ú«©J hCG ,âjƒ°üàdG ‘ ácQÉ°ûŸGh

 øY º¡°SC’G √òg ÜÉë°UC’ á°ü°üîŸG ájƒdhC’G ìÉHQCG πc ™aO øe ácô°ûdG øµªàJ ¿CG ¤EG ∂dPh ,∫ÉŸG

.á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG

المادة السابعة عشرة بعد المائة:
 ,¥É≤ëà°S’G OÉ©«e ‘ AÉaƒdG øY ∞∏îJ GPEGh ,∂dòd áæ«©ŸG ó«YGƒŸG ‘ º¡°ùdG áª«b ™aóH ºgÉ°ùŸG Ωõà∏j  -1

 ™«H - πé°ùe ÜÉ£îH ¬ZÓHEG hCG ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IQô≤ŸG ¥ô£dÉH ¬eÓYEG ó©H IQGOE’G ¢ù∏éŸ RÉL

 á¡÷G ÉgOó– »àdG §HGƒ°†∏d  kÉ≤ah ∫GƒMC’G Ö°ùëH - á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥ƒ°S hCG »æ∏©dG OGõŸG ‘ º¡°ùdG

.á°üàîŸG

 ∞µJ ⁄ GPEGh .º¡°ùdG ÖMÉ°U ¤EG »bÉÑdG OôJh É¡d á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG ™«ÑdG á∏«°üM øe ácô°ûdG ‘ƒà°ùJ  -2

.ºgÉ°ùŸG ∫GƒeCG ™«ªL øe »bÉÑdG ‘ƒà°ùJ ¿CG ácô°û∏d RÉL ,≠dÉÑŸG √ò¡H AÉaƒ∏d ™«ÑdG á∏«°üM

 »àdG äÉahô°üŸG É¡«dEG kÉaÉ°†e ¬«∏Y á≤ëà°ùŸG áª«≤dG ™aO ™«ÑdG Ωƒj ¤EG ™aódG øY ∞∏îàŸG ºgÉ°ùª∏d Rƒéj   -3

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ácô°ûdG É¡à≤ØfCG
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  º¡°ùdG ºbQ πªëj kGójóL kÉª¡°S …Î°ûŸG »£©Jh ,IOÉŸG √òg ΩÉµMC’ kÉ≤ah ™«ÑŸG º¡°ùdG ácô°ûdG »¨∏J   -4

.ójó÷G ∂dÉŸG º°SG ¿É«H ™e ™«ÑdG ´ƒbƒH º¡°SC’G πé°S ‘ ô°TDƒJh ,≈¨∏ŸG

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
 ΩÉ¶f ¢üf ƒdh ,º¡°ùdG QGó°UEG óæY ¬H ΩõàdG Ée QGó≤e ≈∏Y ójõJ ≠dÉÑe ™aóH ºgÉ°ùŸG ÖdÉ£J ¿CG ácô°û∏d Rƒéj ’

 Rƒéj ’h .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ ¬à°üM OGOÎ°SG Ö∏£j ¿CG ºgÉ°ùª∏d Rƒéj ’h .∂dP ÒZ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG

 ¿ƒµj Éeh ΩGõàd’G Gòg ÚH á°UÉ≤ŸG ™≤J ’h ,º¡°ùdG áª«b »bÉH ™aóH ΩGõàd’G øe ºgÉ°ùŸG áeP AGôHEG ácô°û∏d

.ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M øe ºgÉ°ùª∏d

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
 IOÉ¡°ûdG øe k’óH IójóL IOÉ¡°T QGó°UEG ácô°ûdG øe Ö∏£j ¿CG É¡µdÉª∏a ,âØ∏J hCG º¡°SC’G IOÉ¡°T äó≤a GPEG

 ⁄ ¿EÉa ,á«eƒj áØ«ë°U ‘ áØdÉàdG hCG IOƒ≤ØŸG º¡°SC’G IOÉ¡°T ºbQ ô°ûæj ¿CG ∂dÉŸG ≈∏Yh .áØdÉàdG hCG IOƒ≤ØŸG

 ôcòj IójóL IOÉ¡°T QGó°UEG ácô°ûdG ≈∏Y ¿Éc ,ô°ûædG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ácô°ûdG ¤EG á°VQÉ©e Ωó≤J

 ™«ªL ¬«∏Y ÖJôJh ¥ƒ≤◊G ™«ªL É¡∏eÉ◊ IOÉ¡°ûdG √òg ∫ƒîJh .áØdÉàdG hCG IOƒ≤ØŸG IOÉ¡°ûdG ∫óH É¡fCG É¡«a

.áØdÉàdG hCG IOƒ≤ØŸG IOÉ¡°ûdÉH á∏°üàŸG äÉeGõàd’G

المادة العشرون بعد المائة:
 á¡÷G ΩÉeCG á∏é©à°ùe iƒYO º«≤j ¿CG áØdÉàdG hCG IOƒ≤ØŸG øe k’óH IójóL IOÉ¡°T QGó°UEG ¢VQÉ©j øe ≈∏Y  -1

.øµJ ⁄ ¿CÉc á°VQÉ©ŸG äóY ’EGh ,¬à°VQÉ©e Ëó≤J ïjQÉJ øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ∫ÓN á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG

 QÉ°ûŸG IóŸG AÉ¡àfG OôéÃ É¡«a ≥◊G ÖMÉ°üd áØdÉàdG hCG IOƒ≤ØŸG ∫óH IOÉ¡°ûdG ácô°ûdG º∏°ùJ ¿CG Öéj  -2

 áë°U Ωó©H »FÉ¡f »FÉ°†b ºµM Qhó°U hCG ,iƒYódG áeÉbEG ¿hO IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG

.á°VQÉ©ŸG

الفرع الثاني
أدوات الدين والصكوك التمويلية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
.É¡dhGóJh øjódG äGhOCG QGó°UEG óæY ¿ƒjó∏d á«Yô°ûdG ΩÉµMC’G IÉYGôe ácô°ûdG ≈∏Y

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
.∫hGóà∏d á∏HÉb á«∏jƒ“ kÉcƒµ°U hCG øjO äGhOCG - á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ΩÉ¶æd kÉ≤ah - Qó°üJ ¿CG áªgÉ°ùŸG ácô°ûd -1

 øe QGôb Qhó°U ó©H ’EG ,º¡°SCG ¤EG πjƒëà∏d á∏HÉb á«∏jƒ“ ∑ƒµ°U hCG øjO äGhOCG QGó°UEG ácô°û∏d Rƒéj ’  -2

 ∂∏J πHÉ≤e ÉgQGó°UEG ºàj ¿CG Rƒéj »àdG º¡°SC’G Oó©d ≈°übC’G ó◊G ¬«a Oó– ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G

 øe á∏°ù∏°S ∫ÓN øe hCG ¬°ùØf âbƒdG ‘ ∑ƒµ°üdG hCG äGhOC’G ∂∏J äQó°UCG AGƒ°S ,∑ƒµ°üdG hCG äGhOC’G

 IQGOE’G ¢ù∏› Qó°üjh .á«∏jƒ“ ∑ƒµ°U hCG øjO äGhOCG QGó°UE’ ÌcCG hCG èeÉfôH ∫ÓN øe hCG äGQGó°UE’G

 »àdG ∑ƒµ°üdG hCG äGhOC’G ∂∏J πHÉ≤e IójóL kÉª¡°SCG - á«©ª÷G √òg øe IójóL á≤aGƒe ¤EG áLÉM ¿hO -

 òîàjh .∑ƒµ°üdG hCG äGhOC’G ∂∏J á∏ª◊ IOóëŸG πjƒëàdG Ö∏W IÎa AÉ¡àfG Qƒa ,É¡∏jƒ– Égƒ∏eÉM Ö∏£j

.∫ÉŸG ¢SCGQh IQó°üŸG º¡°SC’G Oó©H ≥∏©àj Éª«a ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f πjó©àd Ωõ∏j Ée ¢ù∏éŸG

 ô¡°ûd  ΩÉ¶ædG ‘ IOóëŸG á≤jô£dÉH ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjR πc äGAGôLEG ∫ÉªàcG ô¡°T IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Y Öéj  -3

.ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من 

النظام، يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى 
أسهم وفقًا لنظام السوق المالية. وفي جميع ا�حوال ال يجوز تحويل 

هذه ا�دوات والصكوك إلى أسهم في الحالتين التاليتين:
 äGhOC’G √òg πjƒ– RGƒL ¿ÉµeEG á«∏jƒªàdG ∑ƒµ°üdGh øjódG äGhOCG QGó°UEG •hô°T øª°†àJ ⁄ GPEG       - CG

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ™aôH º¡°SCG ¤EG ∑ƒµ°üdGh

.πjƒëàdG Gòg ≈∏Y »∏jƒªàdG ∂°üdG hCG øjódG IGOCG πeÉM ≥aGƒj ⁄ GPEG - Ü

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
 ΩÉµMC’ áØdÉîŸÉH ” …òdG ±ô°üàdG ∫É£HEG á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe Ö∏£j ¿CG áë∏°üe …P πµd Rƒéj

 ¢†jƒ©J øY kÓ°†a ,ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H øjô°û©dGh áãdÉãdG)h (áFÉŸG ó©H øjô°û©dGh á«fÉãdG) ÚJOÉŸG

.º¡H ≥◊ …òdG Qô°†dG øY á«∏jƒªàdG ∑ƒµ°üdG hCG øjódG äGhOCG ÜÉë°UCG

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
 Rƒéj ’ ∂dP ™eh .á«∏jƒªàdG ∑ƒµ°üdGh øjódG äGhOCG ÜÉë°UCG ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL äGQGôb …ô°ùJ

 kÉ≤ah ó≤©J º¡H á°UÉN á«©ªL ‘ º¡æe Qó°üJ á≤aGƒÃ ’EG º¡d IQô≤ŸG ¥ƒ≤◊G ∫ó©J ¿CG IQƒcòŸG äÉ«©ªé∏d

.ΩÉ¶ædG øe (ÚfÉªãdGh á©°SÉàdG) IOÉŸG ΩÉµMC’

الفصل السادس
مالية شركة المساهمة

الفرع ا�ول
حسابات الشركة

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
 Oó– ¿CG øµÁ ∂dP øe kAÉæãà°SGh ,¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f ‘ Oó– kGô¡°T ô°ûY »æKG ácô°û∏d á«dÉŸG áæ°ùdG ¿ƒµJ  -1

 ‘ Égó«b ïjQÉJ øe kGAóH kGô¡°T ô°ûY á«fÉªK ≈∏Y ójõj ’h ô¡°TCG áà°S øY π≤j ’ ÉÃ ¤hC’G á«dÉŸG áæ°ùdG

.…QÉéàdG πé°ùdG

 øY kGôjô≤Jh ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ó©j ¿CG ácô°û∏d á«dÉe áæ°S πc ájÉ¡f ‘ IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Y Öéj  -2

 ™jRƒàd áMÎ≤ŸG á≤jô£dG ôjô≤àdG Gòg ø qª°†jh ,á«°†≤æŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ‹ÉŸG Égõcôeh É¡WÉ°ûf

 OÉ≤©f’ OóëŸG óYƒŸG πÑb äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ±ô°üJ â– ≥FÉKƒdG √òg ¢ù∏éŸG ™°†jh .ìÉHQC’G

.πbC’G ≈∏Y kÉeƒj Ú©HQCGh á°ùªîH áeÉ©dG á«©ª÷G

   ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ≥FÉKƒdG ‹ÉŸG Égôjóeh …ò«ØæàdG É¡°ù«FQh ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ™bƒj ¿CG Öéj   -3

 óYƒŸG πÑb ÚªgÉ°ùŸG ±ô°üJ â– ¢ù«FôdG ácô°ûdG õcôe ‘ É¡æe ï°ùf ´OƒJh ,IOÉŸG √òg øe (2) Iô≤ØdG

.πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG Iô°û©H áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’ OóëŸG

 ôjô≤Jh  ,IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤Jh ,ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dÉH ÚªgÉ°ùŸG Ohõj ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏Y  -4

 π°Sôj ¿CG kÉ°†jCG ¬«∏Yh .¢ù«FôdG ácô°ûdG õcôe ‘ ´RƒJ á«eƒj áØ«ë°U ‘ ô°ûæJ ⁄ Ée ,äÉHÉ°ù◊G ™LGôe

 ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóe ácô°ûdG âfÉc GPEG áÄ«¡dG ¤EG IQƒ°U π°Sôj ∂dòch ,IQGRƒdG ¤EG ≥FÉKƒdG √òg øe IQƒ°U

.πbC’G ≈∏Y kÉeƒj ô°ûY á°ùªîH áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ πÑb ∂dPh ,á«dÉŸG

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
 Ëƒ≤J ¢ù°SCG ≈≤ÑJh ,á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ‘ ™ÑàŸG ÖjƒÑàdG ,á«dÉe áæ°S πµd á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ÖjƒÑJ ‘ ≈YGôj

.É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ŸÉH ∫ÓNE’G ¿hO ∂dPh ,áàHÉK Ωƒ°üÿGh ∫ƒ°UC’G

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
 ¢ù∏› ôjô≤Jh á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN - IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Y

 iód IQƒcòŸG ≥FÉKƒdG øe kGQƒ°U ´Oƒj ¿CG - á©LGôŸG áæ÷ ôjô≤Jh äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤Jh IQGOE’G

.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóe ácô°ûdG âfÉc GPEG áÄ«¡dG iód ∂dòch ,IQGRƒdG

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
 øjƒµàd ìÉHQC’G ‘É°U øe (%10) É qkjƒæ°S Öæéj ,ábÓ©dG äGP iôNC’G áª¶fC’G ¬H »°†≤J Ée IÉYGôe ™e  -1

 ≠∏H ≈àe Ö«æéàdG Gòg ∞bh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Qô≤J ¿CG Rƒéjh .ácô°û∏d »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G

 Ö«æŒ ≈∏Y ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ ¢üædG Rƒéjh .´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%30) QƒcòŸG »WÉ«àM’G

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG ÉgOóëj »àdG ¢VGôZCÓd ¢ü°üîj »bÉØJG »WÉ«àMG øjƒµàd ìÉHQC’G ‘É°U øe áæ«©e áÑ°ùf

 äÉ«WÉ«àMG øjƒµJ Qô≤J ¿CG - ìÉHQC’G ‘É°U ‘ º¡°SC’G Ö«°üf ójó– óæY - ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ªé∏d  -2

 ≈∏Y - ¿ÉµeE’G Qób - áàHÉK ìÉHQCG ™jRƒJ πØµj hCG ácô°ûdG áë∏°üe ≥≤ëj …òdG Qó≤dÉH ∂dPh ,iôNCG

 á«YÉªàLG äÉ°ù°SDƒe AÉ°ûfE’ ≠dÉÑe ìÉHQC’G ‘É°U øe ™£à≤J ¿CG ∂dòc IQƒcòŸG á«©ªé∏dh .ÚªgÉ°ùŸG

.äÉ°ù°SDƒŸG √òg øe kÉªFÉb ¿ƒµj Ée áfhÉ©Ÿ hCG ácô°ûdG »∏eÉ©d

المادة الثالثون بعد المائة:
  »WÉ«àM’G  Gòg RhÉL GPEGh .∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR hCG ,ácô°ûdG ôFÉ°ùN á«£¨J ‘ »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G Ωóîà°ùj  -1

 ‘ ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y IOÉjõdG ™jRƒJ Qô≤J ¿CG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ªé∏d RÉL ,´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%30)

 ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ º¡d Qô≤ŸG Ö«°üædG ™jRƒàd »ØµJ á«aÉ°U kÉMÉHQCG ácô°ûdG É¡«a ≥≤– ’ »àdG äGƒæ°ùdG

.¢SÉ°SC’G

  Gòg øµj ⁄ GPEGh .ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G øe QGô≤H ’EG »bÉØJ’G »WÉ«àM’G Ωóîà°ùj ¿CG Rƒéj ’  -2

 ¿CG - IQGOE’G ¢ù∏› ìGÎbG ≈∏Y kAÉæH - ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ªé∏d RÉL ,Ú©e ¢Vô¨d kÉ°ü°ü »WÉ«àM’G

.ÚªgÉ°ùŸG hCG ácô°ûdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j Éª«a ¬aô°U Qô≤J

 OGó°ùd ™jRƒà∏d á∏HÉ≤dG á«bÉØJ’G äÉ«WÉ«àM’Gh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ΩGóîà°SG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ªé∏d Rƒéj  -3

.ÚªgÉ°ùŸG ÚH IGhÉ°ùŸÉH ∂dP πîj ’CG ≈∏Y ,¬æe AõL hCG º¡°ùdG áª«b øe »≤ÑàŸG ≠∏ÑŸG

المادة الحادية والثالثون بعد المائة:
 Ö«æŒ  ó©H ,á«aÉ°üdG ìÉHQC’G øe ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y É¡©jRƒJ Öéj »àdG áÑ°ùædG ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ÚÑj  -1

.iôNC’G äÉ«WÉ«àM’Gh »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G

 ïjQÉJ QGô≤dG ÚÑjh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ QOÉ°üdG áeÉ©dG á«©ª÷G QGô≤d kÉ≤ah ìÉHQC’G ‘ ¬à°üM ºgÉ°ùŸG ≥ëà°ùj  -2

 ‘ ÚªgÉ°ùŸG äÓé°S ‘ Ú∏é°ùŸG º¡°SC’G »µdÉŸ ìÉHQC’G á«≤MCG ¿ƒµJh .™jRƒàdG ïjQÉJh ¥É≤ëà°S’G

 ¢ù∏› ≈∏Y  Öéj »àdG Ióª∏d ≈°übC’G ó◊G á°üàîŸG á¡÷G Oó–h .¥É≤ëà°SÓd OóëŸG Ωƒ«dG ájÉ¡f

.ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQC’G ™jRƒJ ¿CÉ°T ‘ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb ÉgAÉæKCG òØæj ¿CG IQGOE’G

الفرع الثاني
مراجع الحسابات

المادة الثانية والثالثون بعد المائة:
 ácô°ûdG ΩÉ¶fh ΩÉ¶ædG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMCÓd kÉ≤ah ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ≈∏Y áHÉbôdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ¢SQÉÁ

.¢SÉ°SC’G

المادة الثالثة والثالثون بعد المائة:
 ‘ πª©dÉH º¡d ¢üNôŸG äÉHÉ°ù◊G »©LGôe ÚH øe (ÌcCG hCG) äÉHÉ°ùM ™LGôe ácô°û∏d ¿ƒµj ¿CG Öéj  -1

 ’CG ≈∏Y ,¬æ««©J IOÉYEG É¡d Rƒéjh ,¬∏ªY Ióeh ¬JCÉaÉµe Oó–h ,ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ¬æ«©J áµ∏ªŸG

 ó©H ¬æ««©J OÉ©j ¿CG IóŸG √òg óØæà°SG øŸ Rƒéjh ,á∏°üàe äGƒæ°S ¢ùªN ¬æ««©J Ióe ´ƒª› RhÉéàj

 ‘ ¬≤ëH ∫ÓNE’G ΩóY ™e √Ò«¨J âbh πc ‘ kÉ°†jCG á«©ªé∏d Rƒéjh .É¡FÉ¡àfG ïjQÉJ øe Úàæ°S »°†e

.´hô°ûe ÒZ ÖÑ°ùd hCG Ö°SÉæe ÒZ âbh ‘ Ò«¨àdG ™bh GPEG ¢†jƒ©àdG

 IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†Y hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ‘ ∑GÎ°T’Gh äÉHÉ°ù◊G ™LGôe πªY ÚH ™ª÷G Rƒéj ’  -2

 ¿CG ∂dòc Rƒéj ’h .IQÉ°ûà°S’G π«Ñ°S ≈∏Y ƒdh É¡àë∏°üŸ hCG ácô°ûdG ‘ …QGOEG hCG »æa πª©H ΩÉ«≤dG hCG

 ¤EG ¬d kÉÑjôb hCG ¬jód kÓeÉY hCG É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG óMC’ hCG ácô°ûdG »°ù°SDƒe óMC’ kÉµjô°T ™LGôŸG ¿ƒµj

 IQGRh ¤EG ¬°†Ñb Ée OôH ¬eGõdEG ™e ,∂dòd ∞dÉ πªY πc kÓWÉH ¿ƒµjh .ájÉ¨dG ∫ƒNóH á©HGôdG áLQódG

.á«dÉŸG

المادة الرابعة والثالثون بعد المائة:
 ¬dh ,≥FÉKƒdG øe ∂dP ÒZh É¡JÓé°Sh ácô°ûdG ôJÉaO ≈∏Y ´ÓW’G ≥M - âbh q…CG ‘ - äÉHÉ°ù◊G ™LGôŸ

 ácô°ûdG äGOƒLƒe øe ≥≤ëà«d ,É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G IQhô°V iôj »àdG äÉMÉ°†jE’Gh äÉfÉ«ÑdG Ö∏W kÉ°†jCG

 GPEGh ,¬ÑLGh AGOCG øe ¬æµÁ ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏Yh .¬∏ªY ¥É£f ‘ πNój É‡ ∂dP ÒZh É¡JÉeGõàdGh

 ô°ù«j ⁄ GPEÉa .IQGOE’G ¢ù∏› ¤EG Ωó≤j ôjô≤J ‘ ∂dP âÑKCG ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áHƒ©°U äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ±OÉ°U

 ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO IQGOE’G ¢ù∏› øe Ö∏£j ¿CG ¬«∏Y ÖLh ,äÉHÉ°ù◊G ™LGôe πªY ¢ù∏éŸG

.ôeC’G ‘ ô¶æ∏d

المادة الخامسة والثالثون بعد المائة:
 á©LGôŸG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah ó©j kGôjô≤J ájƒæ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ¤EG Ωó≤j ¿CG äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ≈∏Y
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 »àdG äÉMÉ°†jE’Gh äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ¬æ«µ“ øe ácô°ûdG IQGOEG ∞bƒe ¬æª°†j É¡«∏Y ±QÉ©àŸG

 ióe ‘ ¬jCGQh ,¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ΩÉµMCG hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ äÉØdÉ øe ¬d ÚÑJ ób ¿ƒµj Éeh ,É¡Ñ∏W

 á«©ª÷G äQôb GPEGh .áeÉ©dG á«©ª÷G ‘ √ôjô≤J äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ƒ∏àjh .ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ádGóY

 ¿Éc ,äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤J ¤EG ´Éªà°S’G ¿hO á«dÉŸG ºFGƒ≤dGh IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y ≥jó°üàdG

.kÓWÉH ÉgQGôb

المادة السادسة والثالثون بعد المائة:
 øe ¬«∏Y ∞bh Ée Ò¨dG ¤EG hCG áeÉ©dG á«©ª÷G ÒZ ‘ ÚªgÉ°ùŸG ¤EG »°ûØj ¿CG äÉHÉ°ù◊G ™LGôŸ Rƒéj ’  -1

.¢†jƒ©àdÉH ¬àÑdÉ£e øY kÓ°†a ¬dõY ÖLh ’EGh ,¬∏ª©H ¬eÉ«b ÖÑ°ùH ácô°ûdG QGô°SCG

 ÖÑ°ùH Ò¨dG hCG ÚªgÉ°ùŸG hCG ácô°ûdG Ö«°üj …òdG Qô°†dG ¢†jƒ©J øY k’hDƒ°ùe äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ¿ƒµj  -2

.øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe GƒfÉc CÉ£ÿG ‘ GƒcÎ°TGh ¿ƒ©LGôŸG Oó©J GPEGh .¬∏ªY AGOCG ‘ ¬æe ™≤J »àdG AÉ£NC’G

الفصل السابع
تعديل رأس مال الشركة

الفرع ا�ول
زيادة رأس المال

المادة السابعة والثالثون بعد المائة:
 ™aO ób ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿ƒµj ¿CG •ô°ûH , ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR Qô≤J ¿CG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ªé∏d  -1

 Oƒ©j ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ´ƒaóŸG ÒZ Aõ÷G ¿Éc GPEG ¬∏ªcCÉH ™aO ób ∫ÉŸG ¢SCGQ ¿ƒµj ¿CG •Î°ûj ’h . kÓeÉc

 IQô≤ŸG IóŸG oó©H p¬àæJ ⁄h º¡°SCG ¤EG á«∏jƒ“ ∑ƒµ°U hCG øjO äGhOCG πjƒ– πHÉ≤e äQó°U º¡°SCG ¤EG

.º¡°SCG ¤EG É¡∏jƒëàd

 ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR óæY IQó°üŸG º¡°SC’G ¢ü°üîJ ¿CG ∫GƒMC’G ™«ªL ‘ ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ªé∏d  -2

 ÚªgÉ°ùª∏d Rƒéj ’h .∂dP øe …CG hCG ,É¡°†©H hCG á©HÉàdG äÉcô°ûdGh ácô°ûdG ‘ Ú∏eÉ©∏d É¡æe kGAõL hCG

.Ú∏eÉ©∏d á°ü°üîŸG º¡°SCÓd ácô°ûdG QGó°UEG óæY ájƒdhC’G ≥M á°SQÉ‡

المادة الثامنة والثالثون بعد المائة:
يزاد رأس المال بإحدى الطرق ا�تية:

 .á«æ«Y hCG ájó≤f ¢ü°üM πHÉ≤e IójóL º¡°SCG QGó°UEG    - CG

 QGó°UE’G ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,AGOC’G ádÉM QGó≤ŸG áæ«©e ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y Ée πHÉ≤e IójóL º¡°SCG QGó°UEG  - Ü

 ¿CG ó©Hh ,óªà©e Ω q pƒ≤e hCG ÒÑN …CGôH áfÉ©à°S’G ó©H ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ÉgQô≤J »àdG áª«≤dÉH

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™bƒjh ÉgQGó≤eh ¿ƒjódG √òg CÉ°ûæe øY kÉfÉ«H äÉHÉ°ù◊G ™LGôeh IQGOE’G ¢ù∏› ó©j

.¬àë°U øY ÚdhDƒ°ùe ¿ƒfƒµjh ,¿É«ÑdG Gòg äÉHÉ°ù◊G ™LGôeh

 .∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬LÉeOEG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G Qô≤J …òdG »WÉ«àM’G QGó≤Ã IójóL º¡°SCG QGó°UEG  - ê

 ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y º¡°SC’G ∂∏J ´RƒJh ,ádhGóàŸG º¡°SC’G ´É°VhCGh πµ°T ¢ùØæH º¡°SC’G √òg Qó°üJ ¿CG Öéjh

.á«∏°UC’G º¡°SC’G øe º¡æe πc ¬µ∏Á Ée áÑ°ùæH πHÉ≤e ¿hO

 .á«∏jƒªàdG ∑ƒµ°üdG hCG øjódG äGhOCG πHÉ≤e IójóL º¡°SCG QGó°UEG   -O

المادة التاسعة والثالثون بعد المائة:
 ÜÉààc’G ‘ ájƒdhC’G ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸÉH áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb Qhó°U âbh º¡°ù∏d ∂dÉŸG ºgÉ°ùª∏d

 áØ«ë°U ‘ ô°ûædÉH - äóLh ¿EG - º¡àjƒdhCÉH A’Dƒg ≠∏Ñjh ,ájó≤f ¢ü°üM πHÉ≤e Qó°üJ »àdG Iójó÷G º¡°SC’ÉH

 ¬àjGóH ïjQÉJh ¬Jóeh ÜÉààc’G •hô°Th ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR QGôb øY πé°ùŸG ójÈdG áWÉ°SƒH º¡ZÓHEÉH hCG á«eƒj

.¬FÉ¡àfGh

المادة ا�ربعون بعد المائة:
 ájƒdhC’G ≥ëH πª©dG ∞bh - ¢SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ‘ ∂dP ≈∏Y ¢üf GPEG - ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ªé∏d ≥ëj

 ä’É◊G ‘ ÚªgÉ°ùŸG Ò¨d ájƒdhC’G AÉ£YEG hCG ájó≤f ¢ü°üM πHÉ≤e ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH ÜÉààc’G ‘ ÚªgÉ°ùª∏d

.ácô°ûdG áë∏°üŸ áÑ°SÉæe ÉgGôJ »àdG

المادة الحادية وا�ربعون بعد المائة:
 á≤aGƒŸÉH áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb Qhó°U âbh øe IóŸG ∫ÓN ¬æY ∫RÉæàdG hCG ájƒdhC’G ≥M ™«H ºgÉ°ùª∏d ≥ëj

 »àdG §HGƒ°†∏d kÉ≤ah ,¥ƒ≤◊G √ò¡H á£ÑJôŸG Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààcÓd Ωƒj ôNBG ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y

.á°üàîŸG á¡÷G É¡©°†J

المادة الثانية وا�ربعون بعد المائة:
 ¥ƒ≤M á n∏ nª nM ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ´RƒJ ,ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H Ú©HQC’G) IOÉŸG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e

áŒÉædG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG øe ájƒdhCG ¥ƒ≤M øe ¬fƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ,ÜÉààc’G GƒÑ∏W øjòdG ájƒdhC’G

 øe »bÉÑdG ´Rƒjh ,Iójó÷G º¡°SC’G øe √ƒÑ∏W Ée ¬«∏Y ¿ƒ∏°üëj Ée RhÉéàj ’CG •ô°ûH ,∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR øe

 ¥ƒ≤M øe ¬fƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ,º¡Ñ«°üf øe ÌcCG GƒÑ∏W øjòdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M á∏ªM ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G

 Ée ¬«∏Y ¿ƒ∏°üëj Ée RhÉéàj ’CG •ô°ûH ,∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR øe áŒÉædG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG øe ájƒdhCG

 ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G Qô≤J ⁄ Ée ,Ò¨dG ≈∏Y º¡°SC’G øe ≈≤ÑJ Ée ìô£jh ,Iójó÷G º¡°SC’G øe √ƒÑ∏W

.∂dP ÒZ ≈∏Y á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ΩÉ¶f ¢üæj hCG

المادة الثالثة وا�ربعون بعد المائة:
 á«æ«©dG ¢ü°ü◊G Ëƒ≤J ΩÉµMCG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR óæY á«æ«Y ¢ü°üM πHÉ≤e Qó°üJ »àdG º¡°SC’G ≈∏Y …ô°ùJ

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G ΩÉ≤e ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G Ωƒ≤Jh ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ óæY áeó≤ŸG

الفرع الثاني
تخفيض رأس المال

المادة الرابعة وا�ربعون بعد المائة:
 .ôFÉ°ùîH â«æe GPEG hCG ácô°ûdG áLÉM ≈∏Y OGR GPEG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîJ Qô≤J ¿CG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ªé∏d

 á©HGôdG) IOÉŸG ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ó◊G ¿hO Ée ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîJ ÉgóMh IÒNC’G ádÉ◊G ‘ Rƒéjh

 øY äÉHÉ°ù◊G ™LGôe √ó©j ¢UÉN ôjô≤J IhÓJ ó©H ’EG ¢†«ØîàdG QGôb Qó°üj ’h .ΩÉ¶ædG øe (Ú°ùªÿGh

.äÉeGõàd’G √òg ‘ ¢†«ØîàdG ôKCG øYh ácô°ûdG ≈∏Y »àdG äÉeGõàd’G øYh ¬d áÑLƒŸG ÜÉÑ°SC’G

المادة الخامسة وا�ربعون بعد المائة:
 º¡JÉ°VGÎYG AGóHEG ¤EG ÚæFGódG IƒYO âÑLh ,ácô°ûdG áLÉM ≈∏Y ¬JOÉjR áé«àf ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîJ ¿Éc GPEG

 õcôe É¡«a »àdG á≤£æŸG ‘ ´RƒJ á«eƒj áØ«ë°U ‘ ¢†«ØîàdG QGôb ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S ∫ÓN ¬«∏Y

 ácô°ûdG ≈∏Y ÖLh ,QƒcòŸG OÉ©«ŸG ‘ ¬JGóæà°ùe ácô°ûdG ¤EG Ωóbh ÚæFGódG óMCG ¢VÎYG ¿EÉa .¢ù«FôdG ácô°ûdG

.kÓLBG ¿Éc GPEG ¬H AÉaƒ∏d kÉ«aÉc kÉfÉª°V ¬d Ωó≤J ¿CG hCG k’ÉM ¿Éc GPEG ¬æjO ¬«dEG …ODƒJ ¿CG

المادة السادسة وا�ربعون بعد المائة:
يخفض رأس المال بإحدى الطرق ا�تية:

.¬°†«ØîJ Üƒ∏£ŸG Qó≤dG ∫OÉ©j º¡°SC’G øe OóY AÉ¨dEG  - CG

.ÉgDhÉ¨dEG ºK øeh ,¬°†«ØîJ Üƒ∏£ŸG Qó≤dG ∫OÉ©j É¡ª¡°SCG øe Oó©d ácô°ûdG AGô°T -Ü

المادة السابعة وا�ربعون بعد المائة:
 ¿CG A’Dƒg ≈∏Yh ,ÚªgÉ°ùŸG ÚH IGhÉ°ùŸG IÉYGôe âÑLh ,º¡°SC’G øe OóY AÉ¨dEÉH ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîJ ¿Éc GPEG

.IÉ¨∏e äóY ’EGh ,ÉgDhÉ¨dEG Qô≤J »àdG º¡°SC’G - √Oó– …òdG OÉ©«ŸG ‘ - ácô°ûdG ¤EG Gƒeó≤j

المادة الثامنة وا�ربعون بعد المائة:
 IƒYO âÑLh ,É¡FÉ¨dEG πLCG øe ácô°ûdG º¡°SCG øe OóY AGô°T ≥jôW øY ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîJ ¿Éc GPEG  -1

 ‘ hCG πé°ùŸG ójÈdG á£°SGƒH ÚªgÉ°ùŸG ÆÓHEÉH IƒYódG √òg ºàJh ,™«Ñ∏d º¡ª¡°SCG ¢VôY ¤EG ÚªgÉ°ùŸG

.º¡°SC’G AGô°T ‘ ácô°ûdG áÑZôH ¢ù«FôdG ácô°ûdG õcôe É¡«a ™≤j »àdG á≤£æŸG ‘ ´RƒJ á«eƒj áØ«ë°U

 ™«ÑdG äÉÑ∏W ¢†«ØîJ ÖLh ,√AGô°T ácô°ûdG äQôb …òdG Oó©dG ≈∏Y ™«Ñ∏d á°Vhô©ŸG º¡°SC’G OóY OGR GPEG  -2

.IOÉjõdG √òg áÑ°ùæH

 kÉ≤ah iÎ°ûàa ,áLQóŸG äÉcô°ûdG º¡°SCG ÉeCG .∫OÉ©dG øªãdÉH áLQóŸG ÒZ äÉcô°ûdG º¡°SCG AGô°T øªK Qó≤j  -3

.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ΩÉ¶æd

الفصل الثامن
انقضاء شركة المساهمة

المادة التاسعة وا�ربعون بعد المائة:
 á°ùeÉÿG) IOÉŸG ‘ IOQGƒdG •hô°ûdG ¬«a ôaGƒàJ ’ óMGh ºgÉ°ùe ¤EG áªgÉ°ùŸG ácô°T º¡°SCG ™«ªL âdBG GPEG

 Gòg ≈∏Y Öéj ∂dP ™eh .É¡JÉeGõàdGh É¡fƒjO øY ádhDƒ°ùe ÉgóMh ácô°ûdG ≈≤ÑJ ,ΩÉ¶ædG øe (Ú°ùªÿGh

 á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ¤EG É¡∏jƒ– hCG ÜÉÑdG Gòg ‘ IOQGƒdG ΩÉµMC’G ™e ácô°ûdG ´É°VhCG ≥«aƒJ ºgÉ°ùŸG

.ΩÉ¶ædG Iƒ≤H ácô°ûdG â°†≤fG ’EGh ,áæ°S RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN óMGh ¢üî°T øe IOhó

المادة الخمسون بعد المائة:
 ≈∏Y ÖLh ,á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN âbh …CG ‘ ,´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf áªgÉ°ùŸG ácô°T ôFÉ°ùN â¨∏H GPEG  -1

 ¢ù«FQ ≈∏Yh ,IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÆÓHEG ∂dòH ¬ª∏Y Qƒa äÉHÉ°ù◊G ™LGôe hCG ácô°ûdG ‘ ∫hDƒ°ùe …CG

 øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ∫ÓN - IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Yh ,∂dòH kGQƒa ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÆÓHEG IQGOE’G ¢ù∏›

 ¬ª∏Y ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú©HQCGh á°ùªN ∫ÓN ´ÉªàLÓd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO - ∂dòH ¬ª∏Y

 …òdG ó◊G ¤EG ∂dPh - ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah - ¬°†«ØîJ hCG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ÉeEG Qô≤àd ;ôFÉ°ùÿÉH

 ‘ OóëŸG πLC’G πÑb ácô°ûdG πM hCG ,´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf ¿hO Ée ¤EG ôFÉ°ùÿG áÑ°ùf ¬©e ¢†ØîæJ

.¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f

 ‘ IOóëŸG IóŸG ∫ÓN ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ™ªàŒ ⁄ GPEG ΩÉ¶ædG Iƒ≤H á«°†≤æe ácô°ûdG ó©J  -2

 IOÉjR äQôb GPEG hCG ,´ƒ°VƒŸG ‘ QGôb QGó°UEG É¡«∏Y Qò©Jh â©ªàLG GPEG hCG ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG

 Ú©°ùJ ∫ÓN ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR πc ‘ ÜÉààc’G ºàj ⁄h IOÉŸG √òg ‘ IQô≤ŸG ´É°VhC’G ≥ah ∫ÉŸG ¢SCGQ

.IOÉjõdÉH á«©ª÷G QGôb Qhó°U øe kÉeƒj

IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG : ¢SOÉ°ùdG ÜÉÑdG
الفصل ا�ول
أحكام عامة

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
 É¡àeP ó©Jh ,kÉµjô°T Ú°ùªN ≈∏Y É¡«a AÉcô°ûdG OóY ójõj ’ ácô°T IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG  -1

 äÉeGõàd’Gh ¿ƒjódG øY ádhDƒ°ùe ÉgóMh ácô°ûdG ¿ƒµJh .É¡«a ∂jô°T πµd á«dÉŸG áeòdG øY á∏≤à°ùe

.äÉeGõàd’Gh ¿ƒjódG ∂∏J øY k’hDƒ°ùe É¡«a ∂jô°ûdG hCG É¡d ∂dÉŸG ¿ƒµj ’h ,É¡«∏Y áÑJÎŸG

 ácô°T ¤EG ácô°ûdG πjƒ– ÖLh ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ OóëŸG Oó©dG ≈∏Y AÉcô°ûdG OóY OGR GPEG  -2

 øµJ ⁄ Ée ,ΩÉ¶ædG Iƒ≤H â°†≤fG É¡∏jƒ– ¿hO IóŸG √òg â°†e GPEGh ,áæ°S RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN áªgÉ°ùe

.á«°UƒdG hCG çQE’G øe áŒÉf IOÉjõdG

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
 É¡ª°SG πªà°ûj ¿CG Rƒéj ’h .ôµàÑe hCG É¡°VôZ øe ≥à°ûe º°SG IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°û∏d ¿ƒµj  -1

 Gòg º°SÉH á∏é°ùe ´GÎNG IAGôH QÉªãà°SG ácô°ûdG ¢VôZ ¿Éc GPEG ’EG ,á«©«ÑW áØ°U …P ¢üî°T º°SG ≈∏Y

 ácô°ûd kÉª°SG º°S’G Gòg ¿Éc hCG ,É¡d kÉª°SG É¡ª°SG äòîJGh ájQÉŒ ICÉ°ûæe ácô°ûdG âµ∏e GPEG hCG ,¢üî°ûdG

 âfÉc GPEGh .á«©«ÑW áØ°U …P ¢üî°T º°SG ≈∏Y É¡ª°SG πªà°TGh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ¤EG âdƒ–

 IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T É¡fCÉH ó«Øj Ée º°S’G øª°†àj ¿CG ÖLh ,óMGh ¢üî°ûd ácƒ∏‡ ácô°ûdG

.IOÉŸG √òg øe (2)Iô≤ØdG ≥«Ñ£J ∂dP ∫ÉªgEG ≈∏Y ÖJÎjh ,óMGh ¢üî°ûd ácƒ∏‡
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 äGP IQÉÑY ™°Vh ΩóY óæY ácô°ûdG äÉeGõàdG øY øeÉ°†àdÉHh É qk«°üî°T ÚdhDƒ°ùe ácô°ûdG hôjóe ¿ƒµj  -2

.ácô°ûdG º°SG ÖfÉL ¤EG ∫ÉŸG ¢SCGQ QGó≤e ¿É«H ΩóY hCG IOhó á«dhDƒ°ùe

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
 hCG QÉNO’G hCG πjƒªàdG hCG ∑ƒæÑdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤dG IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG ¢VôZ ¿ƒµj ¿CG Rƒéj ’  -1

.Ò¨dG ÜÉ°ù◊ ∫GƒeC’G QÉªãà°SG hCG ÚeCÉàdG

 hCG ¬JOÉjR hCG É¡dÉe ¢SCGQ øjƒµàd ΩÉ©dG ÜÉààc’G ¤EG CÉé∏J ¿CG IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°û∏d Rƒéj ’  -2

.∫hGóà∏d á∏HÉb kÉcƒµ°U Qó°üJ ¿CG ’h ,¢Vôb ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
 øe IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG ¢ù°SDƒJ ¿CG Rƒéj ,ΩÉ¶ædG øe (á«fÉãdG) IOÉŸG ΩÉµMCG øe AÉæãà°SG  -1

 Gòg á«dhDƒ°ùe ô°üà≤J ádÉ◊G √òg ‘h .óMGh ¢üî°T ¤EG É¡°ü°üM ™«ªL ∫hDƒJ ¿CG hCG ,óMGh ¢üî°T

 äÉ£∏°Sh äÉ«MÓ°U ¢üî°ûdG Gò¡d ¿ƒµjh ,ácô°û∏d ∫Ée ¢SCGQ ¿ƒµ«d ∫Ée øe ¬°ü°üN Ée ≈∏Y ¢üî°ûdG

 ¬d Rƒéjh ,ÜÉÑdG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG AÉcô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷Gh ácô°ûdG …ôjóe ¢ù∏›h ôjóŸG

 øY k’hDƒ°ùeh ,Ò¨dGh º«µëàdG äÉÄ«gh AÉ°†≤dG ΩÉeCG É¡d πãªŸG ƒg ¿ƒµj (ÌcCG hCG) óMGh ôjóe Ú«©J

. ácô°ûdG ¢ü°ü◊ ∂dÉŸG ∂jô°ûdG ΩÉeCG É¡JQGOEG

 á«dhDƒ°ùe  äGP ácô°T øe ÌcCG ∂∏ªàj hCG ¢ù°SDƒj ¿CG »©«Ñ£dG ¢üî°û∏d Rƒéj ’ ; ∫GƒMC’G ™«ªL ‘  -2

 …P) óMGh ¢üî°T øe ácƒ∏ªŸG IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°û∏d Rƒéj ’h ,óMGh ¢üî°T øe IOhó

.óMGh ¢üî°T øe IOhó á«dhDƒ°ùe äGP iôNCG ácô°T ∂∏ªàJ hCG ¢ù°SDƒJ ¿CG (ájQÉÑàYG hCG á«©«ÑW áØ°U

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤوًال 

في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي 
تعامل معه باسم الشركة، وذلك في ا�حوال ا�تية:

 …òdG ¢Vô¨dG ≥«≤– πÑb hCG É¡Jóe AÉ¡àfG πÑb É¡WÉ°ûf ∞bh hCG ,¬àcô°T á«Ø°üàH - á«f Aƒ°ùH - ΩÉb GPEG    - CG

.¬∏LCG øe âÄ°ûfCG

.iôNC’G á°UÉÿG ¬dÉªYCGh ácô°ûdG ∫ÉªYCG ÚH π°üØj ⁄ GPEG -Ü

.ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdG É¡HÉ°ùàcG πÑb ácô°ûdG ÜÉ°ù◊ k’ÉªYCG ∫hGR GPEG - ê

الفصل الثاني
التأسيس

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع 

الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات ا�تية:
.¢ù«FôdG Égõcôeh É¡°VôZh É¡ª°SGh ácô°ûdG ´ƒf  - CG

.º¡JÉ«°ùæLh º¡æ¡eh º¡àeÉbEG øcÉeCGh AÉcô°ûdG AÉª°SCG -Ü

.óLh ¿EG áHÉbôdG ¢ù∏› AÉ°†YCG AÉª°SCG  -ê

 á«æ«©dG ¢ü°üë∏d »∏«°üØJ ∞°Uhh á«æ«©dG ¢ü°ü◊Gh ájó≤ædG ¢ü°ü◊G QGó≤eh ∫ÉŸG ¢SCGQ QGó≤e     -O

.É¡«eó≤e AÉª°SCGh É¡àª«bh

.á∏eÉc ¢ü°ü◊G √òg áª«≤H AÉaƒdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ™jRƒàH AÉcô°ûdG QGôbEG - `g

 .ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ™jRƒJ á≤jôW  - h

.É¡FÉ¡àfG ïjQÉJh ácô°ûdG AóH ïjQÉJ  - R

 .AÉcô°ûdG ¤EG ácô°ûdG É¡¡LƒJ ób »àdG äÉ¨«∏ÑàdG πµ°T  -ì

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
 ’EG IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG ¢ù°SDƒJ ’ ,ΩÉ¶ædG øe (Iô°ûY á©HGôdG) IOÉŸG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e  -1

 ´OƒJh ,á∏eÉc É¡H AÉaƒdG ”h AÉcô°ûdG ™«ªL ≈∏Y á«æ«©dG ¢ü°ü◊Gh ájó≤ædG ¢ü°ü◊G ™«ªL âYRh GPEG

 ô¡°T äGAGôLEG ∫Éªµà°SG ó©H ’EG É¡aô°U ∂æÑ∏d Rƒéj ’h ,É¡d ¢üNôŸG ∑ƒæÑdG óMCG ‘ ájó≤ædG ¢ü°ü◊G

.…QÉéàdG πé°ùdG ‘ Égó«bh ácô°ûdG

 ™eh .áªgÉ°ùŸG ácô°T ‘ ¢ü°ü◊G √òg ôjó≤àd É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMC’G á«æ«©dG ¢ü°ü◊G Ëƒ≤J ‘ ™Ñàj  -2

 Ò¨dG á¡LGƒe ‘ º¡dGƒeCG ™«ªL ‘ øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe ¢ü°ü◊G √òg Gƒeób øjòdG AÉcô°ûdG ¿ƒµj ∂dP

 AÉ°†≤fG ó©H ádÉ◊G √òg ‘ á«dhDƒ°ùŸG iƒYO ™ª°ùJ ’h .Égƒeób »àdG á«æ«©dG ¢ü°ü◊G ôjó≤J ádGóY øY

 ó©H Ú°ùªÿGh áæeÉãdG) IOÉŸG Ö°ùëH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ Égó«bh ácô°ûdG ô¡°T ïjQÉJ øe äGƒæ°S ¢ùªN

.ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
 IQGRƒdG ™bƒe ‘ É¡à≤Øf≈∏Y ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ô°ûf - É¡°ù«°SCÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN - ácô°ûdG …ôjóe ≈∏Y Öéj

 ΩÉµMC’G …ô°ùJh .…QÉéàdG πé°ùdG ‘ ácô°ûdG ó«≤H QƒcòŸG OÉ©«ŸG ‘ ΩÉ«≤dG ∂dòc øjôjóŸG ≈∏Yh .ÊhÎµdE’G

.ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ≈∏Y CGô£j πjó©J πc ≈∏Y IQƒcòŸG

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
 ΩÉµMC’ áØdÉîŸÉH ¢ù°SDƒJ »àdG IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG - áë∏°üe …P πc ¤EG áÑ°ùædÉH - á∏WÉH ó©J

 ó©H Ú°ùªÿGh á°SOÉ°ùdG)h (áFÉŸG ó©H Ú°ùªÿGh á©HGôdG)h (áFÉŸG ó©H Ú°ùªÿGh áãdÉãdG IOÉŸG) OGƒŸG

 Gò¡H Ò¨dG ≈∏Y Gƒéàëj ¿CG AÉcô°û∏d Rƒéj ’ øµdh ,ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H Ú°ùªÿGh á©HÉ°ùdG)h (áFÉŸG

 á¡LGƒe ‘ øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe ¬«a GƒÑÑ°ùJ øjòdG AÉcô°ûdG ¿Éc ,∂dòd kÉ≤«Ñ£J ¿Ó£ÑdG Qô≤J GPEGh .¿Ó£ÑdG

.¬«∏Y ÖJÎŸG Qô°†dG ¢†jƒ©J øY Ò¨dGh AÉcô°ûdG »bÉH

الفصل الثالث
رأس المال والحصص

المادة الستون بعد المائة:
 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ √QGó≤e AÉcô°ûdG Oóëjh ,É¡°VôZ ≥«≤ëàd kÉ«aÉc É¡°ù«°SCÉJ óæY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ¿ƒµj ¿CG Öéj

 á°ü◊G ∂∏e GPEÉa .∫hGóàdGh áFõéà∏d á∏HÉb ÒZ á°ü◊G ¿ƒµJh ,áª«≤dG ájhÉ°ùàe ¢ü°üM ¤EG º°ù≤jh ,ácô°ûdG

 øe á°ü◊G ƒµdÉe QÉàîj ¿CG ¤EG É¡H á∏°üàŸG ¥ƒ≤◊G ∫Éª©à°SG ∞bƒJ ¿CG ácô°û∏d RÉL ,¿hOó©àe ¢UÉî°TCG

 Gòg AGôLE’ kGOÉ©«e A’Dƒ¡d Oó– ¿CG ácô°û∏d Rƒéjh .ácô°ûdG á¡LGƒe ‘ É¡d kGOôØæe kÉµdÉe ó©j øe º¡æ«H

 ádÉ◊G √òg ‘h .É¡«µdÉe ÜÉ°ù◊ á°ü◊G ™«H QƒcòŸG OÉ©«ŸG AÉ°†≤fG ó©H É¡≤M øe ¿Éc ’EGh ,QÉ«àN’G

 øe (áFÉŸG ó©H Úà°ùdGh ájOÉ◊G) IOÉŸG ‘ OQh ÉŸ kÉ≤ah ,Ò¨dG ≈∏Y ºK øjôNB’G AÉcô°ûdG ≈∏Y á°ü◊G ¢Vô©J

.∂dP ÒZ ≈∏Y ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,ΩÉ¶ædG

المادة الحادية والستون بعد المائة:
 ™eh .ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y •hô°ûd kÉ≤ah Ò¨∏d hCG AÉcô°ûdG óMC’ ¬à°üM øY ∫RÉæàj ¿CG ∂jô°û∏d Rƒéj  -1

 »bÉH ≠∏Ñj ¿CG ÖLh ,AÉcô°ûdG óMCG Ò¨d ¬fhóH hCG ¢Vƒ©H ¬à°üM øY ∫RÉæàdG ∂jô°ûdG OGQCG GPEG ,∂dP

 OGOÎ°SG Ö∏£j ¿CG ∂jô°T πµd Rƒéj ,ádÉ◊G √òg ‘h .∫RÉæàdG •hô°ûH ácô°ûdG ôjóe ≥jôW øY AÉcô°ûdG

 ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ∂dòH ¬ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ádOÉ©dG É¡àª«b Ö°ùëH á°ü◊G

 á°ü◊G √òg âª°ùb ,∂jô°T øe ÌcCG OGOÎ°S’G ≥M πª©à°SG GPEGh .iôNCG Ióe hCG Ëƒ≤J á≤jôW ≈∏Y

 OGOÎ°S’G ≥M …ô°ùj ’h .∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ º¡æe πc á°üM áÑ°ùæH OGOÎ°S’G »ÑdÉW ÚH ¢ü°ü◊G hCG

 ºµM ÖLƒÃ É¡dÉ≤àfG hCG á«°UƒdÉH hCG çQE’ÉH ¢ü°ü◊G á«µ∏e ∫É≤àfG ≈∏Y IOÉŸG √òg ‘ ¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG

.á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe

 á°ü◊G ÖMÉ°üd ¿Éc ,AÉcô°ûdG óMCG ¬∏ª©à°ùj ¿CG ¿hO OGOÎ°S’G ≥M á°SQÉªŸ IOóëŸG IóŸG â°†≤fG GPEG  -2

.Ò¨∏d É¡æY ∫RÉæàdG ‘ ≥◊G

المادة الثانية والستون بعد المائة:
 ≈∏Y OôJ »àdG äÉaô°üàdGh º¡æe πc É¡µ∏Á »àdG ¢ü°ü◊G OóYh AÉcô°ûdG AÉª°SCÉH kÉ°UÉN kÓé°S ácô°ûdG ó p© oJ

 πé°ùdG ‘ á«µ∏ª∏d πbÉædG ÖÑ°ùdG ó«≤H ’EG Ò¨dG hCG ácô°ûdG á¡LGƒe ‘ á«µ∏ŸG ∫É≤àfG òØæj ’h .¢ü°ü◊G

.ácô°ûdG πé°S ‘ ¬JÉÑKE’ IQGRƒdG ÆÓHEG ácô°ûdG ≈∏Yh .QƒcòŸG

المادة الثالثة والستون بعد المائة:
 ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,á«Ø°üàdG ¢†FÉa ‘h á«aÉ°üdG ìÉHQC’G ‘ ájhÉ°ùàe kÉbƒ≤M ¢ü°ü◊G ÖJôJ

.∂dP ÒZ ≈∏Y

الفصل الرابع
ا�دارة

المادة الرابعة والستون بعد المائة:
 ¢ù«°SCÉJ  ó≤Y ‘ øjôjóŸG hCG ôjóŸG AÉcô°ûdG Ú©jh ,ºgÒZ øe hCG AÉcô°ûdG øe ÌcCG hCG ôjóe ácô°ûdG ôjój  -1

 GPEG øjôjóe ¢ù∏› øjƒµJ AÉcô°ûdG øe QGô≤H Rƒéjh .áæ«©e ÒZ hCG áæ«©e IóŸ π≤à°ùe ó≤Y ‘ hCG ácô°ûdG

.GhOó©J

 .¬JGQGô≤d áeRÓdG á«Ñ∏ZC’Gh øjôjóŸG ¢ù∏› ‘ πª©dG á≤jôW AÉcô°ûdG QGôb hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y Oóëj  -2

.ácô°ûdG ¢VôZ ‘ πNóJ »àdG øjôjóŸG ∫ÉªYCÉH ácô°ûdG Ωõà∏Jh

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
 - π≤à°ùe ó≤Y ‘ ΩCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ Úæ«©e GƒfÉcCG AGƒ°S - øjôjóŸG hCG ôjóŸG ∫õY AÉcô°û∏d Rƒéj  -1

.Ö°SÉæe ÒZ âbh ‘ hCG ´hô°ûe ÒZ ÖÑ°ùd ∫õ©dG ™bh GPEG ¢†jƒ©àdG ‘ º¡≤ëH ∫ÓNEG ¿hO

 Ò¨dG hCG AÉcô°ûdG hCG ácô°ûdG Ö«°üj …òdG Qô°†dG ¢†jƒ©J øY - øeÉ°†àdÉH - ÚdhDƒ°ùe ¿hôjóŸG ¿ƒµj  -2

 AGOCG ‘ AÉ£NCG øe º¡æe Qó°üj Ée ÖÑ°ùH hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ΩÉµMCG hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG º¡àØdÉ ÖÑ°ùH

.øµj ⁄ ¿CÉc ó©j ∂dP Ò¨H »°†≤j •ô°T πch ,º¡∏ªY

 .øjôjóŸG áeP AGôHEG ≈∏Y AÉcô°ûdG á≤aGƒe á«dhDƒ°ùŸG iƒYO áeÉbEG ¿hO ∫ƒ– ’ -3

 äGƒæ°S ¢ùªN Qhôe ó©H ∫GƒMC’G ™«ªL ‘ á«dhDƒ°ùŸG iƒYO ™ª°ùJ ’ ,ôjhõàdGh ¢û¨dG »àdÉM GóY Éª«a  -4

 ‘ »æ©ŸG ôjóŸG πªY AÉ¡àfG øe äGƒæ°S çÓK hCG QÉ°†dG π©ØdG É¡«a ™bh »àdG á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfG ïjQÉJ øe

.ó©HCG Éª¡jCG ,ácô°ûdG

المادة السادسة والستون بعد المائة:
 ‘ ∂dòd IQô``≤ŸG ΩÉµ``MCÓd kÉ≤ah ,ô``ãcCG hCG äÉHÉ``°ùM ™``LGôe IOhó``ëŸG á«dhDƒ`°ùŸG äGP ácô``°û∏d ¿ƒ``µj

.áªgÉ°ùŸG ácô°T

المادة السابعة والستون بعد المائة:
.AÉcô°ûdG ™«ªL øe ¿ƒµàJ áeÉY á«©ªL IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°û∏d ¿ƒµj -1

 ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ÉgOóëj »àdG ´É°VhCÓd kÉ≤ah øjôjóŸG hCG ôjóŸG øe IƒYóH áeÉ©dG á«©ª÷G ó≤©J  -2

.ácô°û∏d á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡æd á«dÉàdG á©HQC’G Qƒ¡°ûdG ∫ÓN áæ°ùdG ‘ πbC’G ≈∏Y Iôe ó≤©J ¿CG ≈∏Y

 äÉHÉ°ù◊G ™LGôe hCG áHÉbôdG ¢ù∏› hCG øjôjóŸG Ö∏W ≈∏Y AÉæH âbh πc ‘ áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO RƒŒ   -3

.πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf πãÁ AÉcô°ûdG øe OóY hCG

 äGQGôb hCG áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôbh ô°VÉëŸG ¿hóJh ,áeÉ©dG á«©ª÷G äÉ°ûbÉæe á°UÓîH ô°† Qôëj   -4

.¢Vô¨dG Gò¡d ácô°ûdG √ó©J ¢UÉN πé°S ‘ AÉcô°ûdG

المادة الثامنة والستون بعد المائة:
 É¡«a AÉcô°ûdG  OóY ójõj ’ »àdG ácô°ûdG ‘ Rƒéj ∂dP ™eh ,áeÉ©dG á«©ª÷G ‘ AÉcô°ûdG äGQGôb Qó°üJ  -1

 kÉHÉ£N ∂jô°T πc ¤EG ácô°ûdG ôjóe π°Sôj ádÉ◊G √òg ‘h .ÚbôØàe ºgAGQBG AÉcô°ûdG …óÑj ¿CG øjô°ûY ≈∏Y

.áHÉàc É¡«∏Y ∂jô°ûdG äƒ°ü«d áMÎ≤ŸG äGQGô≤dÉH kÓé°ùe

 ∞°üf  øe ÌcCG πãÁ AÉcô°ûdG øe OóY É¡«∏Y ≥aGh GPEG ’EG áë«ë°U äGQGô≤dG ¿ƒµJ ’ ∫GƒMC’G ™«ªL ‘  -2

.ÈcCG á«Ñ∏ZCG ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ

 ,IOÉŸG √òg øe (2) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG á«Ñ∏ZC’G ¤hC’G IQhÉ°ûŸG ‘ hCG ádhGóŸG ‘ ôaGƒàJ ⁄ GPEG  -3

.∂dP ÒZ ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,á∏é°ùe äÉHÉ£îH ´ÉªàL’G ¤EG AÉcô°ûdG IƒYO âÑLh

 ¢ü°ü◊G á«Ñ∏ZCG á≤aGƒÃ IOÉŸG √òg øe (3) Iô≤ØdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG ´ÉªàL’G ‘ äGQGô≤dG Qó°üJ  -4

 ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,∫ÉŸG ¢SCGQ ¤EG áÑ°ùædÉH É¡∏ã“ »àdG áÑ°ùædG âfÉc É qkjCG ¬«a á∏ãªŸG

.∂dP ÒZ

.äGQGô≤dÉH ≠«∏Ñà∏d hCG ´ÉªàL’G ¤EG IƒYó∏d iôNCG á≤jôW …CG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y Oóëj ¿CG Rƒéj -5

ء
زرا

لو
س ا

جل
 م

ت
ارا

قر

áªàJ .. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f



UM AL-QURA 39393 UM AL-QURA قــرارات وأنظـمـة16 الجمعة 22 صفر  1437 هـ      4 ديسمبر  2015 م
نةال�سنة 93      العدد 4595          

س
93ال UM AL-QURA 11

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء في اجتماعها 

السنوي على البنود ا�تية:
 ™LGôe ôjô≤Jh ,á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN ‹ÉŸG Égõcôeh ácô°ûdG •É°ûf øY ácô°ûdG …ôjóe ôjô≤J ´Éª°S     -CG

.óLh ¿EG áHÉbôdG ¢ù∏› ôjô≤Jh ,äÉHÉ°ù◊G

.É¡«∏Y ≥jó°üàdGh á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á°ûbÉæe - Ü

 .AÉcô°ûdG ≈∏Y ´RƒJ »àdG íHôdG áÑ°ùf ójó– - ê

.º¡JBÉaÉµe ójó–h GhóLh ¿EG áHÉbôdG ¢ù∏› AÉ°†YCG hCG ácô°ûdG …ôjóe Ú«©J   -O

.¬HÉ©JCG ójó–h äÉHÉ°ù◊G ™LGôe Ú«©J - `g

.ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y hCG ΩÉ¶ædG ÖLƒÃ á«©ª÷G ¢UÉ°üàNG ‘ πNóJ »àdG iôNC’G πFÉ°ùŸG  - h

المادة السبعون بعد المائة:
 äô¡X GPEG ’EG ,∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ IOQGƒdG πFÉ°ùŸG ÒZ ‘ ∫hGóàJ ¿CG AÉcô°û∏d áeÉ©dG á«©ªé∏d Rƒéj ’  -1

.É¡«a ádhGóŸG »°†à≤J ™FÉbh ´ÉªàL’G AÉæKCG

 ,Ö∏£dG áHÉLEG ácô°ûdG …ôjóe ≈∏Y ÖLh , ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ áæ«©e ádCÉ°ùe êGQOEG AÉcô°ûdG óMCG Ö∏W GPEG  -2

.á«©ª÷G ¤EG ºµàëj ¿CG ∂jô°ûdG ≥M øe ¿Éc ’EGh

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
 ácô°ûdG hôjóe ¿ƒµjh ,AÉcô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG á°ûbÉæe ≥M ∂jô°T πµd

.á«©ª÷G ¤EG ºµàMG , m±Éc ÒZ ¬dGDƒ°S ≈∏Y OôdG ¿CG AÉcô°ûdG óMCG iCGQ GPEÉa .AÉcô°ûdG á∏Ä°SCG øY áHÉLE’ÉH Úeõ∏e

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
 IóŸ áHÉbQ ¢ù∏› Ú«©J ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ ¢üædG ÖLh ,øjô°ûY ≈∏Y AÉcô°ûdG OóY OGR GPEG  -1

 ≈∏Y ÖLh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó©H IOÉjõdG √òg äCGôW GPEGh .πbC’G ≈∏Y AÉcô°ûdG øe áKÓK øe ¿ƒµe áæ«©e

.Ú«©àdG Gò¡H âbh ÜôbCG ‘ Ωƒ≤J ¿CG AÉcô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G

 ,¢ù∏éŸG  ‘ º¡àjƒ°†©d IOóëŸG IóŸG AÉ¡àfG ó©H áHÉbôdG ¢ù∏› AÉ°†YCG Ú«©J ó«©J ¿CG áeÉ©dG á«©ªé∏d  -2

 ¿ƒµj ’ ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h .∫ƒÑ≤e ÖÑ°ùd âbh …CG ‘ º¡dõY ∂dòc É¡dh .AÉcô°ûdG øe ºgÒZ Ú©J hCG

.º¡dõY hCG áHÉbôdG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfG ‘ äƒ°U ácô°ûdG …ôjóŸ

 hCG ôjóe ¬«∏Y É¡°Vô©j »àdG QƒeC’G ‘ …CGôdG …óÑj ¿CGh ,ácô°ûdG ∫ÉªYCG ÖbGôj ¿CG áHÉbôdG ¢ù∏› ≈∏Y  -3

.áHÉbôdG ¢ù∏› øe ≥HÉ°S ¿PEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G É¡Jô°TÉÑŸ •Î°ûj »àdG äÉaô°üàdG ‘h ,ácô°ûdG hôjóe

 èFÉàf øY kGôjô≤J á«dÉe áæ°S πc ájÉ¡f ‘ AÉcô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ¤EG áHÉbôdG ¢ù∏› Ωó≤j ¿CG Öéj  -4

.ácô°ûdG ∫ÉªYC’ ¬àÑbGôe

 AÉ£NCG øe ™bh ÉÃ Gƒª∏Y GPEG ’EG ,É¡éFÉàf hCG øjôjóŸG hCG ôjóŸG ∫ÉªYCG øY áHÉbôdG ¢ù∏› AÉ°†YCG ∫CÉ°ùj ’  -5

.É¡H AÉcô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ÆÓHEG Gƒ∏ªgCGh

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
 ¢ü°ü◊G OóY ∫OÉ©j äGƒ°UC’G øe OóYh ,âjƒ°üàdG ‘h ä’hGóŸG ‘ ∑GÎ°T’G ≥M ∂jô°T πµd ¿ƒµj  -1

.∂dP ÒZ ≈∏Y ¥ÉØJ’G Rƒéj ’h .É¡µ∏Á »àdG

 ⁄ Ée ,âjƒ°üàdG  ‘h AÉcô°ûdG äÉYÉªàLG Qƒ°†M ‘ ôNBG kÉµjô°T - áHÉàc - ¬æY πcƒj ¿CG ∂jô°T πµd Rƒéj  -2

.∂dP ÒZ ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj

 øe hCG-  ¬dh ,øjôjóª∏d í°üædG ¬Lƒj ¿CG áHÉbQ ¢ù∏› É¡«a ¢ù«d »àdG äÉcô°ûdG ‘ ôjóŸG ÒZ ∂jô°û∏d  -3

 á°ùªÿG ∫ÓN ∂dPh ,É¡≤FÉKhh ÉgôJÉaO ¢üëah É¡dÉªYCG ≈∏Y ácô°ûdG õcôe ‘ ´ÓW’G Ö∏£j ¿CG -  ¬°VƒØj

 ∞dÉ •ô°T πch ,AÉcô°ûdG ≈∏Y ájƒæ°ùdG á«eÉàÿG äÉHÉ°ù◊G ¢Vô©d OóëŸG ïjQÉà∏d á≤HÉ°ùdG kÉeƒj ô°ûY

.kÓWÉH ó©j ∂dòd

 ‘ É¡eGóîà°SG ΩóYh É¡àjô°S ≈∏Y á¶aÉëŸÉH - IOÉŸG √òg ÖLƒÃ - áeƒ∏©e …CG ≈∏Y π°üM øe πc Ωõà∏j  -4

.∂dòH ΩGõàd’G ΩóY øY CÉ°ûæj Qô°V …CG øY ¢†jƒ©àdÉH Ωõà∏jh É¡FÉcô°T óMCG hCG ácô°ûdÉH ô°†j ób ¢VôZ …CG

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
  áª«≤dG ™aQ ≥jôW øY É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjR hCG ,ácô°ûdG á«°ùæL Ò«¨J AÉcô°ûdG ™«ªL á≤aGƒÃ Rƒéj  -1

 áª«b ™aóH AÉcô°ûdG ™«ªL ΩGõdEG ™e ,IójóL ¢ü°üM QGó°UEG ≥jôW øY hCG AÉcô°ûdG ¢ü°ü◊ á«ª°S’G

.º¡æe πc ácQÉ°ûe áÑ°ùæH ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG

 - IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG QƒeC’G ÒZ ‘ - ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y πjó©J Rƒéj  -2

 ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ ´ÉHQCG áKÓK ¿ƒ∏ãÁ øjòdG AÉcô°ûdG á«Ñ∏ZCG á≤aGƒÃ

.∂dP ÒZ ≈∏Y

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
 ‹ÉŸG Égõcôeh ácô°ûdG •É°ûf øY kGôjô≤Jh ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG á«dÉe áæ°S πc øY ácô°ûdG hôjóe ó p© oj  -1

.á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡f øe ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN ∂dPh ,ìÉHQC’G ™jRƒJ ¿CÉ°T ‘ º¡JÉMGÎbGh

 øe (1) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ≥FÉKƒdG øe IQƒ°U ∂jô°T πc ¤EGh IQGRƒdG ¤EG Gƒ∏°Sôj ¿CG øjôjóŸG ≈∏Y  -2

 ∂dPh ,äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤J øe IQƒ°Uh - óLh ¿EG - áHÉbôdG ¢ù∏› ôjô≤J øe IQƒ°Uh IOÉŸG √òg

 ´ÉªàL’G ó≤Y ¤EG IƒYódG øjôjóŸG øe Ö∏£j ¿CG ∂jô°T πµdh .IQƒcòŸG ≥FÉKƒdG OGóYEG ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN

.IOÉŸG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ≥FÉKƒdG ‘ ádhGóª∏d AÉcô°û∏d áeÉ©dG á«©ªé∏d

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
 øjƒµàd ;á«aÉ°üdG É¡MÉHQCG øe πbC’G ≈∏Y (%10) áæ°S πc ‘ ÖæŒ ¿CG IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG ≈∏Y

 øe  (%30) QƒcòŸG »WÉ«àM’G ≠∏H ≈àe Ö«æéàdG Gòg ∞bh GhQô≤j ¿CG AÉcô°û∏d Rƒéjh .»eÉ¶f »WÉ«àMG

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على 

حاجتها أو منيت بخسائر لم تبلغ نصف رأس المال، وذلك وفقًا لما يلي:
 ‘  ´RƒJ á«eƒj áØ«ë°U ‘ ¢†«ØîàdG QGôb ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S ∫ÓN ácô°ûdG »æFGO IƒYO Öéj      - CG

 ÚæFGódG óMCG ¢VÎYG ¿EÉa .¢†«ØîàdG ≈∏Y º¡JÉ°VGÎYG AGóHE’ ¢ù«FôdG ácô°ûdG õcôe É¡«a »àdG á≤£æŸG

 ¿Éc GPEG ¬æjO ¬«dEG …ODƒJ ¿CG ácô°ûdG ≈∏Y ÖLh ,QƒcòŸG OÉ©«ŸG ‘ ¬JGóæà°ùe Ωóbh ¢†«ØîàdG AGôLEG ≈∏Y

.kÓLBG ¿Éc GPEG ¬H AÉaƒ∏d kÉ«aÉc kÉfÉª°V Ωó≤J ¿CG hCG k’ÉM

 ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ¢†«ØîJ kÉæª°†àe ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y πjó©àH kÉYhô°ûe IQGRƒdG ¤EG AÉcô°ûdG Ωó≤j    - Ü

 º¡æjhÉæYh ÚæFGódG AÉª°SCG øª°†àj - ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ™LGôe ¬bó°üj - »∏«°üØJ ∞°ûc ¬≤aGôj ¿CG ≈∏Y

 ¬æjóH AÉaƒ∏d ±Éc ¿Éª°V ¬d Ωó ob hCG ∫É◊G ¬æjO Oó o°S øeh ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîJ ≈∏Y º¡æe ¢VÎYG øeh

 ‘ OôJ ⁄ ¿ƒjO øe ô¡¶j ÉªY á«æeÉ°†àdG º¡à«dhDƒ°ùÃ AÉcô°ûdG øe QGôbEG ∂dòc ¬≤aGôj ¿CGh ,πLB’G

.∞°ûµdG

  ™LGôe øe kGóªà©e º¡æe kGQGôbEG IQGRƒdG ¤EG AÉcô°ûdG Ωó≤j ¿CG RÉL ,¿ƒjO ácô°ûdG ≈∏Y øµj ⁄ GPEG    - ê

 ,ÚæFGódG IƒYO øe ¿ƒØ©j ádÉ◊G √òg ‘h .¿ƒjO øe ô¡¶j ÉªY á«æeÉ°†àdG º¡à«dhDƒ°ùÃ äÉHÉ°ù◊G

.¢†«ØîàdG äGAGôLEG πªµà°ùJh

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
 áØdÉîŸÉH áeÉ©dG á«©ª÷G √Qó°üJ QGôb πc kÓWÉH ™≤j ,á«ædG ø°ùM Ò¨dG ¥ƒ≤ëH ∫ÓNE’G ΩóY ™e  -1

 øjòdG AÉcô°ûdG ’EG ¿Ó£ÑdG Ö∏£j ¿CG Rƒéj ’ ,∂dP ™eh .ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’

 ≈∏Y ÖJÎjh ,¬H º¡ª∏Y ó©H ¬«∏Y ¢VGÎY’G øe Gƒæµªàj ⁄ øjòdG hCG QGô≤dG ≈∏Y áHÉàc Gƒ°VÎYG

.AÉcô°ûdG ™«ªL ¤EG áÑ°ùædÉH øµj ⁄ ¿CÉc QGô≤dG QÉÑàYG ¿Ó£ÑdG ôjô≤J

 .IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG ‘ ¬«dEG QÉ°ûŸG QGô≤dG ïjQÉJ øe áæ°S AÉ°†≤fG ó©H ¿Ó£ÑdG iƒYO ™ª°ùJ ’ -2

الفصل الخامس
االنقضاء

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
 hCG ,¬°SÓaEG ô¡°ûH hCG ,¬«∏Y ôé◊ÉH hCG ,AÉcô°ûdG óMCG IÉaƒH IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG »°†≤æJ ’

.∂dP ÒZ ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée ,¬HÉë°ùfÉH hCG ,√QÉ°ùYEÉH

المادة الثمانون بعد المائة:
 QGô≤H iôNCG Ióe ¬FÉ°†≤fG πÑb ácô°ûdG πLCG óe Rƒéj ,∂dP ÒZ ≈∏Y ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée  -1

 øe hCG ∫ÉŸG ¢SCGôd á∏ãªŸG ¢ü°ü◊G ∞°üæd ÚµdÉŸG AÉcô°ûdG øe OóY …CG øe áeÉ©dG á«©ª÷G √Qó°üJ

.AÉcô°ûdG á«Ñ∏ZCG

 á∏KÉ‡ IóŸ ó≤©dG óàeG ,É¡dÉªYCG AGOCG ‘ ácô°ûdG äôªà°SGh ,ácô°ûdG πLCG óÃ QGô≤dG Qó°üj ⁄ GPEG  -2

.¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ‘ IOQGƒdG É¡°ùØf •hô°ûdÉH

  ΩÉµMCÓd kÉ≤ah ¬°ü°üM Ω q nƒ≤Jh ,É¡æe Öë°ùæj ¿CG ácô°ûdG ‘ QGôªà°S’G ‘ ÖZôj ’ …òdG ∂jô°û∏d  -3

 á°üM ™«H ó©H ’EG ójóªàdG òØæj ’h ,ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H Úà°ùdGh ájOÉ◊G) IOÉŸG ‘ IOQGƒdG

 »bÉH ™e Öë°ùæŸG ∂jô°ûdG ≥Øàj ⁄ Ée ,¬d É¡àª«b AGOCGh - ∫GƒMC’G Ö°ùëH - Ò¨dG hCG AÉcô°û∏d ∂jô°ûdG

.∂dP ÒZ ≈∏Y AÉcô°ûdG

.¬≤M ‘ √PÉØf Ωó©H ∂°ùªàdGh ¬«∏Y ¢VGÎY’G πLC’G óe ΩóY ‘ áë∏°üe ¬d …òdG Ò¨∏d Rƒéj  -4

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
 π«é°ùJ ácô°ûdG …ôjóe ≈∏Y ÖLh ,É¡dÉe ¢SCGQ ∞°üf IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGP ácô°ûdG ôFÉ°ùN â¨∏H GPEG  -1

 ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú©°ùJ ≈∏Y ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ´ÉªàLÓd AÉcô°ûdG IƒYOh …QÉéàdG πé°ùdG ‘ á©bGƒdG √òg

.É¡∏M hCG ácô°ûdG QGôªà°SG ‘ ô¶æ∏d ;QGó≤ŸG Gòg IQÉ°ùÿG Æƒ∏ÑH º¡ª∏Y

 áæeÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¥ô£dÉH - É¡∏M hCG ácô°ûdG QGôªà°SÉH AGƒ°S - AÉcô°ûdG QGôb ô¡°T Öéj  -2

.ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H Ú°ùªÿGh

 QGó°UEG AÉcô°ûdG ≈∏Y Qò©J hCG AÉcô°ûdG IƒYO ácô°ûdG hôjóe πªgCG GPEG ΩÉ¶ædG Iƒ≤H á«°†≤æe ácô°ûdG ó©J  -3

.É¡∏M hCG ácô°ûdG QGôªà°SÉH QGôb

á°†HÉ≤dG ácô°ûdG :™HÉ°ùdG ÜÉÑdG

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
 iôNCG äÉcô°T ≈∏Y Iô£«°ùdG ¤EG ±ó¡J IOhó á«dhDƒ°ùe äGP hCG áªgÉ°ùe ácô°T á°†HÉ≤dG ácô°ûdG  -1

 ∂∏J ∫Ée ¢SCGQ ∞°üf øe ÌcCG ∑ÓàeÉH ∂dPh ,á©HÉàdG äÉcô°ûdG ≈YóJ IOhó á«dhDƒ°ùe äGP hCG áªgÉ°ùe

.É¡JQGOEG ¢ù∏› π«µ°ûJ ≈∏Y Iô£«°ùdÉH hCG äÉcô°ûdG

.(á°†HÉb) áª∏µH É¡Yƒf ¤EG áaÉ°VE’ÉH ¬JòîJG …òdG ácô°ûdG º°SG ¿Î≤j ¿CG Öéj -2

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
أغراض الشركة القابضة ما يلي:

 ºYódG ÒaƒJh É¡«a ºgÉ°ùJ »àdG iôNC’G äÉcô°ûdG IQGOEG ‘ ácQÉ°ûŸG hCG ,É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdG IQGOEG        -CG

.É¡d ΩRÓdG

.á«dÉŸG ¥GQhC’G øe ÉgÒZh º¡°SC’G ‘ É¡dGƒeCG QÉªãà°SG - Ü

.É¡WÉ°ûf Iô°TÉÑŸ áeRÓdG ä’ƒ≤æŸGh äGQÉ≤©dG ∑ÓàeG  -ê

.É¡d á©HÉàdG äÉcô°û∏d πjƒªàdGh ä’ÉØµdGh ¢Vhô≤dG Ëó≤J  - O

 RÉ«àe’G ¥ƒ≤Mh á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh ´GÎN’G äGAGôH øe á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ∑ÓàeG  - `g

.ÉgÒ¨d hCG É¡d á©HÉàdG äÉcô°û∏d ÉgÒLCÉJh ,É¡dÓ¨à°SGh ,ájƒæ©ŸG ¥ƒ≤◊G øe ÉgÒZh

.ácô°ûdG √òg á©«ÑW ™e ≥Øàj ´hô°ûe ôNBG ¢VôZ …CG   -h

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
 π≤f ¬fCÉ°T øe ±ô°üJ πc kÓWÉH ó©jh .á°†HÉ≤dG ácô°ûdG ‘ º¡°SCG hCG ¢ü°üM ∑ÓàeG á©HÉàdG ácô°û∏d Rƒéj ’
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.á©HÉàdG ácô°ûdG ¤EG á°†HÉ≤dG ácô°ûdG øe ¢ü°ü◊G hCG º¡°SC’G á«µ∏e

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
 ,É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdG πª°ûJh É¡∏ª°ûJ IóMƒe á«dÉe ºFGƒb áæ°S πc ájÉ¡f ‘ ó©J ¿CG á°†HÉ≤dG ácô°ûdG ≈∏Y

.É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ŸG ≥ah ∂dPh

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
 ΩÉ¶ædG ‘ IQô≤ŸG ΩÉµMC’G øe É¡©e ¢VQÉ©àj ’ Éeh ÜÉÑdG Gòg ‘ IOQGƒdG ΩÉµMCÓd á°†HÉ≤dG ácô°ûdG ™°†îJ

.¬JòîJG …òdG ácô°ûdG ´ƒæd kÉ≤ah

É¡LÉeófGh äÉcô°ûdG ∫ƒ– : øeÉãdG ÜÉÑdG
الفصل ا�ول

تحول الشركات

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y πjó©àd IQô≤ŸG ´É°VhCÓd kÉ≤ah Qó°üj QGô≤H äÉcô°ûdG øe ôNBG ´ƒf ¤EG ácô°ûdG ∫ƒ– Rƒéj  -1

 IQô≤ŸG …QÉéàdG πé°ùdG ‘ ó«≤dGh ô¡°ûdGh ¢ù«°SCÉàdG •hô°T AÉØ«à°SG •ô°ûHh ,¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG

 ºµM áªgÉ°ùe ácô°T ¤EG É¡dƒ– ádÉM ‘ ácô°ûdG »ªgÉ°ùe ≈∏Y …ô°ùjh .ácô°ûdG ¬«dEG âdƒM …òdG ´ƒæ∏d

 ≈∏Y á≤aGƒŸG QGôb Qhó°U ïjQÉJ øe ô¶◊G Ióe CGóÑJ ¿CG ≈∏Y ,ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H á©HÉ°ùdG) IOÉŸG

 Óa ,ΩÉ©dG ÜÉààc’G ≥jôW øY É¡dÉe ¢SCGQ ‘ IOÉjõH ácô°ûdG ∫ƒ– ¿ÎbG GPEG ∂dP ™eh .ácô°ûdG πjƒ–

.≥jô£dG Gòg øY É¡H ÖààµŸG º¡°SC’G ≈∏Y ô¶◊G …ô°ùj

 .ácô°ûdG øe êQÉîàdG Ö∏W ,∫ƒëàdG QGôb ≈∏Y Gƒ°VÎYG øjòdG ÚªgÉ°ùŸG hCG AÉcô°û∏d Rƒéj  -2

 øeÉ°†àdG ácô°T ∫ qƒ– ,áªgÉ°ùŸG ácô°ûd IQô≤ŸG ó«≤dGh ô¡°ûdGh ¢ù«°SCÉàdG •hô°ûH ∫ÓNEG ¿hO  -3

 ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ∂dP Ö∏W GPEG áªgÉ°ùe ácô°T ¤EG IOhóëŸG á«dhDƒ°ùŸG äGPh á£«°ùÑdG á«°UƒàdGh

 ¢ü°üM ™«ªL ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,πbCG áÑ°ùf ≈∏Y É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ ¢üæj ⁄Ée ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf øe ÌcC’

 •ô°T πc kÓWÉH ¿ƒµjh .á©HGôdG áLQódG øe ƒdh ≈Hôb …hP øe ácƒ∏‡ ∫ƒëàdG âÑ∏W »àdG ácô°ûdG

.Iô≤ØdG √òg ‘ OQh Ée ±ÓîH »°†≤j

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
 É¡bƒ≤ëH á¶Øà ácô°ûdG π¶Jh ,ójóL ájQÉÑàYG áØ°U …P ¢üî°T Aƒ°ûf ácô°ûdG ∫ƒ– ≈∏Y ÖJÎj ’

.QƒcòŸG ∫ƒëà∏d á≤HÉ°ùdG É¡JÉeGõàdGh

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
 º¡à«dhDƒ°ùe øe ÚæeÉ°†àŸG AÉcô°ûdG áeP AGôHEG á£«°ùÑdG á«°UƒàdG hCG øeÉ°†àdG ácô°T ∫ƒ– ≈∏Y ÖJÎj ’

 QGôb ≈∏Y ºgóMCG ¢VÎ©j ⁄ GPEG hCG áMGô°U ∂dP ¿ƒæFGódG πÑb GPEG ’EG ,∫ƒëà∏d á≤HÉ°ùdG ácô°ûdG ¿ƒjO øY

.πé°ùe ÜÉ£îH ¬H ¬ZÓHEG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ∫ƒëàdG

الفصل الثاني
اندماج الشركات

المادة التسعون بعد المائة:
 ácô°T ‘ èeóæJ ¿CG á«Ø°üàdG QhO ‘ âfÉc ƒdh ácô°û∏d Rƒéj ,á∏°üdG äGP áª¶fC’G ¬H »°†≤J Ée IÉYGôe ™e

.ôNBG ´ƒf øe hCG É¡Yƒf øe iôNCG

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
 ácô°T ¢ù«°SCÉàd ÌcCG hCG Úàcô°T êõÃ hCG áªFÉb iôNCG ácô°T ¤EG ÌcCG hCG ácô°T º°†H êÉeóf’G ¿ƒµj  -1

 hCG ¢ü°ü◊G OóYh á›óæŸG ácô°ûdG áeP Ëƒ≤J á≤jôW ÚÑjh ,¬Whô°T êÉeóf’G ó≤Y Oóëjh .IójóL

.êÉeóf’G øe áÄ°TÉædG ácô°ûdG hCG á›GódG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ É¡°üîJ »àdG º¡°SC’G

 ¿Éc GPEG ,á›GódG ácô°ûdGh á›óæŸG ácô°ûdG ∫ƒ°UCG ‘É°U Ëƒ≤J ó©H ’EG kÉë«ë°U êÉeóf’G ¿ƒµj ’  -2

.á›GódG ácô°ûdG ‘ kÉ°ü°üM hCG kÉª¡°SCG ¬æe AõL hCG á›óæŸG ácô°ûdG ¢ü°üM hCG º¡°SC’ πHÉ≤ŸG

 ó≤Y πjó©àd IQô≤ŸG ´É°VhCÓd kÉ≤ah ,¬«a ±ôW ácô°T πc øe êÉeóf’ÉH QGôb Qhó°U ∫GƒMC’G πc ‘ Öéj  -3

.¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG ∂∏J ¢ù«°SCÉJ

 ≈∏Y âjƒ°üàdG á›óæŸG ácô°ûdGh á›GódG ácô°ûdG ‘ kÉ°ü°üM hCG kÉª¡°SCG ∂∏Á …òdG ∂jô°û∏d ≥ëj ’  -4

.Úàcô°ûdG ióMEG ‘ ’EG QGô≤dG

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
 ó©H êÉeóf’G øe áÄ°TÉædG ácô°ûdG hCG á›GódG ácô°ûdG ¤EG É¡JÉeGõàdGh á›óæŸG ácô°ûdG ¥ƒ≤M ™«ªL π≤àæJ

 êÉeóf’G øe áÄ°TÉædG hCG á›GódG ácô°ûdG ó©Jh .ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ácô°ûdG π«é°ùJh èeódG äGAGôLEG AÉ¡àfG

.∂dP ÒZ ≈∏Y êÉeóf’G ó≤Y ‘ ≥Øàj ⁄ Ée ,∫ƒ°UCG øe É¡«dEG ∫BG Ée OhóM ‘ á›óæŸG ácô°û∏d kÉØ∏N

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
 .√ô¡°T ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK AÉ°†≤fG ó©H kGòaÉf êÉeóf’G QGôb ¿ƒµj -1

 .ácô°ûdG  ¤EG πé°ùe ÜÉ£îH êÉeóf’G ≈∏Y Gƒ°VÎ©j ¿CG QƒcòŸG OÉ©«ŸG ∫ÓN á›óæŸG ácô°ûdG »æFGód  -2

 ,k’ÉM ¿Éc ¿EG øjódÉH ácô°ûdG »ØJ hCG ,¬à°VQÉ©e øY øFGódG ∫RÉæàj ¿CG ¤EG êÉeóf’G ∞bƒj ádÉ◊G √òg ‘h

.kÓLBG ¿Éc ¿EG ¬H AÉaƒ∏d kÉ«aÉc kÉfÉª°V Ωó≤J hCG

á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG : ™°SÉàdG ÜÉÑdG

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مع عدم ا�خالل باالتفاقات الخاصة المبرمة بين الدولة وبعض 

الشركات ا�جنبية، وفيما عدا ا�حكام المتعلقة بتأسيس الشركات، 

تطبق أحكام النظام على الشركات ا�جنبية ا�تية:
 ádÉch  hCG Öàµe hCG ´ôa ≥jôW øY ∂dP ¿Éc AGƒ°S ,áµ∏ªŸG πNGO É¡dÉªYCGh É¡WÉ°ûf ∫hGõJ »àdG äÉcô°ûdG       - CG

.ôNBG πµ°T …CG hCG

.É¡≤«°ùæJ hCG ,É¡¡«LƒJ hCG ,É¡LQÉN É¡H Ωƒ≤J ∫ÉªYCG π«ãªàd kGô≤e áµ∏ªŸG øe òîàJ »àdG äÉcô°ûdG - Ü

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
 ¢ü«NôJ Qhó°U ó©H ’EG ,áµ∏ªŸG πNGO É¡d ÖJÉµe hCG ä’Éch hCG kÉYhôa Å°ûæJ ¿CG á«ÑæLC’G äÉcô°û∏d Rƒéj ’

 »àdG ∫ÉªYC’G hCG •É°ûædG ´ƒf ≈∏Y ±Gô°TE’Gh º«¶æàdÉH á°üàîŸG á¡÷Gh QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG øe É¡d

 hCG ÜÉààcÓd á«dÉe kÉbGQhCG ¢Vô©J hCG Qó°üJ ¿CG ∂dòc É¡d Rƒéj ’h .áµ∏ªŸG πNGO á«ÑæLC’G ácô°ûdG É¡dhGõJ

.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ΩÉ¶æd kÉ≤ah ’EG áµ∏ªŸG πNGO ™«ÑdG

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y øe ábó°üe áî°ùfh ,É¡æe QOÉ°üdG ¢ü«NÎdG øe áî°ùæH IQGRƒdG QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG OhõJ

.¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh ácô°ûdG

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
 πé°ùdG ‘ Égó«b ó©H ’EG É¡dÉªYCGh É¡WÉ°ûf ádhGõe ‘ AóÑdG É¡d ¢üNôŸG á«ÑæLC’G ácô°û∏d Rƒéj ’

.…QÉéàdG

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
 ¬bGQhCG ™«ªL ≈∏Y á«Hô©dG á¨∏dÉH ™Ñ£j ¿CG á«ÑæLCG ácô°ûd Öàµe hCG ádÉch hCG ´ôa πc ≈∏Y Öéj

 ¢ù«FôdG Égõcôeh É¡fGƒæYh ácô°û∏d πeÉµdG º°S’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH áµ∏ªŸG ‘ ¬fGƒæY ¬JÉYƒÑ£eh ¬JGóæà°ùeh

.π«cƒdG º°SGh

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
 áµ∏ªŸG πNGO ¬WÉ°ûæH á°UÉÿG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG OGóYEG É¡Ñàµe hCG É¡àdÉch hCG á«ÑæLC’G ácô°ûdG ´ôa ≈∏Y

 ≥FÉKƒdG ∂∏J ´GójEGh ,É¡æY »LQÉÿG äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤Jh É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ŸG ≥ah

 hCG ádÉcƒdG hCG ´ôØdG ∂dP •É°ûæH á°UÉÿG á«dÉŸG áæ°ùdG AÉ¡àfG ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S ∫ÓN IQGRƒdG iód

.ÖàµŸG

المادة المائتان:
 πNGO É¡dÉªYCGh É¡WÉ°ûf ¿CÉ°T ‘ É¡d kÉæWƒe áµ∏ªŸG πNGO É¡Ñàµe hCG É¡àdÉch hCG á«ÑæLC’G ácô°ûdG ´ôa ó© oj

.É¡H ∫ƒª©ŸG áª¶fC’G ™«ªL ¬«∏Y ≥Ñ£Jh ,áµ∏ªŸG

المادة ا�ولى بعد المائتين:
 πé°ùdG ‘ Égó«bh É¡°ü«NôJ äGAGôLEG AÉØ«à°SÉH É¡eÉ«b πÑb É¡dÉªYCGh É¡WÉ°ûf á«ÑæLC’G ácô°ûdG âdhGR GPEG

 ∫ÉªYC’G ∂∏J GhôLCG øjòdG ¢UÉî°TC’Gh ácô°ûdG âfÉc ,É¡H ¢üNôŸG äRhÉŒ ∫ÉªYCÉH âeÉb hCG ,…QÉéàdG

.øeÉ°†àdG ¬Lh ≈∏Y É¡æY ÚdhDƒ°ùe

المادة الثانية بعد المائتين:
 É¡∏«é°ùJ ¿ƒµj ,IOó Ióe ∫ÓNh IOó ∫ÉªYCG ò«ØæJ πLCG øe áµ∏ªŸG ‘ á«ÑæLC’G ácô°ûdG OƒLh ¿Éc GPEG

 ó©H É¡∏«é°ùJ Ö£°ûjh ,Égò«ØæJh ∫ÉªYC’G ∂∏J AÉ¡àfÉH ¿É«¡àæj áàbDƒe IQƒ°üH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ Égó«bh

.É¡H ∫ƒª©ŸG iôNC’G áª¶fC’G øe √ÒZh ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ,É¡JÉeGõàdGh É¡bƒ≤M á«Ø°üJ

äÉcô°ûdG á«Ø°üJ : ô°TÉ©dG ÜÉÑdG

المادة الثالثة بعد المائتين:
.á«Ø°üà∏d ΩRÓdG Qó≤dÉH ájQÉÑàY’G á«°üî°ûdÉH ßØà–h ,á«Ø°üàdG QhO É¡FÉ°†≤fG OôéÃ ácô°ûdG πNóJ -1

 ¤EG áÑ°ùædÉH ¿hó©jh ,ácô°ûdG IQGOEG ≈∏Y ÚªFÉb A’Dƒg π¶j ∂dP ™eh ,É¡∏ëH ácô°ûdG …ôjóe á£∏°S »¡àæJ  -2

.»Ø°üŸG Ú©j ¿CG ¤EG ÚØ°üŸG ºµM ‘ Ò¨dG

 ’ »àdG É¡JÉ°UÉ°üàNG á°SQÉ‡ ≈∏Y ÉgQhO ô°üà≤jh ,á«Ø°üàdG Ióe ∫ÓN áªFÉb ácô°ûdG äÉ«©ªL ≈≤ÑJ   -3

.»Ø°üŸG äÉ°UÉ°üàNG ™e ¢VQÉ©àJ

 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ hCG ΩÉ¶ædG ‘ ¬d Qô≤ŸG ácô°ûdG ≥FÉKh ≈∏Y ´ÓW’G ≥M á«Ø°üàdG Ióe ∫ÓN ∂jô°û∏d ≈≤Ñj   -4

.¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f ‘ hCG ácô°ûdG

المادة الرابعة بعد المائتين:
 óæY ácô°ûdG á«Ø°üJ á«Ø«c ≈∏Y AÉcô°ûdG ≥Øàj hCG ¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ¢üæj ⁄ Ée

.ΩÉ¶ædG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMCÓd kÉ≤ah á«Ø°üàdG ºàJ ,É¡FÉ°†≤fG

المادة الخامسة بعد المائتين:
 .ºgÒZ øe hCG AÉcô°ûdG øe ,ÌcCG hCG óMGh ∞°üe á«Ø°üàdÉH Ωƒ≤j -1

 ájQÉ«àN’G á«Ø°üàdG QGôb Qó°üjh ,á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G øe QGô≤H á«FÉ°†≤dG á«Ø°üàdG QGôb Qó°üj  -2

 √òg øe (3) Iô≤ØdG ‘ ¬«dEG Ò°TCG É‡ …CG ≈∏Y AÉcô°ûdG ≥Øàj ⁄ GPEGh ,áeÉ©dG á«©ª÷G hCG AÉcô°ûdG øe

 .∂dòH ΩÉ«≤dG á«FÉ°†≤dG á¡÷G ¤ƒààa ,IOÉŸG

 ójó–h ,»Ø°üŸG Ú«©J ≈∏Y - á«FÉ°†b ΩCG ájQÉ«àNG âfÉcCG AGƒ°S - á«Ø°üàdG QGôb πªà°ûj ¿CG Öéj  -3

 ô¡°ûj ¿CG »Ø°üŸG ≈∏Yh .á«Ø°üà∏d áeRÓdG IóŸGh ,¬JÉ£∏°S ≈∏Y á°VhôØŸG Oƒ«≤dGh ,¬HÉ©JCGh ¬JÉ£∏°S

.¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y πjó©àd IQô≤ŸG ô¡°ûdG ¥ô£H QGô≤dG

 ôeCÉH ’EG ∂dP øe ÌcC’ Égójó“ Rƒéj ’h ,äGƒæ°S ¢ùªN ájQÉ«àN’G á«Ø°üàdG Ióe RhÉéàJ ’CG Öéj  -4

.»FÉ°†b

المادة السادسة بعد المائتين:
 ⁄ Ée ,º¡YÉªLEÉH ’EG áë«ë°U º¡JÉaô°üJ ¿ƒµJ ’h ,Ú©ªà› Gƒ∏ª©j ¿CG º¡«∏Y ÖLh ¿ƒØ°üŸG Oó©J GPEG

 øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe ¿ƒfƒµjh .OGôØfG ≈∏Y πª©dÉH º¡àæ«Y »àdG á¡÷G º¡d ìô°üJ hCG º¡æ««©J QGôb ¢üæj

 áé«àf hCG º¡JÉ£∏°S OhóM ºgRhÉŒ áé«àf Ò¨dG hCG AÉcô°ûdG hCG ácô°ûdG Ö«°üj …òdG Qô°†dG ¢†jƒ©J øY

ء
زرا

لو
س ا

جل
 م

ت
ارا

قر

áªàJ .. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f



UM AL-QURA 39393 UM AL-QURA قــرارات وأنظـمـة18 الجمعة 22 صفر  1437 هـ      4 ديسمبر  2015 م
نةال�سنة 93      العدد 4595          

س
93ال UM AL-QURA 13

.º¡dÉªYCG AGOCG ‘ É¡fƒÑµJôj »àdG AÉ£NC’G

المادة السابعة بعد المائتين:
 ™«ªéH Ωƒ≤jh ,Ò¨dGh AÉ°†≤dG ΩÉeCG ácô°ûdG »Ø°üŸG πãÁ ,á«Ø°üàdG QGôb ‘ IOQGƒdG Oƒ«≤dG IÉYGôe ™e  -1

 ™«H ∂dP ‘ ÉÃ ,Oƒ≤f ¤EG ácô°ûdG äGOƒLƒe πjƒ– ¢UÉN ¬LƒHh ,á«Ø°üàdG É¡«°†à≤J »àdG ∫ÉªYC’G

. q∫ÉM øªK ≈∏YCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πØµJ iôNCG á≤jôW …CÉH hCG OGõŸÉH äGQÉ≤©dGh ä’ƒ≤æŸG

 ¬d âMô°U GPEG ’EG ,iôNCG ácô°T ‘ á°üM É¡eó≤j ¿CG hCG ,á∏ªL ácô°ûdG ∫GƒeCG ™«Ñj ¿CG »Ø°üª∏d Rƒéj ’  -2

.¬àæ«Y »àdG á¡÷G ∂dòH

 .á≤HÉ°S ∫ÉªYCG ΩÉ“E’ áeR’ ¿ƒµJ ¿CG ’EG IójóL k’ÉªYCG CGóÑj ¿CG »Ø°üª∏d Rƒéj ’ -3

 .¬JÉ£∏°S OhóM ‘ á∏NGódG »Ø°üŸG ∫ÉªYCÉH ácô°ûdG Ωõà∏J  -4

 .ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≥ah Oó“ ⁄ Ée ,á«Ø°üàdG Ióe AÉ¡àfÉH »Ø°üŸG äÉ«MÓ°U »¡àæJ -5

المادة الثامنة بعد المائتين:
 ¿EG  ÉgOGó°ùd áeRÓdG ≠dÉÑŸG Ö«æŒh ,ájƒdhC’G Ö°ùM ádÉM âfÉc ¿EG ácô°ûdG ¿ƒjO OGó°S »Ø°üŸG ≈∏Y  -1

.É¡«∏Y kÉYRÉæàe hCG á∏LBG âfÉc

.iôNC’G ¿ƒjódG ≈∏Y ájƒdhCG á«Ø°üàdG øe áÄ°TÉædG ¿ƒjó∏d ¿ƒµJ -2

  º¡«∏Y ´Rƒj ¿CGh ,∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ º¡°ü°üM áª«b AÉcô°ûdG ¤EG Oôj ¿CG ¿ƒjódG OGó°S ó©H »Ø°üŸG ≈∏Y  -3

 ´Rh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ kÉeÉµMCG ó≤©dG øª°†àj ⁄ ¿EÉa .ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dP ó©H ¢†FÉØdG

.∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ º¡°ü°üM áÑ°ùæH AÉcô°ûdG ≈∏Y ¢†FÉØdG

 áÑ°ùædG Ö°ùëH º¡æ«H IQÉ°ùÿG âYRh ,AÉcô°ûdG ¢ü°üëH AÉaƒ∏d ácô°ûdG äGOƒLƒe ‘É°U ∞µj ⁄ GPEG  -4

.ôFÉ°ùÿG ™jRƒJ ‘ IQô≤ŸG

المادة التاسعة بعد المائتين:
 - óLh ¿EG- ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ™LGôe ™e ∑GÎ°T’ÉHh ,¬dÉªYCG ¬Jô°TÉÑe øe ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN »Ø°üŸG qó© oj  -1

 ójó“ »Ø°üŸG âæ«Y »àdG á¡é∏d Rƒéj ∂dP ™eh .Ωƒ°üN øe É¡«∏Y Éeh ∫ƒ°UCG øe ácô°û∏d Ée ™«ªéH kGOôL

.AÉ°†àb’G óæY IóŸG √òg

 É¡≤FÉKhh É¡JÓé°Sh ácô°ûdG ôJÉaO »Ø°üŸG ¤EG Gƒeó≤j ¿CG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG hCG ácô°ûdG …ôjóe ≈∏Y  -2

.É¡Ñ∏£j »àdG äÉfÉ«ÑdGh äÉMÉ°†jE’Gh

 ôjô≤àdG øª°†àj ¿CG ≈∏Y ,á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG øY kGôjô≤Jh á«dÉe ºFGƒb á«dÉe áæ°S πc ájÉ¡f ‘ »Ø°üŸG ó©j   -3

 hCG á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG ábÉYEG ¤EG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’Gh á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG ≈∏Y ¬JÉ¶Ø–h ¬JÉXƒë∏e øY kÉfÉ«H

 ≥FÉKƒdG √òg øe áî°ùæH IQGRƒdG ójhõJ ¬«∏Yh .á«Ø°üàdG Ióe ójóªàd ¬JÉMGÎbGh - äóLh ¿EG - ÉgÒNCÉJ

 É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡«∏Y á≤aGƒª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G hCG AÉcô°ûdG ≈∏Y É¡°VôYh

.¢SÉ°SC’G

 á«Ø°üàdG »¡àæJh .∫ÉªYCG øe ¬H ΩÉb ÉªY kÉ«∏«°üØJ kÉ«dÉe kGôjô≤J á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG AÉ¡àfG óæY »Ø°üŸG Ωó≤j  -4

.ôjô≤àdG Gòg ≈∏Y »Ø°üŸG âæ«Y »àdG á¡÷G ≥jó°üàH

 ¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ≈∏Y CGô£j ÉŸ IQô≤ŸG ô¡°ûdG ¥ô£H á«Ø°üàdG AÉ¡àfG »Ø°üŸG ô¡°ûj  -5

.äÓjó©J øe

المادة العاشرة بعد المائتين:
 AÉcô°ûdG ó°V hCG á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG ÖÑ°ùH »Ø°üŸG ó°V iƒYódG ™ª°ùJ ’ ,ôjhõàdGh ¢û¨dG »àdÉM GóY Éª«a

 ∫ÉªYCG ÖÑ°ùH äÉHÉ°ù◊G ™LGôe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG hCG ácô°ûdG …ôjóe ó°V hCG ácô°ûdG ∫ÉªYCG ÖÑ°ùH

 øe(ÚàFÉŸG ó©H á©°SÉàdG) IOÉŸG ΩÉµMCG ≥ah á«Ø°üàdG AÉ¡àfG ô¡°T ≈∏Y äGƒæ°S ¢ùªN AÉ°†≤fG ó©H º¡ØFÉXh

 πªY AÉ¡àfG øe äGƒæ°S çÓK hCG ,…QÉéàdG πé°ùdG ΩÉ¶æd kÉ≤ah …QÉéàdG πé°ùdG øe ácô°ûdG ó«b Ö£°Th ΩÉ¶ædG

.ó©HCG Éª¡jCG ;»Ø°üŸG

äÉHƒ≤©dG :ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
مع عدم ا�خالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب 

بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على (٥٫٠٠٠٫٠٠٠) 
خمسة ماليين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 ‘ á∏∏°†e hCG áHPÉc äÉfÉ«H π q né°S ∞°üe hCG äÉHÉ°ùM ™LGôe hCG IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ∫hDƒ°ùe hCG ôjóe πc - CG

 ôjQÉ≤àdG hCG ºFGƒ≤dG √òg Úª°†J πØZCG hCG ,áeÉ©dG á«©ªé∏d hCG AÉcô°û∏d ôjQÉ≤J øe √ó©j Éª«a hCG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG

.ºgÒZ hCG AÉcô°ûdG øY ácô°û∏d ‹ÉŸG õcôŸG AÉØNEG ó°ü≤H ájôgƒL ™FÉbh

 ídÉ°üe ó°V ¬fCG º∏©j k’Éª©à°SG ácô°ûdG ∫GƒeCG πª©à°ùj IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ∫hDƒ°ùe hCG ôjóe πc  - Ü

 É¡«a ¬d á≤Ø°U hCG ´hô°ûe øe ´ÉØàf’G hCG ¢üî°T hCG ácô°T IÉHÉëŸ hCG á«°üî°T ¢VGôZCG ≥«≤ëàd ácô°ûdG

.Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe áë∏°üe

 ÉgRƒëj  »àdG äGƒ°UC’G hCG É¡H ™àªàj »àdG äÉ£∏°ùdG πª©à°ùj IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ∫hDƒ°ùe hCG ôjóe πc  - ê

 ácô°T IÉHÉëŸ hCG á«°üî°T ¢VGôZCG ≥«≤ëàd ∂dPh ;ácô°ûdG ídÉ°üe ó°V ¬fCG º∏©j k’Éª©à°SG ,áØ°üdG ∂∏àH

.Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe áë∏°üe É¡«a ¬d á≤Ø°U hCG ´hô°ûe øe ´ÉØàf’G hCG ¢üî°T hCG

 hCG ácô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ó ój ⁄ äÉHÉ°ùM ™LGôe hCG IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y hCG ∫hDƒ°ùe hCG ôjóe πc     - O

 kÉ≤ah IQó≤ŸG Ohó◊G ôFÉ°ùÿG Æƒ∏ÑH ¬ª∏Y óæY - ∫GƒMC’G Ö°ùëH ∂dòd Ωõ∏j Ée òîàj ⁄ hCG - AÉcô°ûdG

 á©bGƒdG ô¡°ûj ⁄ hCG ,ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H ÚfÉªãdGh ájOÉ◊G)h (áFÉŸG ó©H Ú°ùªÿG) ÚJOÉŸG ΩÉµMC’

.¬æe (áFÉŸG ó©H ÚfÉªãdGh ájOÉ◊G) IOÉŸG ΩÉµMCG ≥ah

 k’Éª©à°SG Ò¨dG iód É¡bƒ≤M hCG É¡dƒ°UCG hCG É¡dGƒeCG πª©à°ùj ácô°ûdG á«Ø°üJ á«dhDƒ°ùe ¤ƒàj ∞°üe πc  - `g

 πLCG øe ¿Éc AGƒ°S ∂dPh ,ÚæFGódG hCG AÉcô°û∏d Qô°†dG kGóªY ÖÑ°ùj hCG ácô°ûdG ídÉ°üe ™e ¬°VQÉ©J º∏©j

 áë∏°üe É¡«a ¬d á≤Ø°U hCG ´hô°ûe øe ´ÉØàf’G hCG ¢üî°T hCG ácô°T π«°†Øàd hCG á«°üî°T ¢VGôZCG ≥«≤–

 ‘ ôNBG ≈∏Y øFGO π«°†ØJ πLCG øe á≤≤ëàe ácô°ûdG ∫GƒeCG ‘ ¬JÉaô°üJ âfÉc hCG Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe

.´hô°ûe ÖÑ°S ¿hO ¬≤M AÉØ«à°SG

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
مع عدم ا�خالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب بالسجن 

مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على (١٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين:

 øY É¡JQGOEG øY ÚdhDƒ°ùŸG ¢UÉî°TC’G hCG Iõ¡LC’G ≥jôW øY ácô°ûdG ≠∏Ñj ⁄ äÉHÉ°ùë∏d ™LGôe πc    - CG

.á«FÉæL äÉØdÉ ≈∏Y É¡dÉªà°TG ¬d hóÑj »àdGh ¬∏ªY AÉæKCG É¡Ø°ûàµj »àdG äÉØdÉîŸG

.¬àØ«Xh ºµëH É¡«∏Y ™∏WG »àdG ácô°ûdG QGô°SCG á°üàîŸG äÉ¡÷G Ò¨d ≈°ûaCG ΩÉY ∞Xƒe πc - Ü

 πØ¨j hCG ,áHPÉc ™FÉbh ôjQÉ≤J øe ó©j Éª«a kGóªY âÑãj ácô°ûdG ≈∏Y ¢û«àØàdG πLCG øe Ú©e ¢üî°T πc  - ê

.¢û«àØàdG áé«àf ‘ ôKDƒJ ¿CG É¡fCÉ°T øe ájôgƒL ™FÉbh ôcP kGóªY

 äGAGôLEG πªµà°ùJ ⁄ ácô°T π«é°ùJ ∫ƒ°üëH ΩÉ¡jE’G kGó°UÉb á∏«°Sh …CÉH ìô°U hCG ô°ûf hCG ø∏YCG øe πc  - O

.ÖÑ°S …C’ É¡∏«é°ùJ

 kÉaÓN ¢UÉî°TC’ AÉª°SCG ô°ûf ≈∏Y - ¢ü°ü◊G ΩÉ«bCG AÉØ«à°SG hCG äÉHÉààcG Ö∏L πLCG øe - πªY øe πc  - `g

.∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH ácô°ûdÉH ¿ƒ£ÑJÒ°S hCG Ú£ÑJôe ºgQÉÑàYGh á≤«≤ë∏d

 hCG ácô°ûdG ≥FÉKh  øe ∂dP ÒZ ‘ hCG ¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f ‘ hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ - kGóªY - âÑã oj øe πc   -h

 áØdÉ hCG áHPÉc äÉfÉ«H;¢ù«°SCÉàdG Ö∏£d á≤aGôŸG äGóæà°ùŸG ‘ hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉàH ¢ü«NÎdG Ö∏W ‘

.∂dòH ¬ª∏Y ™e Égô°ûf hCG ≥FÉKƒdG ∂∏J ™bh øe πch ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’

 hCG á«æ«©dG ¢ü°ü◊G Ëƒ≤J ¢üîj Éª«a ºgÒZ øe hCG AÉcô°ûdG øe áHPÉc äGQGôbEG Ωób hCG ≠dÉH øe πc  - R

 ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ óæY ∂dP ¿Éc AGƒ°S ,∂dòH ¬ª∏Y ™e É¡àª«b πeÉµH AÉaƒdG hCG AÉcô°ûdG ÚH ¢ü°ü◊G ™jRƒJ

.AÉcô°ûdG ÚH ¢ü°ü◊G ™jRƒJ πjó©J óæY hCG ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR óæY hCG

 äÉ«©ªL ióMEG ‘ âjƒ°üàdÉH ∂dP ¬∏ªY áé«àf ΩÉb hCG ,∂jô°ûdG hCG º¡°SC’G ∂dÉe á«°üî°T πëàfG øe πc  - ì

.ôNBG ¢üî°T áWÉ°SƒH hCG kÉ«°üî°T ∂dòH ΩÉb AGƒ°S ,AÉcô°ûdG hCG ÚªgÉ°ùŸG

 .¬∏LCG øe â°üNQ …òdG ¢Vô¨dG ÒZ ‘ ácô°ûdG Ωóîà°SG øe πc - •

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
مع عدم ا�خالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة ال 

تزيد على (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال:
 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y hCG ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ±ÓN ≈∏Y óFGƒY hCG kÉMÉHQCG ,á«f Aƒ°ùH ¢†Ñb hCG ´Rh hCG Qôb øe πc     - CG

.áØdÉîŸÉH ¬ª∏Y ™e ™jRƒàdG ∂dP ≈∏Y ¥ó°U äÉHÉ°ùM ™LGôe πch ,¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG

 .ÉgOÉ≤©fG hCG áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO π«£©J ‘ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe kGóªY ÖÑ°ùJ øe πc - Ü

 kÉ©àªàe πX hCG É¡JQGOE’ kÉHóàæe kGƒ°†Y hCG áªgÉ°ùe ácô°T ‘ IQGOEG ¢ù∏› ‘ kGƒ°†Y ¬æ««©J πÑb øe πc  - ê

 ∂∏J É¡«a ™≤J ácô°ûd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πch ,ΩÉ¶ædG ‘ IQô≤ŸG ΩÉµMCÓd kÉaÓN ájƒ°†©dÉH

.É¡H kÉŸÉY ¿Éc ¿EG äÉØdÉîŸG

 ,ΩÉ¶ædG  ΩÉµMC’ kÉaÓN ¢Vôb hCG ¿Éª°V ≈∏Y ácô°ûdG øe π°üM áªgÉ°ùe ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ‘ ƒ°†Y πc    - O

.É¡H kÉŸÉY ¿Éc ¿EG áØdÉîŸG √òg É¡«a ™≤J ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ πch

 ™æ“ »àdG ÜÉÑ°SC’G OƒLƒH ¬ª∏Y ™e É¡àdhGõe ‘ ôªà°SG hCG äÉHÉ°ù◊G ™LGôe äÉª¡Ã ΩÉ«≤dG πÑb øe πc  - `g

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah äÉª¡ŸG ∂∏àH ¬eÉ«b

 ¬©æe  hCG ,AÉcô°ûdG hCG ÚªgÉ°ùŸG äÉ«©ªL ióMEG ‘ ácQÉ°ûŸG øe kÉµjô°T hCG kÉªgÉ°ùe ó°üb øY ™æe øe πc     -h

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉaÓN kÉµjô°T ¬Ø°UƒH hCG ¢ü°ü◊ÉH hCG º¡°SC’ÉH á£ÑJôŸG âjƒ°üàdG ¥ƒ≤ëH ™àªàdG øe

 ‘ ácQÉ°ûŸG ΩóY hCG Ú©e √ÉŒG ‘ âjƒ°üàdG πHÉ≤e É¡H óYh hCG ¿Éª°V ≈∏Y hCG ™aÉæe ≈∏Y π°üM øe πc   - R

.™aÉæŸG ∂∏àH óYh hCG øª°V hCG íæe øe πc ∂dòch ,âjƒ°üàdG

 IQô≤ŸG  IóŸG ∫ÓN OÉ≤©fÓd AÉcô°ûdG hCG ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO ‘ ¬ÑLGh AGOCG ‘ πªgCG øe πc  - ì

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ÉgOÉ≤©f’

 .ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ô°ûf ‘ ¬ÑLGh AGOCÉH πNCG øe πc - •

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂jô°ûdG hCG ºgÉ°ùŸG ∫hÉæàe ‘ áeRÓdG ≥FÉKƒdG ™°†j ⁄ øe πc - …

 .ΩÉ¶ædG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ≥FÉKƒdÉH IQGRƒdG ójhõJ ‘ ¬ÑLGh AGOCG ‘ πªgCG øe πc  -∑

.ΩÉ¶ædG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMCÓd kÉ≤ah É¡æjhóJh äÉYÉªàL’G ô°VÉ OGóYEG ≈∏Y πª©j ⁄ øe πc  - ∫

 É¡JGóæà°ùeh  ácô°ûdG ¥GQhCG ≈∏Y ´ÓW’G ‘ - ΩÉ¶ædG ºµëH - ≥◊G º¡d øe πªY kGóªY ¥ÉYCG øe πc   - Ω

.º¡∏ªY AGOCG øe º¡æ«µ“ øe ™æàeG hCG ,∂dP ‘ ÖÑ°ùJ hCG ,É¡≤FÉKhh É¡JÉHÉ°ùMh

 kÉ≤ah …QÉéàdG  πé°ùdG ‘ Égó«b hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ô¡°ûH ΩÉ«≤dG ¿CÉ°T ‘ ¬ÑLGh AGOCG ‘ πªgCG øe πc  - ¿

 äÉfÉ«H ‘ πjó©àdG hCG ¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶f hCG ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ πjó©àdG ô¡°T øY ∞∏îJ øe πch ,ΩÉ¶æ∏d

.ΩÉ¶æ∏d kÉ≤ah …QÉéàdG É¡∏é°S

 .ΩÉ¶ædG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMCÓd kÉ≤ah É¡FÉ¡àfG hCG á«Ø°üàdG ô¡°T ÖLGƒH º≤j ⁄ ∞°üe πc  - ¥

 øe (Iô°ûY á°ùeÉÿG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉfÉ«ÑdG øe …CG êGQOEG ‘ ¬ÑLGh AGOCG ‘ πªgCG øe πc   - Q

.ΩÉ¶ædG

 .ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG øe É qkjCG ∞dÉN äÉHÉ°ùM ™LGôe πc - ¢T

 É¡WÉ°ûfh ácô°ûdG πª©H á£ÑJôŸG äGQGô≤dGh áª¶fC’G ≥«Ñ£J »YGôj ’ ácô°T ‘ ∫hDƒ°ùe hCG ácô°T πc    - ä

 ÖÑ°S AGóHEG ¿hO ∂dPh ,á°üàîŸG á¡÷G ÉgQó°üJ »àdG §HGƒ°†dG hCG º«eÉ©àdG hCG äÉª«∏©à∏d πãàÁ ’h

.∂dòd ∫ƒ≤©e

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
 Iô°ûY ájOÉ◊G) OGƒŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉØdÉîŸGh ºFGô÷G øY IQô≤ŸG äÉHƒ≤©dG Oƒ©dG ádÉM ‘ ∞YÉ°†J

 ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ‘ kGóFÉY ó©jh .ΩÉ¶ædG øe (áFÉŸG ó©H Iô°ûY áãdÉãdG)h (áFÉŸG ó©H Iô°ûY á«fÉãdG)h (áFÉŸG ó©H

 ïjQÉJ øe äGƒæ°S çÓK ∫ÓN ;»FÉ¡f ºµëH É¡«a ¬«∏Y ΩƒµëŸG É¡°ùØf áØdÉîŸG hCG áÁô÷G ÖµJQG øe πc

.¬«∏Y ºµ◊G

ء
زرا

لو
س ا

جل
 م

ت
ارا

قر

áªàJ .. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f
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المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
 ájOÉ◊G) ÚJOÉŸG ‘ áeôéŸG ∫É©aC’G øY AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áª¡Ã ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«g ¢üàîJ

.ΩÉ¶ædG øe (ÚàFÉŸG ó©H Iô°ûY á«fÉãdG)h (ÚàFÉŸG ó©H Iô°ûY

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
 ó©H Iô°ûY áãdÉãdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉØdÉîŸG øY IQô≤ŸG äÉHƒ≤©dG ´É≤jEG á°üàîŸG á¡é∏d

.á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G ΩÉeCG º∏¶àdG áHƒ≤©dG QGôb √ó°V Qó°U øŸh ,(ÚàFÉŸG

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
 ájOÉ◊G) ÚJOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG áeôéŸG ∫É©aC’G ióMEG ÖµJQG øe ≈∏Y iƒYódG áeÉbEG äQò©J GPEG

 ≈∏Y iƒYódG áeÉbEG ΩÉ©dG AÉYO’Gh ≥«≤ëàdG áÄ«¡∏a ,(ÚàFÉŸG ó©H Iô°ûY á«fÉãdG)h (ÚàFÉŸG ó©H Iô°ûY

.É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG áeGô¨dÉH É¡«∏Y ºµ◊ÉH áÑdÉ£ª∏d ácô°ûdG

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
 øe πc ≈∏Y ¢†jƒ©àdÉH ´ƒLôdG ‘ ¢üî°T …CG ≥ëH ÜÉÑdG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J πîj ’

.ÜÉÑdG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉØdÉîŸGh ºFGô÷G øe …CG ÜÉµJQG áé«àf Qô°†H ¬d ÖÑ°ùJ

á«eÉàN ΩÉµMCG :ô°ûY ÊÉãdG ÜÉÑdG

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
 ¬H »°†≤J ÉŸ kÉ≤ah äÉ«MÓ°U øe …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒŸ Éeh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCÉH ∫ÓNE’G ΩóY ™e

 áÑbGôe ΩÉ¶fh ,ÊhÉ©àdG ÚeCÉàdG äÉcô°T áÑbGôe ΩÉ¶fh ,∑ƒæÑdG áÑbGôe ΩÉ¶f á°UÉîHh ,ábÓ©dG äGP áª¶fC’G

 á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG áªgÉ°ùŸG äÉcô°T ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH á°üàîŸG á¡÷G áÄ«¡dG ¿ƒµJ ,πjƒªàdG äÉcô°T

 óMCG ¿Éc GPEG êÉeóf’G äÉ«∏ªY º«¶æJ ∂dP ‘ ÉÃ ,É¡∏ª©d áª¶æŸG óYGƒ≤dG QGó°UEGh ,É¡àÑbGôeh ájOƒ©°ùdG

.ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóe ácô°T É¡aGôWCG

المادة العشرون بعد المائتين:
 Éª«a äÉcô°ûdG ≈∏Y áHÉbôdG ≥M á°üàîŸG á¡é∏d ,(ÚàFÉŸG ó©H Iô°ûY á©°SÉàdG) IOÉŸG ‘ OQh Ée IÉYGôe ™e

 ∂dP ‘ ÉÃ ,¢SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ó≤Y ‘ hCG ΩÉ¶ædG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMC’G ≥«Ñ£àH ≥∏©àj

 …ôjóe hCG IQGOE’G ¢ù∏› øe äÉfÉ«H øe √GôJ Ée Ö∏Wh É¡JÉHÉ°ùM ¢üëah ácô°ûdG ≈∏Y ¢û«àØàdG á«MÓ°U

.¢Vô¨dG Gò¡d ºgQÉàîJ AGÈN øe hCG É¡«Hƒ°ùæe øe ÌcCG hCG Ühóæe áWÉ°SƒH ∂dPh ácô°ûdG

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
 áLQóe áªgÉ°ùe ácô°T âfÉc GPEG áÄ«¡dG ∂dòch ,IQGRƒdG »∏ã‡ Gƒ©∏£ oj ¿CG ácô°ûdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ™«ªL ≈∏Y

 (ÚàFÉŸG ó©H øjô°û©dG)IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ∫ÉªYC’ÉH ≥∏©àj Éª«a - ∂dP ¤EG ≈©°ùJ hCG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘

 äÉMÉ°†jE’Gh äÉeƒ∏©ŸG πc º¡d Gƒeó≤j ¿CGh ,É¡≤FÉKhh É¡JÓé°Sh ácô°ûdG ôJÉaO øe ¬fƒÑ∏£j Ée πc ≈∏Y -

.∂dòH á≤∏©àŸG

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
 »àdG ºFGô÷G äÉÑKEG ‘ »FÉæ÷G §Ñ°†dG áØ°U - á°üàîŸG á¡÷G øe QGôb º¡à«ª°ùàH QOÉ°üdG - ÚØXƒª∏d

 ≥FÉKh øe áÁô÷ÉH kÉ≤∏©àe ¬fhôj Ée ≈∏Y ßØëàdG - ∂dP π«Ñ°S ‘ - º¡dh .ΩÉ¶ædG ΩÉµMC’ áØdÉîŸÉH ™≤J

.äÓé°Sh

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
 ΩÉµMCG ≥«Ñ£J øe áÄ°TÉædG äÉYRÉæŸGh á«FGõ÷Gh á«fóŸG ihÉYódG ™«ªL ‘ á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG á¡÷G ô¶æJ

.¬eÉµMCG áØdÉîŸ IQô≤ŸG äGAGõ÷G ™«bƒJh ΩÉ¶ædG

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
 øe CGóÑJ áæ°S ≈∏Y ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ¬eÉµMC’ kÉ≤ah É¡YÉ°VhCG πjó©J ΩÉ¶ædG PÉØf óæY áªFÉ≤dG äÉcô°ûdG ≈∏Y

 IOQGƒdG ΩÉµMC’G - ¬°üîj Éª«a πc - áÄ«¡dG ¢ù∏›h IQGRƒdG Oó– ∂dP øe kAÉæãà°SGh ,ΩÉ¶ædÉH πª©dG ïjQÉJ

.IóŸG ∂∏J ∫ÓN äÉcô°ûdG ∂∏J É¡d ™°†îJ »àdG ¬«a

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
 ´GƒfCG øe ´ƒf πµd á«°SÉ°SC’G áª¶fC’Gh ¢ù«°SCÉàdG Oƒ≤©d ájOÉ°TÎ°SG êPÉ‰ ôjRƒdG øe QGô≤H Qó°üJ -1

 É¡H πª©jh ,ÊhÎµdE’G IQGRƒdG ™bƒe ‘ ô°ûæJh ,ΩÉ¶ædG Qhó°U ïjQÉJ øe kÉeƒj øjô°ûYh áFÉe ∫ÓN äÉcô°ûdG

.ΩÉ¶ædÉH πª©dG ïjQÉJ øe

.ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG øe Éª¡æe πc ¢üîj Ée ò«Øæàd Ωõ∏j Ée áÄ«¡dG ¢ù∏›h ôjRƒdG Qó°üj -2

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:
 πc  »¨∏jh , `g1385-3-22 ïjQÉJh  (6/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ,äÉcô°ûdG ΩÉ¶f π ΩÉ¶ædG πëj

.ΩÉµMCG øe ¬©e ¢VQÉ©àj Ée

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ √ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú°ùªNh áFÉe ó©H ΩÉ¶ædÉH πª©j
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`g1437-1-27  ïjQÉJh (32) ºbQ  QGôb

`g1437-2-4  ïjQÉJh (38) ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 á∏ªà°ûŸG , `g1435-9-24 ïjQÉJh 39251 ºbôH »µ∏ŸG ¿ƒjGódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 , `g1435-1-18 ïjQÉJh 15999 ºbQh `g 1430-2-4 ïjQÉJh1613 ºbQ º«∏©àdG IQGRh »à«bôH ≈∏Y

 ¬æe IOƒ©dGh ¬æHG á°SGQO ô≤Ÿ kÉjƒæ°S ôØ°S »JôcòJ ¥É©ŸG å©àÑŸG  ÖdÉ£dG ôeCG ‹h AÉ£YEG Ö∏W Úàæª°†àŸG

.áµ∏ªŸG ¤EG

. `g1395-9-24 ïjQÉJh (1411) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh 

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG , `g1436-11-23 ïjQÉJh (780) ºbQ  ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1436-12-1 ïjQÉJh (2024) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:Qô≤j

 ∫ÉM ‘ - ¬Ñ«æj øe hCG -êQÉÿG ¤EG å©àÑŸG ábÉY’G …hP øe ÖdÉ£dG ôeCG ‹ƒd (kÉjƒæ°S) º«∏©àdG IQGRh ±ô°üJ

:»JCÉj Ée IóMGh á«°SGQO áæ°S øY π≤j’ Ée  ∑Éæg »°†eCG …òdG ¬æHCG IQÉjR ‘ ¬àÑZQ

.á°SGQó∏d kÉã©àÑe ÖdÉ£dG ¿Éc GPEG IOƒYh ôØ°S IôcòJ -

.π«gCÉJ õcôe ¤EG kÉã©àÑe ÖdÉ£dG ¿Éc GPEG IOƒYh ôØ°S »JôcòJ -

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 á∏ªà°ûŸG , `g1435-12-2 ïjQÉJh 49219 ºbôH »µ∏ŸG ¿GƒjódG øe IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

 ´ƒ°Vƒe á°SGQO ô°† ¿CÉ°T ‘ , `g1435-7-28 ïjQÉJh  88802 ºbQ á«∏NGódG IQGRh á«bôH ≈∏Y

 ïjQÉJh 7943 ºbQ á«dÉŸG IQGRh ÜÉ£N ≈∏Y ∂dòc á∏ªà°ûŸGh , ájójó◊G •ƒ£ÿG áµÑ°T ≈∏Y äÉjó©àdG

 ‘ `g1435-9-20 ïjQÉJh 1916-01 ºbQ ájójó◊G •ƒ£î∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ÜÉ£Nh `g1435-9-16

.´ƒ°VƒŸG ¿CÉ°T

. `g1428-5-4 ïjQÉJh (150) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG áÄ«g ‘ ó©ŸG,`g1436-9-18 ïjQÉJh (584) ºbQ ô°†ëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1437-1-8 ïjQÉJh (44) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:»∏j Ée Qô≤j

 ∂dPh , ¿óŸG ÚH É¡≤aGôeh ájójó◊G •ƒ£ÿG áµÑ°T ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH »YÉæ°üdG øeCÓd É«∏©dG áÄ«¡dG ΩÉ«b : k’hCG

.»YÉæ°üdG øeCÓd É«∏©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ á«∏NGódG ôjRh »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©à∏d kÉ≤ah

 ±Gô°TEG ∫ÉªàcG ó©H ∂dPh , `g1428-5-4 ïjQÉJh (150) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H πª©dG AÉ¡fEG :kÉ«fÉK

 •ƒ£î∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒª∏d á©HÉàdG É¡≤aGôeh ájójó◊G •ƒ£ÿG áµÑ°T ≈∏Y »YÉæ°üdG øeCÓd É«∏©dG áÄ«¡dG

 IQGRh ‘ ΩÉ©dG øeC’Gh »YÉæ°üdG øeCÓd É«∏©dG áÄ«¡dG ÚH ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ≥«°ùæàdG ºàj ¿CG ≈∏Y , ájójó◊G

.ájójó◊G •ƒ£î∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸGh á«∏NGódG

 Ée ¬«a í°VƒJ »eÉ°ùdG ΩÉ≤ŸG ¤EG ôjô≤J ™aôH - QGô≤dG Gòg Qhó°U øe ÚeÉY ó©H - á«∏NGódG IQGRh ΩÉ«b :kÉãdÉK
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قاعدة الملك 
عبدالعزيز 

البحرية 
بالجبيل 

مركز 
التشغيل 
والصيانة

1- استبدال وتوريد وتركيب 

احملطات الفرعية والكيابل 

لشبكة املغذيات الرئيسية )1( 

و)2( بقاعدة امللك عبدالعزيز 

البحرية باجلبيل

ق ب-ع 

37/018
1437/3/23هـ1437/3/23هـ10.000

2- ترميم غرف التفتيش 

مبواقع متعددة بقاعدة امللك 

عبدالعزيز البحرية

ق ب-ع 

37/019
1437/3/24هـ1437/3/24هـ1000

إدارة مدينة 
الملك خالد 
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بحفر الباطن

توريد وتشغيل واختبار موتور 

تشغيل وحدة تبريد 7000 

حصان

1437/4/8هـ1437/4/7هـ10.000 436/100/11

إدارة مدينة 
الملك فهد 
العسكرية

1- إنشاء مبنى إداري مبدينة 

امللك فهد العسكرية 

باملنطقة الشرقية

1437/3/24هـ1437/3/23هـ2000 37/13

2- توريد وتركيب سور شبكي 

مبدينة امللك فهد العسكرية 

باملنطقة الشرقية

1437/4/1هـ1437/3/30هـ500 37/14

إدارة التشغيل 
والصيانة 
للمنشآت 

العسكرية 
بشرورة

إنشاء معسكر خيام          

بقوة شرورة بنظام التأجير
1437/3/20هـ1437/3/20هـ436/08/141000

اإلدارة 
الهندسية 
واألشغال 

بوزارة الدفاع 

1- مشروع إنشاء مستودع 

بالرياض 
1437/3/24هـ1437/3/23هـ1000 36/30

2- مشروع إنشاء مستودع 

تخزين بالرياض
1437/3/25هـ1437/3/24هـ1000 36/31

3- مشروع إنشاء مستودعات 

باملواقع 
1437/3/26هـ1437/3/25هـ1000 36/32

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بالجبيل

منافسة عقد صيانة عدد )2( 

مصعد في املستشفى ملدة 

خمس سنوات

1437/3/17هـ1437/3/16هـ500 1437/9/33

وزارة الماليـــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مصلحة 
الزكاة 

والدخل 
اإلدارة العامة

الرياض

 منافسة مشروع صيانة 

ونظافة مبنيي فرعي مصلحة 

الزكاة والدخل بالباحة وجنران

1437/3/27هـ 1437/3/26هـ1500

مصلحة 
الجمارك 

العامة

1- عملية إنشاء مستودعات 

بقسم املتروكات بجمرك ميناء 

جدة اإلسالمي

 76

1437/1436/
1437/3/26هـ1437/3/26هـ2000

2- أعمال التشغيل والصيانة 

والنظافة ألنظمة كاميرات 

األمن اجلمركي وملحقاتها 

باملنافذ اجلمركية

 77

1437/1436/
1437/4/2هـ1437/4/2هـ2000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الديوان العام  
اإلدارة العامة 

للشؤون 
اإلدارية 

والمالية  
وحدة 

المنافسات 
والعقود

تشغيل وصيانة مبنى وزارة 

الداخلية بالرياض واملباني 

امللحقة

1437/3/18هـ1437/3/18هـ4/37/53/13000

مركز 
المعلومات 

الوطني

متديد موعد منافسة مشروع 

تطوير البنية التحتية لتطبيق 

تقنية احلوسبة السحابية 

Cloud 2

1437/3/4هـ   1437/3/3هـ 5000 2015/18

قوات 
األمن الخاصة

1- تأجير وتشغيل سوق 

إسكان قوات األمن اخلاصة 

املرحلة الثالثة مبدينة األمير 

نايف األمنية بصلبوخ

 13/1/4/9

/1437هـ
1437/3/27هـ1437/3/26هـ500 

2- تشغيل وصيانة ونظافة 

وزراعة إسكان قوات األمن 

اخلاصة مبراحله الثالث

 14/1/4/9

/1437هـ
1437/4/17هـ1437/4/16هـ5000 

3- صيانة نظام سنترال 

قوات األمن اخلاصة في مدينة 

الرياض

 12/1/4/9

/1437هـ
1437/4/15هـ1437/4/14هـ1500

المديرية 
العامة 

للجوازات

1- عملية تقدمي اإلعاشة 

املطهية لطلبة معهد اجلوازات
1437/4/1هـ1437/3/30هـ37/61000

2- عملية إنشاء صاالت بإدارة 

جوازات منطقة جازان
1437/4/2هـ1437/4/1هـ37/7500

3- مشروع تطوير برنامج 

القبول والتسجيل ملعهد 

اجلوازات

1437/4/3هـ1437/4/2هـ37/81000

برنامج 
مستشفى 
قوى األمن 

بالدمام

1- مشروع جتهيز وتأثيث 

مختبر الصيدلية 
D15/182000

1437/4/2هـ1437/4/1هـ

2- مشروع استكمال 

وتشطيبات غرفة إدارة الرعاية 

املنزلية

D15/192000

3- توريد أجهزة حاسب آلي 

وماسحات ضوئية وطابعات
D15/205000

إمارة 
منطقة تبوك

مشروع صيانة ونظافة مباني 

احملافظات واملراكز التابعة 
1437/4/16هـ1437/4/15هـ500

كلية الملك 
فهد األمنية

1- مشروع تهيئة مكاتب 

)BQ ( إدارية مببنى
1437/7 500

1437/3/26هـ 1437/3/25هـ 
2- مشروع تأهيل غرفة 

اجتماعات مدير عام الكلية 
1437/8 500

3- مشروع تهيئة موقع برنامج 

بكالوريوس العلوم األمنية 
1437/92000

وزارة الميـــاه والكهربـــاء

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المياه 
والكهرباء

متديد موعد منافسة إنشاء 

مصب للوايتات واستكمال 

األعمال املتبقية حملطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي بطريف

1437/3/13هـ1437/3/12هـ49810.000

مياه الرياض
عقد نظام احلضور واإلنصراف 

وأجهزة التحضير بتقنية 

بصمة األصبع الغير تالمسي

 96

  1437/1436/
1437/3/27هـ1437/3/26هـ1000

مياه تبوك

1- مشروع تشغيل وصيانة 

محطة املعاجلة وملحقاتها 

مبدينة تيماء

45086/602000

1437/4/15هـ1437/4/14هـ
2- مشروع تنفيذ توصيالت 

صرف صحي منزلية مبحافظة 

ضباء – املرحلة األولى

45086/592000

وزارة الداخليـــــةوزارة الدفــــاع
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

صحة 
مكة المكرمة

إعادة طرح منافسة صيانة 

وتشغيل احلاسب اآللي 

مبستشفى الوالدة واألطفال 

مبكة املكرمة  

1437/4/7هـ1437/4/7هـ  2000 360251030014  

صحة 
المدينة 
المنورة

الصيانة والنظافة والتشغيل 

غير الطبي لعدد ) 7 ( 

مستشفيات ) احلناكية العام 

– املهد العام – العيص العام 

– احلمنة – احلسو – أبو راكه – 

ينبع النخل ( مبنطقة املدينة 

املنورة

1437/4/1هـ1437/4/1هـ10.000 370481030003

صحة جدة
الصيانة والنظافة والتشغيل 

غير الطبي ملستشفى الثغر 

بجدة

370261000004

 1437/4
1437/4/8هـ1437/4/7هـ3000

صحة عسير

تأجيل موعد منافسة الصيانة 

والنظافة والتشغيل الغير 

طبي والصيانة الطبية 

ملستشفى عسير املركزي

1437/3/5هـ1437/3/5هـ1436/99210.000

صحة جازان
  مشروع إنشاء وتطوير 

مطابخ مستشفيات منطقة 

جازان

1437/3/16هـ1437/3/15هـ37/102000

صحة األحساء

تأجيل موعد منافسة عملية 

إنشاء إسكان التمريض 

مبستشفى سلوى العام 

مبحافظة األحساء

 1/04/0023

36/035/
1437/4/3هـ 1437/4/2هـ1000

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة الملك 
فهد الطبية

1- مشروع توريد وتركيب 

وتشغيل أجهزة االتصاالت 

الالسكلية

370115000

1437/3/20هـ1437/3/19هـ

2- غسيل الكلى البريتوني- 

كبار
370125000

1437/4/23هـ1437/4/22هـ3370135000- اإلعاشة املطهية

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

1437/4/2هـ1437/4/1هـ55000م/2016تأمني وتوريد اللوازم الطبية  

وزارة الزراعــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

1- تأمني حراسة أمنية 

للغابات
497610.000

1437/3/26هـ1437/3/25هـ

2- إنشاء مرفأ الصيادين 

احلرفيني بالليث مبنطقة مكة 

املكرمة

497715.000

3- إنشاء مرفأ الصيادين 

احلرفيني بالوجه مبنطقة تبوك
497815.000

4- تسوية أرض مستودع اإلدارة 

العامة لشؤون الزراعة مبنطقة 

اجلوف الواقع على طريق 

الصوامع

49813000

1437/3/27هـ1437/3/26هـ 5- إنشاء مرفأ الصيادين 

احلرفيني بالقحمة مبنطقة 

عسير

498215.000

6- إنشاء مرفأ الصيادين 

احلرفيني بضباء مبنطقة تبوك
498315.000

فرع القصيم
إنشاء عدد ) 2 ( مجمع دورات 

مياه ملنتزه القصيم الوطني
1437/3/26هـ1437/3/25هـ49751000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحرس 
الوطني
الرياض

1- حتديث محطة فرعية ملبنى 

اإلدارة العامة لتقنية وأمن 

املعلومات ، ويتكون املشروع 

من  ) توريد وتركيب محطة 

فرعية سعة ) 1000 كيلو 

فولت أمبير ( تشمل محول 

ووحدة حلقية ولوحة عمومية 

ولوحات رئيسية ومولد ) 1000 

كيلو فولت أمبير 220/380 

فولت ( وخزان رئيسي وخزان 

يومي وكابالت جهد متوسط 

وكابالت ضغط منخفض ( 

مطلوب تصنيف في مجال 

العمل  

 53

/1437/1436هـ
1437/3/24هـ1437/3/23هـ1000 

2- استكمال نواقص لواء 

األمير تركي بن عبدالعزيز األول 

اآللي بخشم العان ويتكون 

املشروع من ) إنشاء مباني من 

اخلرسانة املسلحة مبساحة 

تقريبية )2,7000 م2( مع أعمال 

املوقع العام والبنية التحتية 

مطلوب تصنيف في مجال 

العمل  

 54

/1437/1436هـ
1437/4/1هـ1437/3/30هـ3000 

3- أثاث وفرش إسكان 

منسوبي احلرس الوطني 

بالقصيم 

 55

/1437/1436هـ
1437/4/2هـ1437/4/1هـ30,000

4- إعادة طرح مشروع : صيانة 

وتشغيل ونظافة معسكرات 

قوة الواجب في عرعر ورفحاء 

ملدة ثالث سنوات 

تصنيف في مجال العمل

 52

/1437/1436هـ
1437/3/25هـ1437/3/24هـ3000

الحرس 
الوطني 
للقطاع 

الغربي إدارة 
المناقصات

إعادة طرح مناقصة تأمني 

احملروقات والغسيل والتشحيم 

لسيارات احلرس الوطني 

للقطاع الغربي

14/ص-

1437/36
1437/4/1هـ1437/3/30هـ500 

الشؤون 
الصحية 
بالحرس 
الوطني

1- منافسة خدمة توفير 

امليزان اإللكتروني احلراري مع 

املستهلكات وخدمة الصيانة 

-حسب الطلب- جلميع 

مستشفيات الشؤون الصحية 

بوزارة احلرس

م ش ص 

/1437/6هـ
1437/4/15هـ1437/4/14هـ5000 

2- منافسة إدارة وتشغيل 

وصيانة مجموعة أنظمة 

وخدمات ملركز امللك عبداهلل 

العاملي لألبحاث الطبية 

التابعة للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني 

م ش ص 

/1437/7هـ
1437/4/3هـ1437/4/2هـ10.000 

3- منافسة تأمني خدمة 

الفحص اآللي اجلزيئي 

للميكروب املسبب ملرض السل 

مع األجهزة واملستهلكات 

الالزمة ملدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض التابعة 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني 

م ش ص 

/1437/8هـ
1437/4/18هـ1437/4/17هـ2000 

وزارة الثقافة واإلعالم

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
واإلعالم

صيانة ونظافة مبنى وكالة 

الوزارة للشؤون الثقافية

 23/117/04/3

1437/1436/
1437/3/26هـ1437/3/25هـ1500 

وزارة الحرس الوطنيوزارة الصحــــة
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة 
الملك 

عبد العزيز        

1- تأمني عدد )150( محطة 

عمل ألعضاء هيئة التدريس 

مبعهد اللغة اإلجنليزية )املباني 

اجلديدة 534 – 535(

1437/4/2هـ  1437/4/2هـ106043000/ د   

2- متديد عملية تأمني أثاث 

للسكن اجلديد بعمادة شؤون 

الطالب بشطر الطالبات 

1437/3/10هـ  1437/3/10هـ841535000/ د   

جامعة 
الملك سعود

1- متديد موعد منافسة جتهيز 

مشروع توسعة مستشفى 

امللك عبدالعزيز اجلامعي     

1437/2/21هـ1437/2/20هـ36/7950.000

2- متديد موعد منافسة 

عملية تشغيل وإدارة جهاز 

النظائر املشعة )السيكلترون( 

وملحقاته في مركز األورام 

باملدينة الطبية اجلامعية

1437/3/18هـ1437/3/17هـ36/923000

3- تقدمي خدمات النظافة 

والزراعة ومكافحة احلشرات 

والنفايات الطبية اخلطرة 

باملدينة الطبية اجلامعية

1437/3/24هـ1437/3/23هـ36/9310.000

4- عملية التشغيل والصيانة 

للمحطات الزلزالية باجلامعة
1437/3/19هـ1437/3/18هـ36/1053000

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

تأجيل موعد منافسة مشروع 

إنشاء املباني املساندة لكلية 

اجملتمع بالدمام

 251

15101865/
1437/4/2هـ1437/4/1هـ10.000 

جامعة الدمام

1- إعادة طرح منافسة نظافة 

وبستنة مباني ومرافق جامعة 

الدمام

1437/3/17هـ1437/3/16هـ36/453000

2- منافسة مشروع البنية 

التحتية إلسكان املدينة 

اجلامعية )مباني املولدات(

1437/3/18هـ1437/3/17هـ36/4615.000

3- إنشاء مسبح متخصص 

للفحوصات امليكانيكية 

بقسم العالج الطبيعي

1437/3/19هـ1437/3/18هـ36/475000

4- عملية صيانة األجهزة واملعامل 

بالكليات الطبية والصحية 

والعلمية ومراكز األبحاث

1437/3/20هـ1437/3/19هـ36/485000

5- تشغيل السنة التحضيرية 

بجامعة الدمام
1437/3/24هـ1437/3/23هـ36/495000

جامعة الباحة

1- إعادة طرح موعد منافسة 

إنشاء مباني اخلدمات املساندة 

) الكافتيريا + الشبكات 

التعليمية ( باخملواة

1437/3/19هـ1437/3/18هـ37/1141000

2- إعادة طرح موعد منافسة 

إنشاء مباني اخلدمات املساندة 

) الكافتيريا + الشبكات 

التعليمية ( باملندق

1437/3/20هـ1437/3/19هـ37/1151000

جامعة جازان

1- تعديل مسمى املنافسة 

من تأمني أجهزة معامل 

كيمياء إلى )تأمني أجهزة 

معامل كيمياء لكلية البنات 

بصامطة(

1437/3/5هـ1437/3/4هـ4093000

2- توريد وتركيب عدد )8( معامل 

حاسبات افتراضية لكلية 

احلاسب اآللي

1437/3/26هـ1437/3/25هـ4123000

3- متديد موعد فتح مظاريف 

منافسة مشروع تنفيذ شبكة 

غاز  املعامل بكلية العلوم

1437/2/26هـ1437/2/25هـ400

4- متديد موعد فتح مظاريف 

منافسة مشروع تأثيث 

مبنى كلية العلوم الطبية 

التطبيقية

1437/3/10هـ1437/3/9هـ404

تعليم 
المدينة 
المنورة

جتهيز وتأثيث مدارس رياض 

أطفال
1437/4/8هـ 1437/4/7هـ1000    3/37/88

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم جدة

1- نظافة مكتب معالي الوزير 

مبحافظة جدة
37/6 500

1437/3/24هـ 1437/3/23هـ

2- عملية سحب استكمال 

تنفيذ مالعب بالعشب 

الصناعي لعدد )10 ( مدارس 

)اجملموعة الثالثة(

37/7 500

3- مشروع ري وتنسيق 

املسطحات اخلضراء باملياه 

املعاجلة مببنى إدارة التعليم 

مبحافظة جدة

37/8 500

4- الكشف على الهياكل 

اإلنشائية ملبنى ابتدائية ومتوسطة 

جليلة مبحافظة خليص

1437/4/2هـ 1437/4/1هـ500 37/9

تعليم 
األحساء

1- تأهيل مدرسة حطني 

االبتدائية مبحافظة األحساء
37/82000

1437/4/22هـ1437/4/21هـ

2- نظافة ) 5 ( مباني إدارية 

رجالية 
37/9500

3- متديد نقل طالب وطالبات 

التربية اخلاصة ملستخدمي 

الكراسي املتحركة باحلافالت

36/58200

تعليم 
الحدود 

الشمالية

1- استكمال إنشاء متوسطة 

محمد بن سيرين بعرعر
1437/3/26هـ1437/3/25هـ112/37/11500

2- متديد موعد منافسة صيانة 

وتشغيل آالت التصوير باإلدارة 

العامة للتعليم مبنطقة احلدود 

الشمالية

112/36/17 500

1437/3/11هـ1437/3/10هـ

3- متديد موعد منافسة عملية 

تأهيل مجمع حتفيظ القرآن 

الكرمي للبنات بالعويقيلة

112/36/13 500

4- متديد موعد منافسة عملية 

توريد قطع غيار أعمال مدنية 

وكهربائية وإلكترونية لزوم 

عقد الصيانة ملدارس البنات 

بطريف )اجملموعة السادسة(

112/36/19 500

5- متديد موعد منافسة 

عملية توريد قطع غيار أعمال 

مدنية وكهربائية لزوم عقد 

الصيانة ملدارس البنني برفحاء 

والهباس )اجملموعة الثالثة(

112/36/14 500

6- متديد موعد منافسة 

عملية توريد قطع غيار أعمال 

مدنية وكهربائية لزوم عقد 

الصيانة ملدارس البنات بعرعر 

والعويقيلة )اجملموعة الثانية(

112/36/11 500

7- متديد موعد منافسة عملية 

توريد قطع غيار أعمال مدنية 

وكهربائية لزوم عقد الصيانة 

ملدارس البنات برفحاء والهباس 

)اجملموعة الرابعة(

112/36/9 500

تعليم 
القنفذة

1- استكمال مدرسة ابتدائية 

عشم )بنني(
86/37/4500

1437/4/8هـ 1437/4/7هـ

2- استكمال إنشاء مدرسة 

اجلرد )بنات(
86/37/5500

3- استكمال مدرسة الصلب 

)بنات(
86/37/6500

4- استكمال مدرسة اجلوف 

)بنات(
86/37/7500

5- استكمال مدرسة العتمة 

)بنات(
86/37/8500

6- استكمال إنشاء مدرسة 

القادسية بشعب العباس
86/37/9500

7- استكمال مدرسة ثانوية 

السالمة )بنني(
86/37/10500

وزارة التعليـــم
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

1- متديد استكمال إزدواج 

طريق أبها الطائف مع حمايات 

لكامل الطريق )املرحلة 

السادسة ( بطول )7( كلم

4450.000

1437/2/27هـ1437/2/27هـ

2- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الثانوية والزراعية 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الثالثون(

16610.000

3- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الزراعية 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الرابعة والثالثون(

17510.000

4- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكمال تعديل اجلزء 

العلوي من عقبة ذهب بطول 

)3( كلم

17810.000

5- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية مبنطقة 

عسير )اجملموعة السابعة(

19310.000

1437/3/11هـ1437/3/11هـ

6- متديد املتبقية ملشروع 

استكمال بعض الطرق 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الثانية عشر(

23910.000

7- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة عسير 

)اجملموعة السادسة عشرة(

24010.000

8- متديد  استكماالت طرق 

- إزدواج طريق حفيرة نساح 

، وربط احلريق بطريق احلوطة 

ووصلة نعام ، وربط الدلم 

بطريق احلائر احلوطة وطريق 

الصناعية ضرقا بطول )34( 

كلم

8100.000

1437/3/9هـ1437/3/9هـ

9- متديد احملاور التي تخدم 

العوامية مع التقاطعات 

بطول )13( كلم

33100.000

10- متديد استكماالت طرق: 

عقبة اخلشبة، وحمايات 

لعقبة نصاب، وطريق آل عمار 

اجلوف بطول )12( كلم

4250.000

11- متديد استكمال الطريق 

الرديف الشمالي مع جسور 

األودية وتقاطع بطول )12( 

كلم

4650.000

12- متديد طريق ظهياي العقل 

اجملمعة ،وطريق قرى زعبان 

حميد العالي طول )62( كلم

47100.000

13- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنقطة الباحة 

)اجملموعة التاسعة(

19210.000

1437/3/10هـ1437/3/10هـ

14- متديد الطرق القصيرة  

مبنطقة عسير )اجملموعة 

السادسة(

32310.000

15- متديد الطرق القصيرة  

مبنطقة عسير )اجملموعة 

السابعة(

32410.000

16- متديد الطرق القصيرة  

مبنطقة الباحة )اجملموعة 

الثالثة(

33210.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

17- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكمال طريق حائل 

/ املدينة املنورة بطول )17( كلم 

)اجلزء الواقع مبنطقة املدينة 

املنورة(

1437/3/30هـ1437/3/30هـ17910.000

18- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الصيانة الوقائية 

لطرق رفحاء / العويقيلية 

عقد رقم )1403(

1822000

1437/3/24هـ1437/3/24هـ

19- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة الباحة 

)اجملموعة الثانية عشر(

19610.000

20- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة 

الرياض )اجملموعة التاسعة 

والثالثون(

19810.000

21- متديد األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة الرابعة عشر(

20110.000

22- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع طريق اخلرج/ القويعية 

املزدوج )املرحلة األولى( مبنطقة 

الرياض

23810.000

23- متديد فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة الرياض
9310.000

1437/3/9هـ1437/3/9هـ 24- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق القصيرة 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الثالثة(

24210.000

وزارة العمــــل

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العمل
متديد موعد منافسة مشروع 

صيانة أجهزة ومعدات احلاسب 

اآللي وملحقاتها

1437/3/6هـ1437/3/5هـ2000 

وزارة الخدمة المدنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الخدمة 
المدنية 

مشروع صيانة احلاسب 

اآللي والطابعات واملاسحات 

الضوئية في الوزارة والفروع 

واملكاتب 

1437/3/18هـ1437/3/19هـ  1000 

وزارة الشؤون االجتماعية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
االجتماعية

متديد موعد منافسة مشروع 

تنفيذ وتطوير نظام مركز 

للمعلومات االجتماعية

1437/3/10هـ1437/3/9هـ2000 37/4

وزارة النقــــــل
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وكالة األوقاف 
بوزارة الشؤون 

اإلسالمية 
واألوقاف 
والدعوة 
واإلرشاد

عملية طباعة كتب العمرة 

لعام 1437هـ
1437/3/17هـ1437/3/16هـ11000

فرع مكة

1- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة )4( مبكة 

املكرمة عدد )99( مسجد 

مدة العملية )3( ثالث سنوات            

1437/3/27هـ 1437/3/26هـ3000 

2- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل مساجد وجوامع 

ومبنى إدارة األوقاف مبحافظة 

املويه ، مدة العملية )3( ثالث 

سنوات 

1437/4/1هـ           1437/3/30هـ3000 

3- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة )5(  مبكة 

املكرمة عدد )82( جامع 

ومسجد مبكة املكرمة 

مدة العملية )3( ثالث سنوات 

1437/4/4هـ           1437/4/3هـ3000 

4- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة الثالثة 

مبحافظة جدة ، مدة تنفيذ 

العملية )3( ثالث سنوات 

1437/4/8هـ            1437/4/7هـ3000 

5- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل مساجد وجوامع 

مبنى إدارة األوقاف مبحافظة 

رنية ، مدة العملية )3( ثالث 

سنوات  

1437/4/11هـ           1437/4/10هـ3000 

6- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة )أ( املركزية 

مبكة املكرمة عدد )93( جامع 

ومسجد مدة العملية )3( ثالث 

سنوات

1437/4/15هـ            1437/4/14هـ3000 

7- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة )أ( غرب 

مكة املكرمة عدد )100( 

مسجد وجامع ، مدة العملية 

)3( ثالث سنوات 

1437/4/18هـ           1437/4/17هـ3000 

8- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة )22( املتميزة 

مبكة املكرمة عدد )27( جامع 

مدة العملية )3( ثالث سنوات  

22 / 1437/4هـ            1437/4/21هـ3000 

9- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة )أ( شرق 

مكة املكرمة عدد )100( 

مسجد ،  مدة العملية )3( 

ثالث سنوات 

1437/4/25هـ            1437/4/24هـ3000 

10- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة األولى 

مبحافظة القنفذة مدة 

العملية )3( ثالث سنوات 

ميالدية            

1437/4/29هـ           1437/4/28هـ3000 

11- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة املركزية 

مبحافظة جدة مدة العملية 

)3( ثالث سنوات ميالدية

1437/5/2هـ           1437/5/1هـ3000 

12- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة األولى 

مبحافظة الكامل ، مدة 

العملية )3( ثالث سنوات 

ميالدية

1437/5/6هـ           1437/5/5هـ3000 

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فرع مكة

13- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة )21( مبكة 

املكرمة لعدد )98( جامع 

ومسجد ، مدة تنفيذ العملية 

)3( ثالث سنوات 

1437/5/9هـ           1437/5/8هـ3000 

14- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة األولى 

مبحافظة أضم ، مدة العملية 

)3( ثالث سنوات ميالدية 

1437/5/13هـ            1437/5/12هـ3000 

15- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة )أ( جنوب 

مكة املكرمة لعدد )94( جامع 

ومسجد مدة العملية )3( ثالث 

سنوات ميالدية 

1437/5/16هـ           1437/5/15هـ3000 

16- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة األولى 

مبحافظة اجلموم ملدة ثالث 

سنوات ميالدية  

1437/5/20هـ            1437/5/19هـ 3000

17- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة السابعة 

مبحافظة جدة ملدة ثالث 

سنوات ميالدية

1437/5/23هـ1437/5/22هـ3000

18- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل اجملموعة السادسة 

مبحافظة جدة ملدة ثالث 

سنوات ميالدية 

1437/5/27هـ1437/5/26هـ3000

19- عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل ميقات اجلحفة برابغ 

وميقات يلملم مبحافظة 

الليث ـ مدة التنفيذ )3( ثالث 

سنوات

1437/3/10هـ1437/3/9هـ 3000 

فرع المنطقة 
الشرقية

صيانة ونظافة وتشغيل مبني 

إدارة االوقاف  باجلبيل باملنطقة 

بالشرقية – مدة التنفيذ 3 

سنوات ميالدي

1437/3/19هـ1437/3/18هـ 1500 

وزارة التجارة والصناعة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة التجارة 
والصناعة

عملية تشغيل وصيانة 

ونظافة مبنى فرع الوزارة 

باملدينة املنورة وصيانة 

وتشغيل احلديقة وشبكة الري 

والنباتات الداخلية

1437/3/25هـ1437/3/24هـ2015/402000

شركة المياه الوطنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شركة المياه 
الوطنية

1- عقد تنفيذ شبكات مياه 

بحي القيروان مبدينة الرياض 

)املرحلة 128(

   PR

202151102
1437/3/10هـ1437/3/9هـ10.000

2- عقد صيانة عدادات كبار 

العمالء جلميع الوحدات
1437/3/23هـ1437/3/20هـ1021503542000

3- عقد تنفيذ شبكات مياه 

الشرب خملططات املاجد 

مبخططات شرق املطار عقد 

رقم )17-هـ( مبدينة جدة

     PR

402141056
1437/3/24هـ1437/3/23هـ25.000

4- عقد استكمال تنفيذ خزان 

غرب صلبوخ االستراتيجي 

TGNW

20215104025,000

1437/3/30هـ1437/3/27هـ

5- مشروع عقد تنفيذ خزان 

الرحمانية 1ب-ح
50215012750,000

وزارة الشــؤون اإلسالميـــة واألوقـــاف والدعـــوة واإلرشــــاد
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

رئاسة الحرس 
الملكي

توريد مالبس وجتهيزات 

عسكرية
1437/4/22هـ1437/4/21هـ37/120,000

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة األمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

1- مشروع ترميم مبنى هيئة 

محافظة صبيا مبنطقة جازان
1437/3/30هـ1437/3/27هـ  500 37/6

2- مشروع نظافة هيئات 

ومراكز الهيئة بفرع املنطقة 

الشرقية

1437/3/26هـ1437/3/25هـ  1500 37/7

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- جتهيز البنية التحتية 

لنظام النقل التلفزيوني 

بإستاد األمير عبداهلل الفيصل 

بجدة

132

1500

1437/4/3هـ1437/4/2هـ

2- استكمال توريد وتركيب 

نظام كاميرات املراقبة 

التلفزيونية بإستاد األمير 

عبداهلل الفيصل بجدة 

 1500

3- عملية تأمني مالبس 

ومستلزمات أمنية صيفية 

وشتوية ملراقبي األمن 

والسالمة بالرئاسة العامة 

لرعاية الشباب

133

 1000

1437/4/11هـ1437/4/10هـ 4- عملية توريد وتركيب 

أبراج إنارة مللعب كرة القدم 

الرئيسي بنادي الطائي بحائل

 1500

5- صيانة ونظافة وتشغيل 

نادي ضمك بخميس مشيط
 2000

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز األبحاث  

الرياض 
)مؤسسة 

عامة(

1- أداء اختبارات فصل 

البروتينات باخملتبر
1437/3/19هـ 1437/3/18هـ 37/151000

2- توريد اللحوم لسنة 

1438/1437هـ
37/11000

1437/3/17هـ 1437/3/16هـ 
3- تقدمي خدمات التشغيل 

والنظافة ملواقف السيارات
37/135000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الهيئة 
الملكية بينبع

1- توريد وتركيب أثاث 

وجتهيزات مكتبية للمبنى 

الرئيسي للهيئة امللكية 

أمر الشراء 

رقم : 6577 
1437/4/1هـ1437/4/1هـ 1000 

2- تصميم وإنشاء محطة 

توزيع الكهرباء 8 أتش

بي آي سي 

بي – 7705
1437/5/14هـ1437/5/14هـ33,500 

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

1- تأمني حقائب تدريب  

إلكترونية تفاعلية ملشروع 

التدريب الذاتي 36 37

1437/3/24هـ1437/3/23هـ11000

2- تطوير نظام شامل في إدارة 

احملتوى التدريبي
1437/3/26هـ1437/3/25هـ21000

3- تشغيل احلراسات األمنية 

لعدد )4( وحدات تدريبية
3

500 لكل 

مرفق
1437/4/1هـ1437/3/30هـ

4- مشروع برنامج نظام 

االجتماعات اإللكترونية
1437/4/3هـ1437/4/2 هـ41000

5- استكمال إنشاء الكلية 

التقنية للبنات بالرياض
1437/4/8هـ1437/4/7هـ55000

6- استكمال استبدال مباني 

كلية الغذاء والبيئة ببريدة
1437/4/10هـ1437/4/9هـ65000

7- خدمات احلوسبة السحابية 

)املرحلة الثانية(
1437/4/15هـ1437/4/14هـ71000

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

1- توريد وتركيب أثاث مكتبي 

ملكتبي حملطات التحلية 

بالساحلني الشرقي والغربي 

، القيام بتوريد وتركيب أثاث 

مكتبي حملطات التحلية 

بالساحلني الشرقي والغربي

1437/3/9هـ1437/3/9هـ 1000 

2- متديد موعد منافسة 

إنشاء محطة التحلية بجدة 

_ املرحلة الرابعة بالتناضح 

العكسي ، إنشاء محطة 

التحلية بجدة _ املرحلة 

الرابعة بالتناضح العكسي 

بطاقة )400.000( متر مكعب 

في اليوم

1437/3/23هـ1437/3/20هـ 100.000 

المؤسسة 
العامة 

للخطوط 
الحديدية

إعادة طرح منافسة الصيانة 

الشاملة لشبكة اخلطوط 

احلديدية

1437/3/12هـ1437/3/12هـ20.000 201520320

الهيئات والمؤسساترئاسة الحرس الملكي
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة 
المدينة 
المنورة

إنشاء مالعب عامة باألحياء 

واخملططات  باملدينة املنورة 

 15440

/1436هـ
1437/3/26هـ1437/3/25هـ11.000

أمانة األحساء

1- مشروع أعمال صيانة 

اإلضاءة وفوانيس احلائط 

التابعة ملدينة اجلفر والقرى 

التابعة لها

1437 / 4 5000 

1437/4/2هـ1437/4/1هـ

2- مشروع تشغيل وصيانة 

مردم النفايات البيئي  مبدينة 

األحساء

1437 / 10 15.000 

3- مشروع عملية استئجار 

ساللم كهرباء لصيانة أعمدة 

اإلنارة وفوانيس احلائط ملدينة 

العيون والقرى  التابعة لها

1437 / 11 5000 

أمانة حائل

1- حتسني وجتميل 

مدخل مدينة حائل 

)تطوير دوار مدخل قفار( 

19/12/001/0603/99/01/4

1437/4/22هـ1437/4/21هـ1200

2- تأمني أكياس نفايات 

19/12/001/0001/01/00/3
400

1437/4/1هـ1437/3/30هـ

3- صيانة دورات 

املياه العامة بحائل 

19/12/001/0018/00/00/3

400

4- إنشاء مدينة األنعام 

19/12/001/0606/99/01/4
30.000

5- تأمني حفار ألمانة منطقة 

حائل
224400

6- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

وساحات )تطوير منتزه املغواة( 

19/12/001/0605/02/00/4

3600

7- صيانة وري حدائق ومنتزهات 

وشوارع وساحات نطاق 

بلدية جنوب املدينة بحائل 

19/12/001/0001/05/00/3

4000

8- سفلتة وحتسني طرق 

رابطة بالطرق السريعة 

)تطوير الدورات بحائل( 

19/12/001/0601/99/01/4

4500

بلدية الدرب

1- التسمية والترقيم 

19/09/704/0064/00/00/4
2000

1437/4/3هـ1437/4/2هـ
2- صيانة وري األشجار 

واملسطحات اخلضراء
2000

3- درء أخطار السيول 

19/09/704/5002/00/00/4
 1000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تأمني سيارات ركوب بنظام بلدية ضمد

اإليجار بضمد
1437/3/26هـ1437/3/25هـ702/224/21000

بلدية صبيا
صيانة أنظمة وتطبيقات 

احلاسب اآللي والشبكة 

19/09/201/0001/00/00/3

1437/4/1هـ1437/3/30هـ2000

بلدية الداير

1- كباري وعبارات بالداير 

19/09/706/0039/00/00/4
2000

1437/3/24هـ1437/3/23هـ
2- درء أخطار السيول بالداير 

19/09/001/602/08/00/4
2000

بلدية فرسان

1- تأهيل وتطوير الشوارع 

19/009/602/0076/00/00/4
2000

1437/3/24هـ1437/3/23هـ
2- سفلتة وأرصفة وإنارة 

19/009/602/0601/99/01/4
2000

بلدية المندق

1- تسوير مقابر )مرحلة ثانية ( 

19/14/302/0071/00/00/4
 2000

1437/4/8هـ1437/4/7هـ

2- حاسب آلي 

19/14/302/0075/00/00/4
 500

3- إنشاء سوق خضار وحلوم 

19/14/302/0082/00/00/4
 2000

4- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة )مرحلة ثانية( 

19/14/001/601/06/00/4

 1500

5- سفلتة وأرصفة 

لألمانة والبلديات التابعة 

19/14/001/601/07/00/4

 7000

6- إنارة الشوارع لألمانة 

والبلديات التابعة )مرحلة 

ثانية( 19/14/001/601/09/00/4

 500

7- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة )مرحلة ثانية( 

19/14/001/603/01/00/4

 500

1437/4/10هـ1437/4/9هـ

8- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة )مرحلة ثانية( 

19/14/001/603/06/00/4

 500

9- حتسني وجتميل 

املداخل لألمانة والبلديات 

التابعة )مرحلة ثانية( 

19/14/001/603/08/00/4

 500

10- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة )مرحلة 

ثالثة( 19/14/001/602/04/00/4 

 500

11- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة )مرحلة 

ثالثة( 19/14/001/602/05/00/4

 500

12- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة )مرحلة 

ثالثة( 19/14/001/602/06/00/4

 500

وزارة الشــؤون البلديــة والقــرويــة
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية بيش

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

19/09/302/0601/99/01/4
5000

1437/4/18هـ1437/4/17هـ

2- درء أخطار السيول 

19/09/302/0602/99/01/4
5000

3- حتسني وجتميل املداخل 

19/09/302/0603/99/01/4
4000

4- إنشاء املركز احلضري 

19/09/302/0071/00/00/4
5000

5- مباني بلدية مرافق عامة 

) بلدية بيش ( مرحلة ثانية 

19/09/302/0607/99/01/4

5000

6- صيانة شوارع 

األحياء شمال املدينة 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

7- صيانة شوارع 

األحياء جنوب املدينة 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

8- صيانة شوارع 

األحياء شرق املدينة 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

9- صيانة شوارع 

األحياء غرب املدينة 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

10- صيانة السفلتة مبركز 

مسلية والقرى التابعة لها 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

11- صيانة السفلتة مبركز 

الفطيحة والقرى التابعة لها 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

12- صيانة السفلتة مبركز 

اخلالوية والقرى التابعة لها 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

13- صيانة السفلتة 

بقريتي السالمة العليا 

واجملديرة والعزامة 

 19/09/302/0001/00/00/3

3000

14- صيانة األرصفة باملدينة 

19/09/302/0001/00/00/3
3000

15- صيانة مبنى اخلدمات 

ومبنى الشؤون املالية واإلدارية 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

16- صيانة مبنى 

كراج الصيانة 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

17- تأمني وجتهيز 

مستلزمات احلدائق 

19/09/302/0001/00/00/3

3000

18- توريد مواد كهربائية 

19/09/302/0001/00/00/3
3000

19- صيانة أنظمة وتطبيقات 

احلاسب اآللي والشبكة بيش 

19/09/302/0001/00/00/3

2000

201000- مدرسة أهلية

211000- سوق األسبوعي

221000- صراف آلي

232000- فندق ثالثة جنوم

243000- فندق خمس جنوم

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

 بلدية 
الحكامية

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانات والبلديات التابعة لها 

019/009/001/0601/09/00/4

2000

1437/3/26هـ1437/3/25هـ

2- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانات والبلديات التابعة لها 

019/009/001/0601/09/00/4

1500

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانات والبلديات التابعة لها 

019/009/001/0601/09/00/4

2000

4- دراسات وإشراف لألمانات 

والبلديات التابعة لها 

019/009/001/0601/09/00/4

2000

5- متديد موعد منافسة 

إنشاء جسور وحماية الطرق 

019/009/712/0016/00/00/4

2000

بلدية النماص

12241000- استئجار سيارات ) عقد (

1437/4/4هـ1437/4/3هـ

2- توريد بوكلني وسط مجنزر 

19/7/203/22/4
800

3- توريد بوكلني كفرات 

19/7/203/22/4
700

4- توريد شاحنة سكس شاص 

طويل 19/7/203/22/4
600

5- توريد وايت سكس 

19/7/203/22/4
600

6- توريد رأس تريال عايدي 

19/7/203/22/4
700

7- توريد شاحنة وسط 

مع السلة وكرين لإلنارة 

19/7/203/22/4

700

8- تطوير احلاسب اآللي 

19/7/203/89/4
400

9- تطوير وتخطيط 

الطرق وامليادين والشوارع 

واملناطق العشوائية 

19/07/203/0082/00/00/4

2000

10- إنشاء وتطوير 

املباني واملراكز واملرافق 

 19/07/203/0083/00/00/4

1500

11- تطوير وحتسني 

الطرق والشوارع وامليادين 

19/07/203/601/99/2/4

3500

12- حماية الطرق وإزالة 

الصخور املتساقطة 

19/07/203/603/99/2/4

1500

بلدية 
الظاهرية

1- مشروع سفلتة وأرصفة 

الظاهرية والقرى التابعة لها  

  19 / 8 / 1 /601/ 10 /0 / 4

1500 

1437/4/2هـ1437/4/1هـ

2- مشروع سفلتة وأرصفة 

لقرى الظاهرية

19 / 8 / 1 /601/ 7 /0 / 4

 1000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار بالظاهرية والقرى 

التابعة لها

19 / 8 / 1 /602/ 8 /0 / 4

  1500

وزارة الشــؤون البلديــة والقــرويــة

المرة 
األولى

والمواصفات  الشروط  على  للحصول  المعلنة  للجهات  التقدم  عنها  المعلن  المنافسات  في  الدخول  يرغب  من  فعلى 
المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.  
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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

2000بدونمزايدة �سيانة وت�سغيل حلقة اخل�سار والف�اكه بجرول م�ؤقت

ي�م االأحد امل�افق

1437/4/14هـ

ال�ساعة  احلادية ع�سر �سباحاً

ي�م االأحد امل�افق

1437/4/14هـ

ال�ساعة  احلادية ع�سر �سباحاً

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة - تنمية اال�ستثمارات البلدية عن تاأجيل م�عد املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاترقم المنافسةاسم المنافسة

بدونتاأجيل م�عد قرعة مبا�سط الفحم واحلطب

ي�م االأحد امل�افق

1437/2/24هـ

ال�ساعة  العا�سرة �سباحاً

ي�م االأحد امل�افق

1437/2/24هـ

ال�ساعة  العا�سرة �سباحاً

تعلن اأمانة حمافظة الطائف عن طرح املناف�ستني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

3000  437/4 م�سلخ االأمانة النم�ذجي بالن�سيم1

 1437/3/17هـ 1437/3/16هـ

  500 437/5 ك�سك ب�فية بحديقة اأم العراد2

تعلن اأمانة جنران عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسة              الموقعاسم المزايدة

500 حي الفهد بج�ار اأ�س�اق بن جار اهللتاأجري م�قع �سراف اآيل ) بنك الراجحي �سابقاً ( 
االأحد

 1437/3/30هـ

االإثنني

 1437/4/1هـ

اإلدارة العامة لتنمية اإلستثمارات ـــ مكان بيع الوثيقة ـــ البوابة اإللكترونية ألمانة منطقة نجران

تعلن بلدية حمافظة فر�سان عن طرح عدد من امل�اقع اال�ستثمارية التالية :
 

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتالموقعاسم المنافسةم

جن�ب خمطط )2( تاأجري اأر�ض الإقامة �سكني جتاري 1

1437/3/3 هـ1437/3/2 هـ �سرق خمطط )2(تاأجري اأر�ض الإقامة اأ�س�اق االأعالف2

بلدية فر�سانتاأجري ب�فية بلدية فر�سان3
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمانة منطقة جنران – بلدية حمافظة ثار عن اإلغاء املناف�سة عن امل�اقع اال�ستثمارية التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المزايدةم

100حمافظة ثارتاأجري م�قع �سراف اآيل1

1437/2/28هـ1437/2/27هـ

500حمافظة ثارتاأجري م�قع ق�سر اأفراح2

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني3

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني4

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني5

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني6

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني7

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني8

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني9

200حمافظة ثارتاأجري م�قع ب�فية10

500الرحبهتاأجري م�قع حمطة حمروقات11

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني12

200حمافظة ثارم�سلخ13

200ثجرم�سلخ14

200نع�انم�سلخ15

200العني والقرينم�سلخ16

500طريق جنران -الريا�ضتاأجري م�قع حمطة حمروقات17

200قطنم�سلخ18

200ال�سفاحم�سلخ19

200املحمديهم�سلخ20

200الرحبهم�سلخ21

)2-1(
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تعلن اأمانة منطقة جنران – بلدية حمافظة ثار عن اإلغاء املناف�سة عن امل�اقع اال�ستثمارية التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المزايدةم

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني22

1437/2/28هـ1437/2/27هـ

500طريق جنران -الريا�ضتاأجري م�قع حمطة حمروقات23

500طريق جنران -الريا�ضتاأجري م�قع حمطة حمروقات24

500حمافظة ثارتاأجري م�قع م�ست��سف25

500حمافظة ثارتاأجري م�قع حمطة حمروقات26

500حمافظة ثارتاأجري م�قع حمطة حمروقات27

500طريق جنران -الريا�ضتاأجري م�قع حمطة حمروقات28

500حمافظة ثارتاأجري م�قع حمطة حمروقات29

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني30

300ال�سفاحتاأجري م�قع جتاري �سكني31

300حمافظة ثارتاأجري م�قع جتاري �سكني32

500حمافظة ثارتاأجري م�قع حمطة حمروقات33

100حمافظة ثارتاأجري م�قع ل�حة اإعالنات34

100حمافظة ثارتاأجري م�قع ل�حة اإعالنات35

100حمافظة ثارتاأجري م�قع ل�حة اإعالنات36

100حمافظة ثارتاأجري م�قع ل�حة اإعالنات37

100حمافظة ثارتاأجري م�قع ل�حة اإعالنات38

100حمافظة ثارتاأجري م�قع ل�حة اإعالنات39

100حمافظة ثارتاأجري م�قع ب�فية40

تاأجري م�قع حمطة حمروقات41
حمافظة ثار

500

500ال�ساريتاأجري م�قع حمطة حمروقات42

)2-2(
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تعلن بلدية الف�يلق عن طرح املناف�سة التالية :                       

مكان تقديم وفتح العطاءاتموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان وقيمة الكراسةاسم المنافسة

تاأجري م�سلخ بالف�يلق
1000

بلديةالف�يلق

االأحد 

1437/3/23هـ

ال�ساعة الثانية ظهرًا

االإثنني 

1437/3/24هـ
بلدية الف�يلق

مالحظات
المطلوب إرفاقه

1- ص/ شهادة الزكاة.  2- ص/ السجل التجاري.  3-ص/ شهادة التأمينات. 4- الضمان البنكي بنسبة 5% في حالة رسوم العطاء.   5-لالستفسار: 06/3920512

تعلن بلدية �ساجر عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

1437/4/29هـ1437/4/28هـ500تاأجري م�سالخ البلدية ب�ساجر وخف والثندوة ونقاط الذبح التابعة للبلدية

تعلن اإدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بحفر الباطن عن طرح املناف�سة ح�سب اجلدول التايل:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1
تاأجري حمالت جتارية:

 �س�بر ماركت رقم املبنى )1-1-3-6-9( ال�سارع اخلام�ض.

436/101/11 500
االأحد

1437/4/14هـ

االإثنني

1437/4/15هـ

مغ�سلة مالب�ض رقم املبنى: )B-5/1/5/1( حي التعاون.2

  مغ�سلة مالب�ض رقم املبنى )B-5/1/18/3( حي التعاون.3

  حا�سب اآيل رقم املبنى ) C-5/1/9/2(   حي التعاون.4

  مركز تخفي�سات رقم املبنى )B-5/1/9( حي التعاون.                                                                               5

  ك�يف �س�ب وم�سغل ن�سائي رقم املبنى )N - 3361( حي التعاون.6

  ك�يف �س�ب رقم املبنى داخل مبنى نادي ال�سيدات.7

تعلن الق�ات البحرية امللكية ال�سع�دية باجلبيل عن اإعادة طرح املزايدة التالية: -

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدة

تاأجري عدد ) 4 ( م�اقع مغا�سل ا�ستالم وت�سليم املالب�ض فقط    
ق-ب-ع م / 1124 / 36

 500

ال�ساعة العا�سرة

�سباحاً من ي�م االإثنني

1437/3/24هـ

2016/1/4م

ال�ساعة احلادية ع�سر

ظهرًا من ي�م االإثنني

1437/3/24هـ

2016/1/4م

ت / 3641234  تحويلة 2889
)يشترط وجود خبرات سابقة وأن يكون السجل التجاري أو الرخصة مطابقة للنشاط(
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تعلن الق�ات البحرية امللكية ال�سع�دية باجلبيل عن طرح املزايدة التالية: -

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةأسم المزايدةم

1
تاأجري م�قع لتقدمي امل�سروبات ال�ساخنة مبركز اللياقة البدنية بق�سم ال�س�ؤون الريا�سة بقاعدة 

امللك عبدالعزيز البحرية باجلبيل
100 ق-ب-ع م /1 / 214 / 37

ال�ساعة العا�سرة

�سباحاً من ي�م االإثنني

1437/3/24هـ

2016/1/4م

ال�ساعة احلادية ع�سر

ظهرًا من ي�م االإثنني

1437/3/24هـ

امل�افق

2016/1/4م

100 ق-ب-ع م /2 / 214 / 37تاأجري م�قع �سراف اآيل داخل  قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية  ) ب�ابة رقم 6 (2

100 ق-ب-ع م /3 / 214 / 37تاأجري م�قع �سراف اآيل داخل  قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية ) حي املر�ساة والعزاب (3

100 ق-ب-ع م /4 / 214 / 37تاأجري م�قع �سراف اآيل داخل  قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية ) بج�ار  ال�س�ق (4

100 ق-ب-ع م /5 / 214 / 37تاأجري م�قع �سراف اآيل داخل  قاعدة امللك عبدالعزيز البحرية ) على الك�رني�ض(5

6
تاأجري م�قع �سراف اآيل داخل  قاعدة امللك عبد العزيز البحرية  ) داخل  كلية امللك فهد 

البحرية(
100 ق-ب-ع م /6 / 214 / 37

قاعدة الملك عبد العزيز البحرية – مركز التشغيل والصيانة
ت / 3641234 تحويلة 2889

)يشترط وجود خبرات سابقة وأن يكون السجل التجاري أو الرخصة مطابقة للنشاط(

وامل�ساجد  االأوقاف  اإدارة  املكرمة   مكة  مبنطقة  ال�زارة  فرع  واالإر�ساد  والدع�ة  واالأوقاف  االإ�سالمية  ال�س�ؤون  وزارة  تعلن 
والدع�ة واالإر�ساد مبحافظة الطائف عن مناف�سة بالظرف املخت�م لتاأجري اأر�ض ال�قف امل�سماه ) اأر�ض البهجه رقم )2( ال�اقعة باملثناه 

البالغ م�ساحتها )10.000م2( وذلك بعقد ط�يل االأجل الإقامة م�سروع ا�ستثماري عليها .

ال�سروط العامة 

1- التاأجري لالأر�ض على حالتها الراهنة, وعقد تاأجري ال تزيد مدته عن ع�سرين عاماً.

2- يت�سمن العر�ض مدة اال�ستثمار ودرا�سة اأولية عن ماهية امل�سروع املقرتح اإقامته والكلفة املت�قعة له والعائد املت�قع منه.

باإ�سم وكيل ال�زارة ل�س�ؤون االأوقاف يعادل مان�سبته )50%( من مبلغ  3- على كل من يرغب دخ�ل املناف�سة تقدمي �سيك م�سريف 

م�افقة  �سدور  حني  اإىل  �سعرًا  االأعلى  والثاين  االأول  املتناف�سني  من  املقدمني  بال�سيكني  االحتفاظ  و�سيتم  منه  املقدمة  ال�سن�ية  االأجرة 

�ساحب ال�سالحية على املناف�سة وت�قيع عقد التاأجري و�سيتم ا�ستبعاد اأي مناف�سة عن املزايدة اإذا مل يرفق ال�سيك املذك�ر.

4- نتيجة املناف�سة غري ملزمة لالأوقاف اإال بعد م�افقة �ساحب ال�سالحية.

5- بداية عقد التاأجري تك�ن من تاريخ اإبالغ من ر�ست عليه املزايدة مب�افقة �ساحب ال�سالحية واإذا تاأخر عن مدة تزيد عن )15(

ي�م من تاريخ اإبالغه من قبل اجلهة املخت�سة بامل�افقة على العر�ض املقدم منه يتم م�سادرة العرب�ن املقدم منه والع�دة اإىل �ساحب 

العر�ض مع املتزايد الذي يليه.

6- تدفع االأجرة ال�سن�ية كاملة عن ال�سنة االأوىل عند ت�قيع العقد ويف بداية كل عام هجري لل�سن�ات التالية.

7- يدفع من تر�سي عليه املناف�سة عند ت�قيع العقد تاأميناً يعادل مان�سبته )5%( من التكلفة التقديرية الإقامة امل�سروع وذلك ملرة 

واحدة فقط ويعاد للم�ستاأجر يف نهاية مدة التاأجري وفق �سروط التاأجري .

8- يتعهد امل�ستاأجر بت�سليم االأر�ض وما اأقيم عليها اإىل االأوقاف بعد انتهاء مدة العقد.

ومدة  امل�سروع  لكامل  املقدرة  والتكلفة  ال�قف  اأر�ض  على  اإقامتها  املراد  باملن�ساآت  بيان  تت�سمن  للم�سروع  اأولية  درا�سة  تقدمي   -9

التنفيذ والعائد ال�سن�ي منها مع ال�سيك امل�سريف امل�سار اإليه اأعاله و�س�ف يعاد ملن مل تر�سي عليه املناف�سة ومن تر�سي عليه املناف�سة 

فيعترب من اأجرة ال�سنة االأوىل ويتم تقدميها لالإدارة العامة لال�ستثمار ب�كالة ال�زارة ل�س�ؤون االأوقاف يف ظرف خمت�م يف م�عد اأق�ساه 

1437/3/16هـ  , مع مالحظة

* تعهد امل�ستثمر باإ�ستخراج الرتاخي�ض باإ�سم االأوقاف وعلى نفقته اخلا�سة بعد اإبالغه بقب�ل عر�سه واأن يغطي الرتخي�ض اأكرب 

حجم ممكن من م�ساحة االأر�ض واأعلى عدد ممكن من الط�ابق.

* يلتزم امل�ستثمر بتقدمي الدرا�سات واملخططات االبتدائية والنهائية العتمادها من وكالة ال�زارة ل�س�ؤون االأوقاف قبل البدء يف تنفيذ 

امل�سروع.

* تقدمي العر�ض اإىل اإدارة االأوقاف يف حمافظة الطائف اأو مبا�سرة اإىل االإدارة العامة لال�ستثمار

لال�ستف�سار االت�سال على اإدارة اال�ستثمار  ت/0127374989

تعلن وزارة ال�س�ؤون االإ�سالمية واالأوقاف والدع�ة واالإر�ساد فرع ال�زارة مبنطقة 
مناف�سة  عن  الطائف  مبحافظة  واالإر�ساد  والدع�ة  وامل�ساجد  االأوقاف  اإدارة  املكرمة   مكة 

بالظرف املخت�م لتاأجري اأر�ض ال�قف امل�سماه ) اأر�ض البهجه رقم )3( ال�اقعة باملثناه البالغ 

م�ساحتها )5.000م2( وذلك بعقد ط�يل االأجل الإقامة م�سروع ا�ستثماري عليها .

ال�سروط العامة 

1- التاأجري لالأر�ض على حالتها الراهنة, وعقد تاأجري ال تزيد مدته عن ع�سرين عاماً.

اإقامته  امل�سروع املقرتح  اأولية عن ماهية  العر�ض مدة اال�ستثمار ودرا�سة  2- يت�سمن 

والكلفة املت�قعة له والعائد املت�قع منه.

3- على كل من يرغب دخ�ل املناف�سة تقدمي �سيك م�سريف باإ�سم وكيل ال�زارة ل�س�ؤون 

االحتفاظ  و�سيتم  منه  املقدمة  ال�سن�ية  االأجرة  مبلغ  من   )%50( مان�سبته  يعادل  االأوقاف 

بال�سيكني املقدمني من املتناف�سني االأول والثاين االأعلى �سعرًا اإىل حني �سدور م�افقة �ساحب 

ال�سالحية على املناف�سة وت�قيع عقد التاأجري و�سيتم ا�ستبعاد اأي مناف�سة عن املزايدة اإذا مل 

يرفق ال�سيك املذك�ر.

4- نتيجة املناف�سة غري ملزمة لالأوقاف اإال بعد م�افقة �ساحب ال�سالحية.

اإبالغ من ر�ست عليه املزايدة مب�افقة �ساحب  5- بداية عقد التاأجري تك�ن من تاريخ 

ال�سالحية واإذا تاأخر عن مدة تزيد عن )15( ي�م من تاريخ اإبالغه من قبل اجلهة املخت�سة 

�ساحب  اإىل  والع�دة  منه  املقدم  العرب�ن  م�سادرة  يتم  منه  املقدم  العر�ض  على  بامل�افقة 

العر�ض مع املتزايد الذي يليه.

العقد ويف بداية كل عام  ال�سنة االأوىل عند ت�قيع  ال�سن�ية كاملة عن  6- تدفع االأجرة 

هجري لل�سن�ات التالية .

من   )%5( مان�سبته  يعادل  تاأميناً  العقد  ت�قيع  عند  املناف�سة  عليه  تر�سي  من  يدفع   -7

مدة  نهاية  يف  للم�ستاأجر  ويعاد  فقط  واحدة  ملرة  وذلك  امل�سروع  الإقامة  التقديرية  التكلفة 

التاأجري وفق �سروط التاجري .

8- يتعهد امل�ستاأجر بت�سليم االأر�ض وما اأقيم عليها اإىل االأوقاف بعد اإنتهاء مدة العقد.

9- تقدمي درا�سة اأولية للم�سروع تت�سمن بيان باملن�ساآت املراد اإقامتها على اأر�ض ال�قف 

والتكلفة املقدرة لكامل امل�سروع ومدة التنفيذ والعائد ال�سن�ي منها مع ال�سيك امل�سريف امل�سار 

من  فيعترب  املناف�سة  عليه  تر�سي  ومن  املناف�سة  عليه  تر�سي  مل  ملن  يعاد  و�س�ف  اأعاله  اإليه 

اأجرة ال�سنة االأوىل ويتم تقدميها لالإدارة العامة لال�ستثمار ب�كالة ال�زارة ل�س�ؤون االأوقاف 

يف ظرف خمت�م يف م�عد اق�ساه 1437/3/16هـ , مع مالحظة

* تعهد امل�ستثمر باإ�ستخراج الرتاخي�ض باإ�سم االأوقاف وعلى نفقته اخلا�سة بعد اإبالغه 

بقب�ل عر�سه واأن يغطي الرتخي�ض اأكرب حجم ممكن من م�ساحة االأر�ض واأعلى عدد ممكن 

من الط�ابق.

* يلتزم امل�ستثمر بتقدمي الدرا�سات واملخططات االبتدائية والنهائية العتمادها من وكالة 

ال�زارة ل�س�ؤون االأوقاف قبل البدء يف تنفيذ امل�سروع.

العامة  االإدارة  اإىل  مبا�سرة  اأو  الطائف  االأوقاف يف حمافظة  اإدارة  اإىل  العر�ض  تقدمي   *

لال�ستثمار

لال�ستف�سار االت�سال على اإدارة اال�ستثمار  ت/0127374989

بقرية  الكائن  )املربد(  وامل�سمى  االأول  ال�قف  تاأجري  عن  القرى  مبحافظة  واالإر�ساد  والدع�ة  وامل�ساجد  االأوقاف  اإدارة  تعلن 
احل�سريي والبالغ م�ساحته )661.50م2( وه� عبارة عن )اأر�ض زراعية عرثي( وملدة �سنة قابلة للتجديد مع امل�ستاأجر �سن�ياً مب�جب 

)اأر�ض  عن  عبارة  وه�   ) )1397.50م2  م�ساحته  والبالغ  احل�سريي  بقرية  والكائن   ) زران  )بن  وامل�سمى  الثاين  وال�قف  االإيجار  عقد 

زراعية عرثي( وملدة �سنة قابلة للتجديد مع امل�ستاأجر �سن�ياً مب�جب عقد االإيجار .

فمن له الرغبة يف اال�ستئجار فعليه التعرف على امل�قع عن طريق اإدارة اأوقاف القرى مبحافظة القرى ومن ثم ح�س�ر املزاد الذي 

تقرر مكانه يف اإدارة اأوقاف القرى ي�م االإثنني امل�افق 1437/2/18هـ , ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً . 
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية ) بلدية حمافظة راأ�ض تن�رة( عن طرح املزايدتني التاليتني:

موعد فتح المظاريف باألمانة آخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة م

1
تاأجري م�قع رقم )9( ال�اقع ب�سارع القد�ض بحي الرو�سة مبحافظة راأ�ض تن�رة لغر�ض اإقامة 

خمبز اآيل وحمالت جتارية
2000ال ي�جد

1437/4/14هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1437/4/14هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2
تاأجري م�قع رقم )11( ال�اقع ب�سارع امللك عبداهلل مع تقاطع �سارع القد�ض بحي الرو�سة 

مبحافظة راأ�ض تن�رة لغر�ض اإقامة مبنى حمالت جتارية ومكاتب
3000ال ي�جد

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بالمزايدة التقدم ] لبلدية محافظة رأس تنورة [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية مدينة تربة حائل عن طرح املزايدتني التاليتني : 

مالحظات موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسةالموقع اسم المنافسةم

500على الطريق العام داخل مدينة تربة حائلم�قع �سراف اآيل �سيار1

1437/4/10هـ

ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا

1437/4/10هـ

ال�احدة ظهرًا يف نف�ض الي�م

للمرة

 الثانية 

م�قع �سراف اآيل �سيار2
على الطريق العام داخل مدينة تربة حائل

عند الدوار 
500

للمرة 

  االأوىل 

فعلى الراغبين  في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى بلدية مدينة تربة حائل للحصول على كراسة الشروط و المواصفات و تقديم العطاءات  بقسم االستثمار .

تعلن بلدية حمافظة بلجر�سي عن رغبتها تاأجري العقارات اال�ستثمارية االآتية:

مالحظاتقيمة النسخةالنشاطمدة العقدالمساحة موقع العقارنوع العقارم

500األعاب دراجات نارية  5 �سن�ات355 مرت ط�يل  خارج منتزه الع�ائل بال�سكران )ج�ار امل�سجد( رقم 1ف�ساء1

معاينة 

امل�اقع على 

الطبيعة مع 

املخت�سني 

بالق�سم الفني

500األعاب دراجات نارية5 �سن�ات163.42 مرت ط�يل منتزه ال�سباب بال�سكران رقم 2 ف�ساء2

500األعاب دراجات نارية5 �سن�ات145.13 مرت ط�يل اأمام منتزه الع�ائل بالقمع رقم 1ف�ساء3

500األعاب دراجات نارية5 �سن�ات226.55 مرت ط�يل ج�ار منتزه الع�ائل بالقمع رقم 2ف�ساء4

500اإن�ساء وت�سغيل حمطة حمروقات25 �سنة3920 م2خمطط املنطقة ال�سناعية رقم ب/ل/284 ف�ساء5

500اإن�ساء وت�سغيل جتاري �سكني15 �سنة1475 م2خمطط املنطقة ال�سناعية رقم ب/ل/284 ف�ساء6

500اإن�ساء وت�سغيل ريا�ض ومدار�ض اأطفال25 �سنة10200 م 2خمطط رقم 167 بالفي�سلية ف�ساء7

500اإن�ساء وت�سغيل جتاري –ترحيل ونقل ب�سائع و�سيارات ومعدات15�سنة12377م2خمطط رقم 301 ج�ار مفرق االأبناءف�ساء8

وعلى الراغبين باالستثمار التقدم للبلدية بطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات من )قسم االستثمارات( مع العلم باآلتي: -
طريقة التأجير )مزايدة عامة بالظرف المختوم(.

تم تحديد آخر موعد الستالم العطاءات المقدمة بنهاية دوام يوم الثالثاء  9/ 4 /1437 هـ ، ويكون داخل ظرف مختوم بإسم سعادة رئيس البلدية.
تم تحديد موعد فتح المظاريف يوم األربعاء   10/ 4 /1437 هـ   الساعة العاشرة صباحًا .

تكون كتابة العطاءات المقدمة على نموذج رقم 7/6 المرفق داخل الكراسة أو الورق الرسمي.
وجوب تقديم ضمان بنكي ساري المفعول ال يقل عن 6 أشهر من تاريخ فتح المظاريف بمقدار  إيجار سنة كاملة.
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تعلن اأمانة حمافظة الطائف عن طرح املناف�ستني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

 3000 437/4 م�سلخ االأمانة النم�ذجي بالن�سيم 1

1437/4/2هـ 1437/4/1هـ 

437/5500 ك�سك ب�فية بحديقة اأم العراد2

تعلن بلدية مدينة اخلطة مبنطقة حائل عن املناف�سة التالية:

قيمة الكراسةموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتالموقـــعاسم المشروع ورقمه

 حمطة حمروقات 
 على مفرق الطريق امل�ؤدي اإيل بقعاء املتفرع من طريق رفحاء – حائل

 ال�سريع

 ي�م الثالثاء

امل�افق 1437/3/25هـ

ال�ساعة / 11 �سباحاً

ي�م االأربعاء

امل�افق 1437/3/26هـ

ال�ساعة / 10 �سباحاً

2000

علمًا بأن مكان تقديم العطاءات هو : إدارة تنمية االستثمارات  بالبــلدية .
فعلى من له الرغبة في االستثمار التقدم إلى بلدية مدينة الخطة إدارة تنمية االستثمارات للحصول على كراسة الشروط والمواصفات.                  

تعلن بلدية �سباء عن طرح املناف�ستني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمه الكراسةالموقعالمساحةاسم المنافسة

3500م2مركز خدمات و�سيانة �سيارات )وكاالت(
جن�ب حمافظة �سباء

ال�سناعية
1437/4/2هـ1437/4/1هـ500

ضمان بنكي أجرة سنة كاملة مدة الضمان في البنك ال تقل عن سبعة أشهر

آخر موعد لتقديم الطلباتالموقعالمساحةالمنافسة

معار�ض )حراج �سيارات( و�ساالت عر�ض بيع ال�سيارات ) تاأجري مبا�سر(
م�ساحات خمتلفة

)700م2-1400م2(

جن�ب حمافظة �سباء

ال�سناعية
1437/3/25هـ

تعلن بلدية العيدابي عن طرح املناف�ستني التاليتني  :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

500بدونتاأجري م�اقع ل�حات اإعالنية قائمة1

الثالثاء

1437/4/2هـ

االأربعاء

1437/4/3هـ

500بدونتاأجري م�اقع ل�حات اإعالنية �س�ئية2

* شراء النسخ وتسليم العطاءات لدى بلدية محافظة العيدابي إدارة اإلستثمار.

تعلن بلدية حمافظة خمي�ض م�سيط ) اإدارة اال�ستثمارات ( عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

1437/3/25هـ1437/3/24هـ1000تاأجري عدد ) 80 ( م�قع ل�حة اإعالنية

1.تقديم العطاء بقسم االتصاالت اإلدارية بالبلدية  حسب المواعيد المحددة مع إرفاق الضمان البنكي 100 % 
2 .شراء المزايدات من البلدية )إدارة االستثمارات( مباشرة.
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تأجيل 
منافسات

بيع رجيع بالمزاد العلني

تعلن  �أمانة �لعا�سمة �ملقد�سة عن تاأجيل �ملناف�سات �لتالية �إىل حني �إعالن �آخر عنها كالتايل:
1- �إن�ساء ميادين و�ساحات عامة لبلدية ع�سفان )مرحلة ثانية( )19/2/705/6/00/00/4(.                                                                2- �إن�ساء مبنى �لبلدية بع�سفان )مرحلة ثانية( )19/2/705/3/00/00/4(.
3- حفر �آبار و�إن�ساء خز�نات و�سبكات ري ببلدية حمافظة �جلموم )مرحلة �أوىل( )19/2/401/66/00/00/4(.                            4- �سفلتة طرق �جلموم وربط �لقرى �لتابعة لها )19/2/401/5002/3/00/4(.
5- �سفلتة طرق �جلموم و�لقرى �لتابعة لها )19/2/401/5002/05/01/4(.                                      6- �إعادة تاأهيل وتطوير �أنفاق ومعابر �مل�ساة مبكة �ملكرمة و�مل�ساعر �ملقد�سة )19/2/1/803/01/01/4(.

7- �إن�ساء حمطة �إنتقالية للنفايات مبدركة )19/2/706/01/00/00/4(.

تعلن  �سرطة حمافظة �لليث باأنه يوجد لديها عدد )28( �سيارة حمجوزة منذ فرتة ومل يتقدم �أ�سحابها لإ�ستالمها حتى تاريخه وهي كالتايل:
بيان بالسيارات المحجوزة بشرطة محافظة الليث والمعدة للبيع

ضابط القضيةتاريخ الحجزسبب الحجزرقم الهيكلاللونرقم اللوحةموديلهانوع السيارةعدد

مالزم �أول �سامل �لعي�سي1431/12/20هـعدم �إثبات ملكيةغري و��سحبيجبدون لوحات78�سا�ص1

مالزم �أول فايز �لعتيبي1431/5/17هـهروب قائد �ل�سيارةغري و��سح�أبي�صبدون لوحات80هايلك�ص2

مالزم �أول فهد �حلربي1431/7/20هـهروب قائد �ل�سيارةغري و��سح�أبي�صبدون لوحات83هايلك�ص3

مكتب �لأجانب1431/9/4هـتهريب جمهولنيMX81L0014704�أبي�ص�أ �ص ن 912872كر�سيد�4

مكتب �لأجانب1431/3/20هـتهريب جمهولني2GIBN69H0F9124413�أبي�ص�ص ن ي 85614كابر�ص5

�لر�ئد �سلمان دغ�ص1429/8/22هـ�ل�سيارة حمروقة بالكامل1G1BU51H5HX121654�أزرقع ط �ص 87293كابر�ص6

مكتب �لأجانب1427/11/22هـتهريب حجاج502132�أحمر + بيج�ص ط هـ 82217جم�ص7

مكتب �لأجانب1427/11/15هـتهريب جمهولنيF505065�أبي�صق ب د 81971جم�ص8

�لدوريات1423/2/1هـغري معروفRX60184122�أبي�ص841413601كر�سيد�9

مكتب �لأجانب1427/12/28هـتهريب جمهولني517789G�أحمر +  �أبي�صع ن ك 77647جم�ص10

نقيب فو�ز �ملالكي1428/10/26هـتهريب جمهولنيIGIBU51H5JA134778ر�سا�سي�أ ع ي 88147كابر�ص11

نقيب/ �أمين �ل�سلمي1429/1/28هـو�قفة بجو�ر �لروبيانغري و��سحبيجبدون لوحات79جيب ك�سف12

مكتب �لأجانب1432/10/27هـتهريب جمهولني1GKEC13R9XJ798004ذهبي�ص ب ن 9993جم�ص13

مكتب �لأجانب1432/1/29هـتهريب جمهولني1GNEK13T31R116289ذهبي�أ ب �أ 20018188�سفروليه تاهو14

مكتب �لأجانب1432/10/29هـتهريب جمهولني2G1AN69HXE9136756 ر�سا�سي + �أخ�سر�أ هـ �ص 846738كابر�ص15

مالزم �أول/فو�ز �ل�سلمي1432/6/25هـتهريب جمهولني+هروب من رجال �لأمنJTFEM496040137588�أبي�صر ب ل 2004193هايلك�ص16

مالزم �أول/فهد �حلربي1432/7/17هـ�ل�سيارة حمروقة بالكامل1MEBM36X5RK623360ف�سيب د ي 94522فورد17

نقيب ر�يد �لعتيبي1433/2/21هـم�سلحة وجمهولة �لهويةغري و��سحغري و��سحغري و��سحغري و��سحمر�سيد�ص بنز18

�لنقيب فهد �لز�يدي1434/2/1هـتعبئة بنزين وتهديد بال�سالح1GKGR26N3MF521823ر�سا�سي و�أ�سود�أ ع �ص 914322جم�ص19

مكتب �لأجانب1434/7/30هـجمهول يركب �سيارة مالكها �آخرD-438641�أبي�صح م �ص 91546بكب غمارة20

مالزم �أول �سعود �مل�سعودي1433/5/4هـقب�ص عليها من قبل خمدر�ت �لليث120701�أبي�صد و ن 82690بكب غمارتني21

مالزم �سعد �لر��سدي1434/9/14هـحمروقةZXZ357375بيج�أ د �ص 826604جيب م�سندق22

مالزم �أول �سعود �مل�سعودي1433/6/2هـلو�طMA3120205�أبي�صب د ك 929153�لتيما23

�لنقيب فهد �لز�يدي1433/12/21هـمتوقفة منذ فرتة �أمام حمالتKNAGE227795320225�أ�سود�أ ي م 20097307�أوبتيما24

مالزم �أول �سامل �لعي�سي1433/7/5هـعدم �إثبات ملكيةRX30084047�أبي�صب د هـ 795224كر�سيد�25

�لنقيب فايز �لعتيبي1433/6/22هـ��ستباه وجود مبلغ مايلJTDBW23E740073642ذهبي�أ ي د 20045663كورل26

مالزم �أول حممد �لزهر�ين1434/12/22هـمهملة بجانب �لطريقWDB1260241A386507�أبي�ص�أ ي ب 886994مر�سيد�ص27

مكتب �لأجانب1433/12/16هـتهريب جمهولنيJT2BJ13E0Y3021615ف�سي�أ ي د 20002537كورل28

و�إذ� مل يتقدم �أ�سحاب تلك �ل�سيار�ت لإ�ستالمها خالل �سهر من تاريخ 1437/3/15هـ، �سوف يطبق �لنظام بحق تلك �ل�سيار�ت وتباع باملز�د �لعلني.

تعلن �ملوؤ�س�سة �لعامة لتحلية �ملياه �ملاحلة - حمطات �ل�سعيبة - عن بيع 
عدد )2( حمرك ومولد توربني غازي متكامل، �سو�غط هو�ء، فالتر، �سمامات، بع�ص 

�لتمديد�ت �مليكانيكية. 
وذلك عن طريق �ملز�يدة باملظاريف �ملقفلة، و�سوف يكون �آخر موعد لإ�ستالم �ملظاريف 

يف يوم 1437/2/26هــ، �ملو�فق 2015/12/8م. 
ولال�ستف�سار م. عبد�لرحمن �لعويف 0555576847

تعلن �إد�رة ميناء ينبع �لتجاري عن بيع �لأ�سناف �لتالية باملز�د �لعلني:
1- معد�ت ثقيلة.    2- �سيار�ت متنوعة.    3- �أ�سناف متنوعة ) رجيع م�ستهلك (.     

4- حمتويات �ل�سري �لناقل ومعدة �لتفريغ.
علماً باأنه تقرر �أن يكون �لبيع يف يوم �لأربعاء 1437/3/5هـ، �ملو�فق 2015/12/16م، 
�لرجيع  وم�ستودع  �لور�ص  بجو�ر جممع  و�لن�سف �سباحاً  �لتا�سعة  �ل�ساعة  يف  وذلك 

د�خل �مليناء.

�ملكيفات  من  عدد  ببيع  رغبتها  عن  للعموم  �لوطني  �حلر�ص  وز�رة  تعلن        
و�لثالجات و�ل�سخانات و�لأفر�ن و�أ�سناف �آخرى يف م�ستودع �لرجيع مبدينة �مللك 
�لأربعاء  يوم  يف  وذلك  �لعلني،  باملز�د  بالريا�ص،  �لعان  بخ�سم  �ل�سكنية  عبد�لعزيز 

�ملو�فق 1437/3/26هـ، ح�سب تقومي �أم �لقرى.
�إح�سار  مع  ع�سرً�  �لر�بعة   )4( �ل�ساعة  باملوقع  �لتو�جد  بال�سر�ء  �لر�غبني  وعلى 
عليه  تر�سي  من  على  و  للمحرج،  �سعي  و)%2،5(  �ملز�د،  تر�سية  عند   )%5( �سمان 

�ملز�يدة �سد�د كامل �لقيمة خالل ) 24 �ساعة (.

م�ست�سفى  رجيع  بيع  مز�يدة  عن  بجدة  �ل�سحية  �ل�سوؤون  مديرية  تعلن 
�لعزيزية للولدة و�لطفال بجدة 

�لرجيع )�لغري طبي(.        رقم �ملناف�سة: )مز�يدة(، قيمة �ملز�يدة:)%2(.
�آخر موعد لل�سر�ء: 1437/3/23هـ، موعد فتح �ملظاريف: 1437/3/25هـ . 

فتح �ملظاريف يف متام �لعا�سرة �سباحاً.

مكان �ملز�يدة   - مديرية �ل�سوؤون �ل�سحية مبحافظة جدة )ق�سم �مل�ستودع(
عنو�ن �ملديرية -  �ل�سوؤون �ل�سحية مبحافظة جدة – �إد�رة �مل�سرتيات .

mohj2012@gmail.com  ص ب 12493 جدة 21176 .  �لربيد �لإلكرتوين�

تعلن جامعة �مللك �سعود عن رغبتها يف بيع حمتويات رجيع باملز�د �لعلني:
�ملو�فق  �لإثنني  يوم  بامللز  للطالبات  �جلامعية  �لدر��سات  مبنى  رجيع  بيع   -1

1437/2/25هـ �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً .
�لثالثاء  يوم  بعلي�سة  للطالبات  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  مبنى  رجيع  بيع   -2

�ملو�فق 1437/2/26هـ �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحاً.
�ملو�فق  �لأربعاء  يوم  بامللز  للطالبات  و�ل�سيدلة  �لطب  كلية  رجيع  بيع   -3

1437/2/27هـ.
وميكنكم �لطالع على ك�سوف �لرجيع و�سروط �ملز�يدة باإد�رة �مل�ستودعات مببنى 
رقم )20( باملدينة �جلامعية بالدرعية ويف حالة �ل�ستف�سار �لت�سال على هاتف رقم 

4672740 �أو 4673160.
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قوات الدفاع 
الجوي 

الملكي 
السعودي  

اإلدارة 
الهندسية 
واألشغال

1437/3/26هـ 1437/3/25هـ 35/5/233000تسوير بصفوى بالشرقية

القوات 
البحرية 

الملكية  
السعودية 

قاعدة الملك 
سلمان 
لإلسناد 
البحري 

بالرياض 
مركز  

التشغيل 
والصيانة  

1- إنشاء سواتر من الطابوق 

جلميع خزانات املياه املكشوفة 

في شوارع قاعدة امللك سلمان 

لإلسناد البحري بالرياض 

1437/3/25هـ 1437/3/25هـ500  1/3/1/14/5

2- استبدال أعمدة اإلنارة على 

الشوارع الرئيسية بقاعدة 

امللك سلمان لإلسناد البحري 

بالرياض

1437/3/26هـ 1437/3/26هـ1000 2/3/1/14/5

3- رصف الشوارع أمام الصالة 

الرياضية ونادي الضباط ونادي 

األفراد

1437/3/27هـ 1437/3/27هـ1000 3/3/1/14/5

القوات 
البحرية 

الملكية 
السعودية

1- ترميم وصيانة لعدد )2( 

بركسات فئة )C( مبيناء 

رأس مشعاب العسكري

RM-RM-1 500

1437/3/17هـ1437/3/16هـ
2- ترميم وصيانة مبنى 

الصالة الرياضية
RM-RM-2 500

3RM-RM-3 500- توريد وتركيب اسفلت 

إدارة مدينة
الملك 

عبدالعزيز
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بتبوك

1- متديد موعد فتح مظاريف 

املنافسة العامة لتنفيذ أعمال 

توريد ومتديد كابالت ومعدات 

كهربائية مع كافة األعمال 

املصاحبة لزوم أعمال الصيانة 

واإلحالل بشبكة الكهرباء 

باملدينة العسكرية

1437/3/10هـ1437/3/9هـ500 3737

2- توريد قطع غيار محطات 

توليد الطاقة الكهربائية
3710 500

1437/3/24هـ1437/3/23هـ

3- توريد قطع غيار لوحدات 

التكييف املركزي
3721 500

4- توريد قطع غيار ومواد لزوم 

صيانة اآلبار ومحطات املياه 

والصرف الصحي

3731 500

1437/3/25هـ1437/3/24هـ

5- توريد قطع غيار ومواد لزوم 

صيانة الغاليات 
3748 500

6- توريد قطع غيار ومواد 

لزوم أعمال الصيانة مبحطات 

التدفئة والتبريد اإلقليمية

1437/3/26هـ1437/3/25هـ500 3708

إدارة مدينة 
الملك فهد 
العسكرية

القيام بإعادة تأهيل غرف 

التفتيش اخلاصة بشبكة 

االتصاالت مبدينة امللك فهد 

العسكرية باملنطقة الشرقية

1437/3/19هـ1437/3/18هـ500 37/12

اإلدارة 
الهندسية 
واألشغال 

بوزارة الدفاع 

1- مشروع إنشاء مستودع 

بالرياض
1437/3/3هـ1437/3/2هـ1000 36/30

2- مشروع إنشاء مستودع 

تخزين بالرياض
1437/3/4هـ1437/3/3هـ1000 36/31

3- مشروع إنشاء مستودعات 

باملواقع 
1437/3/5هـ1437/3/4هـ1000 36/32

4- تأمني أجهزة ومعدات 

لشبكة إنذار احلريق بوادي 

الدواسر

1437/3/19هـ1437/3/18هـ2000 37/3

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة مدينة 
الملك فيصل 

العسكرية

1500م/1437/1- تأمني وتوريد كهرباء داخلية

1437/3/23هـ1437/3/23هـ

500م/2437/2- تأمني وتوريد حديد متنوع

3- تأمني وتوريد أخشاب 

متنوعة
500م/437/3

500م/4437/4- تأمني وتوريد أملنيوم

5- تأمني وتوريد مواسير حديد 

وأكواع وسخانات
1500م/437/5

1437/3/24هـ1437/3/24هـ

6- تأمني وتوريد مواد كهرباء 

خارجية
500م/437/6

7- تأمني وتوريد قطع غيار 

الصرف الصحي
500م/437/7

MC1 500م/8437/8- تأمني وتوريد مادة

9- تأمني وتوريد أجهزة منزلية 

وكهربائية
2000م/437/9

1437/3/25هـ1437/3/25هـ

10- تأمني وتوريد دهانات 

متنوعة
500م/437/10

500م/11437/11- تأمني وتوريد بلك وبالط

12- تأمني وتوريد قطع غيار 

اتصاالت هاتفية
1000م/437/12

13- تأمني وتوريد حاسبات 

وطابعات وأحبار
1500م/437/13

1437/3/26هـ1437/3/26هـ

14- تأمني وتوريد مواد بناء 

وجنارة
1500م/437/14

15- تأمني وتوريد أكياس 

بالستيك للنفاية
500م/437/15

16- تأمني وتوريد قطع غيار 

ثالجات وغساالت
500م/437/16

17- تأمني وتوريد مكائن ومواد 

زراعية
1000م/437/17

1437/3/27هـ1437/3/27هـ
18- تأمني وتوريد كفرات 

وبطاريات
1000م/437/18

19- تأمني وتوريد بدل 

وملبوسات عمال
1000م/437/19

اإلدارة 
الهندسية 
واألشغال 

باإلدارة العامة 
للخدمات 

الطبية 
للقوات 
المسلحة

1- مشروع إنشاء مستودعات 

أدوية بالكيلو 9 طريق اخلرج

23/ب 

1437/2/
1437/3/18هـ1437/3/17هـ1000

2- مشروع إنشاء مبنى مركز 

الطوارئ واحلوادث مبجمع 

امللك فهد الطبي العسكري 

بالظهران

23/ب 

1437/1/
1437/4/22هـ1437/4/21هـ50,000

وزارة الدفــــاع
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قوات أمن 
المنشآت

توريد أجهزة تكييف لقوات 
أمن املنشآت  

 60
/1437/1436هـ

1437/3/24هـ  1437/3/23هـ 500

القيادة 
العامة 

لطيران األمن

التأمني على الطائرات التابعة 
لطيران األمن

1437/3/17هـ1437/3/16هـ37/1/1710,000

المديرية 
العامة 

للسجون

1- تأمني سيارات للمديرية 
العامة للسجون

 130
/1437/36هـ

1000

1437/3/10هـ1437/3/10هـ

2- تشغيل وصيانة ونظافة 
املباني اجلديدة بسجون 

املنطقة الشرقية

 131
/1437/36هـ

500

3- تشغيل وصيانة ونظافة 
مباني الوافدين باملنطقة 

الشرقية

 132
/1437/36هـ

500

4- تشغيل وصيانة ونظافة 
مباني قيادة السجون مبزدلفة 

وسجون املشاعر املقدسة

 133
/1437/36هـ

500

5- تسوير األراضي اململوكة 
للمديرية العامة للسجون 

مبنطقة الرياض ومنطقة 
القصيم  واملنطقة الشرقية 

ومنطقة حائل

 134
/1437/36هـ

500

6- تسوير األراضي اململوكة 
للمديرية العامة للسجون 

مبنطقة اجلوف ومنطقة احلدود 
الشمالية ومنطقة تبوك

 135
/1437/36هـ

500

7- تسوير األراضي اململوكة 
للمديرية العامة للسجون 

مبنطقة مكة املكرمة 
ومنطقة املدينة املنورة

 136
/1437/36هـ

500

8- تسوير األراضي اململوكة 
للمديرية العامة للسجون 

مبنطقة عسير ومنطقة 
الباحة ومنطقة جازان 

ومنطقة جنران

 137
/1437/36هـ

500

المديرية 
العامة للدفاع 

المدني

1-  مزايدة تشغيل البوفية 
اخلاص مببنى املديرية العامة 

للدفاع املدني مبنطقة الرياض 
)املبنى الرئيسي ( الواقع بني 

مخرج )10( و )11( بالدائري 
الشرقي

37/19500

1437/3/24هـ1437/3/23هـ

2- تطوير ورشة التشغيل 
والصيانة املركزية بالدفاع 

املدني مبنطقة عسير
37/201000

3- تقييم وتطوير الشبكة 
الداخلية باملديرية العامة 

للدفاع املدني
37/211000

1437/3/25هـ1437/3/24هـ 4- تأمني أجهزة احلاسب اآللي 
وملحقاتها للمديرية العامة 

للدفاع املدني )املرحلة الرابعة 
عشر (

37/221000

5- تأمني أجهزة موزعات 
الشبكة لعام 1438/1437هـ 
باملديرية العامة للدفاع املدني

37/231000

1437/3/26هـ1437/3/25هـ 6- إعادة تصميم وتطوير 
األنظمة اإللكترونية 

 )ADF ( بإستخدام أوركل
لعام 1438/1437هـ للمديرية 

العامة للدفاع املدني

37/241000

المديرية 
العامة 

للمباحث

1- الصيانة الوقائية للمولدات 
الكهربائية التابعة لهذه 

الوزارة لكالً من )احلدود 
الشمالية – جازان – اجلوف – 

حائل – القصيم – الباحة(

1050500

1437/3/24هـ1437/3/23هـ
2- أعمال حتصينات أمنية 
وإنارة األسوار ألحد املباني 

التابعة لهذه الوزارة مبنطقة 
تبوك 

1038500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

1- توريد عدد )20( معدة حفار 
جنزير مع الدقاق

36/437/181500
1437/3/17هـ1437/3/16هـ

HP 25/437/191000- توريد أحبار طابعات

3- تأمني قطع غيار ألنظمة 
التعرف اآللي ملتابعة الزوارق 

AIS
5/437/201000

1437/3/19هـ1437/3/18هـ 4- متديد موعد تقدمي وفتح 
مظاريف منافسة )إنشاء 

رصيف بحري بطول )100متر( 
بالبديعة مبنطقة مكة 

املكرمة (

23/437/41000

إمارة 
المنطقة 

الشرقية

عملية حفر بئر في ضيافة 
اإلمارة مبحافظة األحساء

1437/3/18هـ1437/3/17هـ3581500

برنامج 
مستشفى 
قوى األمن 

بالرياض

1- توريد محاليل الغسيل 
الكلوي

1437/3/24هـ1437/3/24هـ153110.000

1437/3/26هـ1437/3/26هـ5000 21532- صيانة أجهزة األشعة

3- صيانة جهاز األشعة جي أي 
وجهاز كثافة العظام

1437/4/1هـ1437/4/1هـ5000 1533

1437/4/3هـ1437/4/3هـ5000 41534- صيانة األبوب األتوماتيكية

5- صيانة أنظمة الطاقة غير 
املنقطعة واستبدال البطاريات

1437/4/8هـ1437/4/8هـ5000 1535

6- نظام قياس اجلرعة 
اإلشعاعية للمريض

1437/4/10هـ1437/4/10هـ3000 1536

7- معاجلة شرائح اخلاليا 
املرضية

1437/4/15هـ1437/4/15هـ3000 1537

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فرع تبوك

1- إنشاء جامع حي البوادي  
مع سكن اإلمام واملؤذن بتبوك

390/ش

3000

1437/3/17هـ1437/3/16هـ

2- إنشاء مصلى العيدين 
مبحافظة أملج

3000

3- هدم وإنشاء جامع حسان 
بن ثابت بتبوك

2500

4- ترميم جامع األمير فهد 
بن سلطان ) اجلامع الكبير ( 

بتبوك
2500

5- إنشاء مستودع وورش 
العمل بالفرع

1500

6- ترميم جامع خليل جمعه 
بجادة األمير فهد بن سلطان 

بتبوك
500

7- ترميم سكن اإلمام واملؤذن 
بجامع طلحة بن عبيداهلل 

بحي النهضة بتبوك
500

8- ترميم مسجد أبو حمادة 
مبحافظة حقل

500

9- ترميم جامع عبد الكرمي 
اجللوي بحي املهرجان )أ( بتبوك

500

10- ترميم جامع سعد 
بن معاذ مبحافظة تيماء

500

فرع جازان
عملية نظافة وصيانة 

وتشغيل اجملموعة األولى 
بأبي عريش مبنطقة جازان

1437/3/19هـ1437/3/18هـ1000

وزارة الداخليـــــة
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

برنامج مكافحة السمنة لعام وزارة الصحة

2016م
1437/3/17هـ1437/3/17هـ3700110300062000

صحة 
المدينة 
المنورة

1- تأمني احتياجات سكن 

العاملني مبستشفى وادي 

الفرع من أثاث وجتهيزات غير 

طبية مبنطقة املدينة املنورة 

لعام 1437هـ

1437/3/17هـ1437/3/17هـ1000 370481020005

2- مشروع عربة التقنية 

املتحركة وتغطية املستشفى 

بالشبكة الالسلكية 

مبستشفى امللك فهد باملدينة 

املنورة

1437/3/24هـ1437/3/24هـ3704810200061000

صحة القصيم
تأمني مستلزمات طبية ملركز 

األمير فيصل بن بندر لألورام 

بالقصيم

1437/3/19هـ1437/3/19هـ3706310300021000

صحة الحدود 
الشمالية

منافسة التغذية ملستشفى 

رفحاء املركزي
1437/3/19هـ1437/3/18هـ1025000

صحة عسير

احتياجات مستشفيات 

املنطقة ألجهزة مكافحة 

متالزمة الشرق األوسط 

التنفسية كورونا

1437/3/12هـ1437/3/12هـ1437/9943000

صحة القنفذة

الصيانة والنظافة والتشغيل 

الغير طبي ملستشفيات 

القنفذة العام وجنوب القنفذة 

العام وثريبان العام ومنرة العام 

واملظيلف العام

1437/4/22هـ1437/4/22هـ 10.000 1437/5

صحة نجران

منافسة صيانة األجهزة 

واملعدات الطبية ملستشفى 

امللك خالد ومركز األمير 

سلطان بنجران _ ومستشفى 

شرورة العام _ ومستشفى 

خباش العام  

1437/3/17هـ  1437/3/17هـ 10.000 1437/1

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة الملك 
فهد الطبية

نظام امللف الصحي 

اإللكتروني
1437/3/13هـ1437/3/12هـ3700110.000

مستشفى 
األمير محمد 

بن عبدالعزيز 
بالرياض

متديد موعد منافسة مشروع 

جتهيز وحدة العناية القلبية 
1437/3/17هـ 1437/3/17هـ 4 / م / 37

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

1- تأمني وتوريد مستهلكات 

التغذية العالجية 
1437/3/17هـ1437/3/16هـ2م/2016

1437/3/13هـ1437/3/12هـ3م/22016- تأمني وتوريد لوازم اخملتبرات

مدينة الملك 
عبداهلل 
الطبية 

بالعاصمة 
المقدسة 

متديد موعد منافسة تأمني 

وتشغيل جهاز الرنني 

املغناطيسي مبدينة امللك 

عبداهلل الطبية

 152/26

2015/
1437/3/17هـ1437/3/16هـ3000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الحرس 
الوطني 
للقطاع 

الغربي إدارة 
المناقصات

مشروع توريد وتركيب غرف 

مدرعة على بوابات احلرس 

الوطني بالقطاع الغربي

15/ص-

1437/36
1437/3/17هـ1437/3/16هـ500 

وزارة الخارجيـــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة 
الخارجية إدارة 

المشتريات

متديد موعد منافسة مشروع 

بناء مكاتب السفارة في 

كمباال

1437/4/15هـ1437/4/14هـ24210.000

وزارة الماليــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مصلحة 
الجمارك 

العامة

تأجيل موعد منافسة إنشاء 

مبنى مصلحة اجلمارك العامة 

بالرياض 

 52

1437/1436/
1437/4/8هـ1437/4/8هـ 30.000 

الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة األمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

مشروع ترميم مبنى هيئة 

محافظة صبيا مبنطقة جازان
1437/3/10هـ1437/3/9هـ  500 37/6

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فيصل 

التخصصي 
ومركز األبحاث 

الرياض 
)مؤسسة 

عامة(

1- توريد وتركيب أجهزة 

احلاسب اآللي الطرفية 

وملحقاتها

1437/3/12هـ 1437/3/11هـ 37/123000

2- متديد موعد منافسة 

مشروع إنشاء مبنى العيادات 

الشاملة وطب األسرة

1437/3/3هـ 1437/3/2هـ 36/7320.000

3- متديد موعد منافسة توريد 

وتركيب ودعم برنامج قناة ربط 

اخلدمات اإللكترونية

1437/3/5هـ 1437/3/4هـ 36/1122000

4- توريد وتركيب مجهر 

إليكتروني مع كاميرا رقمية
1437/3/27هـ 1437/3/26هـ 37/33000

5- نظام مراقبة ومتابعة 

االمتثال لنظافة اليدين 

للجناح اخلاص ومبنى الطوارئ

1437/3/3هـ 1437/3/2هـ 36/1141000

6- أداء إجراءات فصل مكونات 

الدم
1437/3/3هـ 1437/3/2هـ 37/43000

وزارة الحرس الوطنيوزارة الصحــــة
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة 
الملك 

عبد العزيز        

1- تأمني مستهلكات لقسم 

التمريض باملستشفى 

اجلامعي   

1437/4/8هـ  1437/4/8هـ84443000/ د   

2- تأمني مستلزمات طبية 

لقسم الصيدلية مبركز 

اخلدمات الطبية اجلامعي                           

1437/4/10هـ1437/4/10هـ1325612000/ د

3- تأمني مستلزمات طبية 

لقسم األسنان مبركز اخلدمات 

الطبية اجلامعي 

1437/4/15هـ1437/4/15هـ1297552000/ د

4- تأمني عدد )4( سيارات 

إسعاف ملركز اخلدمات الطبية 

اجلامعي 

1437/4/17هـ1437/4/17هـ704631000/ د

جامعة 
اإلمام محمد 

بن سعود 
اإلسالمية  

منافسة تأمني خدمات 

التحميل والتنزيل للجامعة
1437/3/3هـ 1437/3/3هـ  37/11000

جامعة 
القصيم

متديد موعد منافسة 

أ ( مشروع إنشاء كلية العلوم 

واآلداب للطالبات مبحافظة 

البدائع بجامعة القصيم

ب ( مشروع إنشاء كلية العلوم 

واآلداب للطالبات مبحافظة 

عقلة الصقور بجامعة القصيم 

1437/3/24هـ1437/3/23هـ37/36/2050.000

جامعة الدمام

1- إعادة طرح منافسة نظافة 

وبستنة مباني ومرافق جامعة 

الدمام

1437/3/17هـ1437/3/16هـ36/453000

2- منافسة مشروع البنية 

التحتية إلسكان املدينة 

اجلامعية )مباني املولدات(

1437/3/18هـ1437/3/17هـ36/4615.000

3- إنشاء مسبح متخصص 

للفحوصات امليكانيكية بقسم 

العالج الطبيعي

1437/3/19هـ1437/3/18هـ36/475000

4- عملية صيانة األجهزة 

واملعامل بالكليات الطبية 

والصحية والعلمية ومراكز 

األبحاث

1437/3/20هـ1437/3/19هـ36/485000

5- تشغيل السنة التحضيرية 

بجامعة الدمام
1437/3/24هـ1437/3/23هـ36/495000

تأمني نقل الطالبات بجامعة جامعة شقراء

شقراء

 -2

1438/1437
  1437/3/10هـ  1437/3/10هـ5000

تعليم جدة
نواقص االستالم االبتدائي 

ملشروع إنشاء مدرسة 

متوسطة محدثه برابغ

1437/3/18هـ 1437/3/17هـ500

تعليم 
األحساء

متديد موعد منافسة تأمني 

األدوات الكتابية لإلدارة العامة 

للتعليم مبحافظة األحساء

1437/3/24هـ1437/3/23هـ36/60100

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم 
القريات

1- نظافة املباني التعليمية 

واإلدارية مبحافظة القريات  

)اجملموعة/1(  ملدة ثالث سنوات 

ميالدية

107/37/9 1500

1437/3/24هـ1437/3/23هـ

2- نظافة املباني التعليمية 

واإلدارية مبحافظة القريات  

)اجملموعة/2(  ملدة ثالث سنوات 

ميالدية

107/37/8 1500

3- نظافة املباني التعليمية 

واإلدارية مبحافظة القريات  

)اجملموعة/3(  ملدة ثالث سنوات 

ميالدية

107/37/11 1500

4- نظافة املباني التعليمية 

واإلدارية مبحافظة القريات  

)اجملموعة/4(  ملدة ثالث سنوات 

ميالدية

107/37/7 1500

5- نظافة املباني التعليمية 

واإلدارية مبحافظة القريات  

)اجملموعة/5(  ملدة ثالث سنوات 

ميالدية

107/37/6 1500

6- تأهيل مبنى إدارة التعليم  

مبحافظة القريات
107/37/3 2000

1437/3/19هـ1437/3/18هـ

7- تأهيل مبنى مدرسة 

متوسطة وثانوية عبدالرحمن 

بن عوف لتحفيظ القرآن الكرمي

107/36/105 2000

8- تأهيل مبنى املدارس ثانوية 

اخلوارزمي- ابتدائية اخلوارزمي-

ابتدائية صديع - متوسطة 

اإلمام الغزالي

107/37/1 2000

9- تأهيل مجموعة مدارس 

)بالط أرضيات(
107/37/5 2000

تعليم حائل

1- متديد موعد منافسة تأمني 

حراس وحارسات أمن ملدارس 

املنطقة 

1437/3/12هـ1437/3/11هـ37/131500

2- متديد موعد منافسة تأمني 

عدد )350 ( جهاز حاسب 

مكتبي و عدد )350 ( طابعة 

ليزر احادية اللون  ) أسود ( إلدارة 

التوجيه واإلرشاد بنني - بنات 

37/132500

1437/3/12هـ1437/3/11هـ

3- متديد موعد منافسة تأثيث 

اخملتبرات املدرسية ملدارس 

املنطقة

37/133500

4- متديد موعد منافسة تأمني 

قطع غيار الكهرباء للتشغيل 

والصيانة

37/1341000

1437/3/13هـ1437/3/12هـ

5- متديد موعد منافسة صيانة 

مصاعد مبنى اإلدارة العامة 

للتعليم مبنطقة حائل

37/135500

6- متديد موعد منافسة التأهيل 

الشامل ملبنى املتوسطة األولى 

– بنات بقرية لبده

37/1361000

تعليم 
الحدود 

الشمالية

1- متديد موعد منافسة 

توريد قطع غيار أعمال مدنية 

وكهربائية وإلكترونية لزوم 

عقد الصيانة ملدارس البنني 

بعرعر والعويقيلة )اجملموعة 

األولى (

 1000

1437/3/4هـ1437/3/3هـ

2- متديد موعد منافسة تأهيل 

مبدرسة متوسطة طريف
 1000

3- متديد موعد منافسة تأهيل 

مدرسة امللك سعود الثانوية 

بنني بعرعر

 1000

وزارة التعليـــم
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة 
المياه 

والكهرباء

1- متديد مشروع إيصال  

الطاقة الكهربائية العمومية  

ملشروع  تنقية ونقل مياه 

متكون الوجيد مبركز ظلما 

إلمداد جنران ومنطقة شرق 

عسير باملياه - إنشاء احملطة 

الفرعية )132/33 ك . ف( 

بيدمة 

1437/3/18هـ 1437/3/17هـ47520.000

2- تأمني املياه الصاحلة للشرب 

بواسطة الناقالت ألهالي 

احلليفة السفلى )اجملموعة 

السادسة( والقرى التابعة لها 

مبنطقة حائل

1437/3/25هـ 1437/3/24هـ5281000

3- تأمني املياه الصاحلة للشرب 

بواسطة الناقالت ألهالي 

أنبوان )اجملموعة التاسعة( 

والقرى التابعة لها مبنطقة 

حائل

1437/3/27هـ 1437/3/26هـ5291000

4- تأمني مياه الشرب بواسطة 

الناقالت حملافظة احلائط  

اجملموعة الثانية مبنطقة حائل

1437/4/2هـ 1437/4/1هـ5301000

5- صيانة مراكز احلاسب 

اآللي بديوان الوزارة وعدد من 

املديريات

1437/3/27هـ 1437/3/26هـ5313000

مياه 
المدينة 
المنورة

1- توصيالت املياه املنزلية 

وخطوط اخلدمة بأماكن 

متفرقة باملنطقة ) أ (  باملدينة 

املنورة

437/436/515000

1437/3/26هـ1437/3/25هـ
2- توصيالت املياه املنزلية 

وخطوط اخلدمة بأماكن 

متفرقة باملنطقة ) د ( باملدينة 

املنورة

437/436/525000

3- توصيالت املياه املنزلية 

وخطوط اخلدمة بأماكن 

متفرقة باملنطقة ) ب ( باملدينة 

املنورة

437/436/535.000

1437/3/27هـ1437/3/26هـ

4- استئجار سيارات للمديرية 

العامة للمياه مبنطقة املدينة 

املنورة

437/436/542000

5- توصيالت املياه املنزلية 

وخطوط اخلدمة بأماكن 

متفرقة باملنطقة ) ج ( باملدينة 

املنورة

437/436/555000

مياه  
المنطقة 

الشرقية

1- إمداد املواطنني باملياه احملالة 

في محافظة حفر الباطن  

 1437/1438

650/
1437/3/13هـ1437/3/12هـ1000

2- سقيا املواطنني باملياه في 

قرى وهجر محافظة 

حفر الباطن  

 1437/1438

651/
1437/3/18هـ1437/3/17هـ1000

3- كشف ومعاجلة التسربات 

في شبكات املياه والتوصيالت 

املنزلية مبدن )األحساء وبقيق ( 

) املرحلة التاسعة (

 1437/1438

652/
1437/3/27هـ1437/3/26هـ2000

4- تأجيل مشروع محطة 

معاجلة الصرف الصحي 

مبحافظة األحساء ) املرحلة 

األولى ( 

 1437/1438

635/
1437/4/23هـ1437/4/22هـ10.000

مياه القصيم
تأجيل موعد منافسة مشروع 

إنشاء محطة معاجلة الصرف 

الصحي مبحافظة األسياح

1437/3/12هـ1437/3/11هـ37/36/51

مياه تبوك
مشروع تشغيل وصيانة 

مشاريع مياه الشرب للقرى 

مبنطقة تبوك

1437/3/24هـ1437/3/23هـ45086/375000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مياه عسير

1- عملية تشغيل وصيانة 

شبكات الصرف الصحي 

ومحطة الضخ واملعاجلة 

مبحافظة بيشة

26245000

1437/4/9هـ1437/4/8هـ

2- عملية تشغيل وصيانة 

شبكات الصرف الصحي 

ومحطة الضخ واملعاجلة 

مبحافظة محايل

2625 5000

3- عملية صيانة وربط اآلبار 

التدعيمية حملطة التنقية 

مبحافظة محايل

2626      2000   

4- عملية صيانة توصيالت 

املياه املنزلية مبدينة 

خميس مشيط

1437/3/25هـ1437/3/24هـ3000 2627

الهيئات والمؤسسات

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون

تأجيل موعد منافسة رفع 

وترقية باقة قنوات التلفزيون 

السعودي من قياسية الدقة   

HD إلى عالية الدقة SD

 48

1437/1436/
1437/2/26هـ1437/2/25هـ2000

هيئة تطوير 
المدينة 
المنورة

1437/3/20هـ 1437/3/19هـ1000 1436/18مشروع تطوير وحدات التخزين 

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

مشروع خدمات النظافة 

واإلعاشة للكلية الصناعية
1437/3/17هـ1437/3/17هـ3000 392– خ48

الهيئة 
الملكية بينبع

1- أعمال الطرق والرصف ملبنى 

الهيئة امللكية مبدينة ينبع 

الصناعية  

أمر الشراء 

رقم : 6524
1437/3/24هـ1437/3/24هـ1000 

2- خدمات الكلية الصناعية 
أمر الشراء 

رقم : 6570
1437/4/3هـ1437/4/3هـ500 

برنامج 
الخدمات 
الصحية 
للهيئة 

الملكية 
بالجبيل

لوازم ومستهلكات  طبية
ش م -007-

16-06
1437/3/17هـ1437/3/16هـ1500

المؤسسة 
العامة 

لصوامع 
الغالل 

ومطاحن 
الدقيق

1- تنفيذ وترميم الطرق 

والساحات واألرصفة بفرع 

املؤسسة بعسير

1437/3/11هـ1437/3/10هـ  1500 38-37/03

2- مشروع إنشاء صوامع ضباء 

مع املرافق واخلدمات سعة 

)120( ألف طن 

1437/7/25هـ1437/7/24هـ250,000 38-37/02

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

تنفيذ أعمال تكميلية باملعهد 

الصناعي الثانوي بأضم
1437/3/17هـ1437/3/16هـ1611000

المؤسسة 
العامة 

للخطوط 
الحديدية

توريد وتنفيذ مظالت على 

رصيف محطة قطار األحساء
1437/3/12هـ1437/3/12هـ1500 201521166

المؤسسة 
العامة 

للموانئ 
بالرياض

1- منافسة تشغيل وصيانة 

أنظمة حتديد املواقع
1437/3/18هـ1437/3/18هـ88177000

2- توريد وتركيب مكيفات 

باكج ) 5 طن ( بارد بسكن 

منسوبي ميناء جازان
1437/3/3هـ 1437/3/3هـ 1000 7887

3- متديد موعد منافسة تطوير 

مركز املعلومات املرحلة األولى 

باملؤسسة العامة للموانئ 

واملوانئ التابعة لها

1437/3/5هـ 1437/3/5هـ  5000 76467

وزارة الميـــاه والكهربـــاء
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

1- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة الثانية عشر(

16710.000

1437/3/11هـ1437/3/11هـ

2- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال طريق حائل /املدينة 

املنورة بطول )182( )اجلزء الواقع 

مبنطقة املدينة املنورة( 

20310.000

3- متديد األعمال املتبقية 

بإصالح املسار احلالي لطريق 

حائل/املدينة املنورة بطول )20(

كلم مبنطقة حائل. 

20410.000

4-  متديد األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

حائل/ بقعاء بطول )63( كلم 

مبنطقة حائل 

 20610.000 

5- متديد األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق مبنطقة 

جازان )اجملموعة السادسة(

202 10.000

6- إعادة طرح مبنى إدارة الطرق 

والنقل مبنطقة القصيم 
 3810.000

7- إعادة طرح صيانة ونظافة 

وزراعة مبنى إدارة الطرق 

والنقل مبنطقة عسير

1884000

8-  متديد استكمال طرق عقبة 

جدالء حمايات لطريق متنية 

وادي ذهب وطريق آل حسان 

حمايات لعقبة محمية ريدة 

طول )19( كم

40 10.000

1437/3/12هـ1437/3/12هـ

9- متديد األعمال املتبقية 

لتوسعة طريق الطائف /

السيل الكبير مع ربط السيل 

الكبير بطريق الطائف /

الرياض السريع )املرحلة األولى( 

مبنطقة مكة املكرمة 

20910.000

10- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الثانوية مبنطقة مكة 

املكرمة )اجملموعة الثالثة(

21010.000

11- إعادة طرح مشروع 

استكماالت بعض الطرق 

باملنطقة الشرقية ) اجملموعة 

السادسة (

1437/3/11هـ1437/3/11هـ16210.000

12- متديد إصالح املسار احلالي 

لطريق العارضة أبو عريش 

بطول )12( كلم

6210.000

1437/3/12هـ1437/3/12هـ

13- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال بعض الطرق مبنطقة 

حائل )اجملموعة الثالثة عشر(

10010.000

14- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع إصالح املسار احلالي 

لطريق ينبع/ينبع النخل 

)املرحلة األولى(20 كلم 

10210.000

15- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة جازان )اجملموعة 

الثامنة(

16210.000

16- متديد صيانة األعمال 

الكهربائية لطرق منطقة 

الرياض

23710.000

1437/2/17هـ1437/2/17هـ 17- متديد صيانة مبنى إدارة 

الطرق والنقل بالرياض
2164000

18- متديد فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة الرياض
9310.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

19- متديد اجملموعة اخلامسة 

مبنطقة الباحة
8410.000

1437/3/12هـ1437/3/12هـ

20- متديد الطريق احملوري 

أحد رفيدة شعار مروراً بشرق 

املطار )املرحلة الثانية(

4550.000

21- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت الوصالت 

الزراعية حول مدينة تبوك 

)اجملموعة السادسة( 30 كلم

10310.000

22- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع إزدواج وحتسني الطريق 

يبدأ من تقاطع طريق الرياض/ 

القصيم السريع حتى دوار 

خزام بطول )14( كلم مع 

تقاطعات )املرحلة األولى(

19510.000

23- متديد استكمال مباني 

فروع الوزارة
1437/3/13هـ1437/3/13هـ14910.000

24- متديد األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة املدينة املنورة 

)اجملموعة الثالثة عشر(

22110.000

1437/3/10هـ1437/3/10هـ

25- متديد الطرق الثانوية 

مبنطقة حائل )اجملموعة األولى(
22610.000

شركة المياه الوطنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شركة 
المياه 

الوطنية

1- تنفيذ شبكة صرف صحي 

باجلزء املتبقي من حي ظهرة 

لنب عقد رقم )1(

202151110 25,000

1437/3/10هـ1437/3/9هـ
2- عقد تنفيذ شبكات الصرف 

الصحي بأجزاء من حي النخيل
20215109910.000

3- تنفيذ خطوط صرف صحي 

متفرقة شمال مدينة الرياض 

)عقد رقم 17(

20215111610.000

4- تنفيذ املرحلة الثانية من 

اخملطط االستراتيجي ملدينة 

الرياض عقد املهدية رقم 3

202151088 50,000

1437/3/17هـ1437/3/16هـ

5- عقد تنفيذ شبكات مياه 

متفرقة خلدمة األجزاء املتبقية 

من حي لنب - املرحلة )124(

202151164 25,000

6- عقد تنفيذ شبكات مياه 

بحي الشرق مبدينة الرياض 

)املرحلة 132(

202151107 25,000

7- تنفيذ املرحلة الثانية من 

اخملطط االستراتيجي للمياه 

ملدينة الرياض عقد الشرق 

رقم 2

202151091 50,000

8- تنفيذ املرحلة الثانية من 

اخملطط االستراتيجي للمياه 

ملدينة الرياض عقد األمانة 

رقم 1 ب

202151093 25,000

9- تنفيذ املرحلة الثانية من 

اخملطط االستراتيجي للمياه 

ملدينة الرياض النرجس 

عقد رقم 1 أ

202151090 25,000

10- عقد تنفيذ شبكات مياه 

الشرب ملنطقة الكيلو 16 

مبدينة جدة طريق مكة القدمي 

عقد رقم )18(

  PR

402150652
1437/3/13هـ1437/3/11هـ10,000

وزارة النقـــــل
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة جدة

1- استكمال تسمية 
وترقيم الشوارع وتركيب 
اللوحات املعلقة ولوحات 

األحياء التوجيهية 
3/001/0349/00/00/4

500

1437/3/13هـ1437/3/13هـ
2- استكمال توريد وتركيب 

لوحات أسماء الشوارع 
واألحياء وأرقام  املنازل 
مبحافظة مدينة جدة 
3/001/0315/00/00/4

500

3- استكمال تسمية 
وترقيم الشوارع وتركيب 
اللوحات املعلقة ولوحات 

األحياء التوجيهية 
3/001/0349/00/00/4

1437/3/12هـ1437/3/12هـ500

4- تأجيل موعد منافسة 
إنشاء نفق امللك عبدالعزيز 

213/001/9999/99/99/3
5000

1437/3/10هـ1437/3/10هـ
5- تأجيل موعد منافسة 
تنفيذ تقاطع طريق امللك 

عبداهلل مع طريق األندلس 
)دوار السارية ( مبدينة جدة 

212/001/9999/99/99/3

5000

6- استكمال توريد وتركيب 
لوحات أسماء الشوارع  

واألحياء وأرقام املنازل 
مبحافظة مدينة جدة 
3/001/0315/00/00/4

1437/3/17هـ1437/3/17هـ500

أمانة 
المنطقة 
الشرقية 

1- متديد موعد منافسة 
مشروع تأمني وتركيب 

وتشغيل وصيانة آليات 
ومعدات مصنع إلعادة تدوير 

األنقاض

 10.000

1437/3/26هـ 1437/3/26هـ
2- متديد موعد منافسة تأمني 

وتركيب وتشغيل وصيانة 
مصنع لفرز النفايات الصلبة 

القابلة للتدوير الواردة للمدفن 
الصحي التابع لألمانة

 10.000

3- متديد موعد منافسة 
مشروع تنفيذ جسر ربط خزان 

مياه اخلبر )املعلم( مع دوار 
طريق امللك سلمان باخلبر 

1437/4/24هـ 1437/4/24هـ30.000

4- متديد موعد منافسة تأمني 
أجهزة ومستلزمات احلاسب 

اآللي
1437/4/1هـ 1437/4/1هـ10.000 

5- متديد موعد منافسة تطوير 
اخلدمات اإللكترونية

1437/4/7هـ 1437/4/7هـ10.000 

6- متديد موعد منافسة صيانة 
وتشغيل وتطوير أنظمة 

األنظمة واألرشفة اإللكترونية 
ونظام االتصاالت اإلدارية 

 10.000

1437/4/15هـ 1437/4/15هـ
7- متديد موعد منافسة 

صيانة شبكات احلاسب اآللي 
وملحقاتها بالبلديات 

 10.000

8- متديد موعد منافسة صيانة 
وتشغيل احلاسب اآللي لألمانة 

والبلديات 
1437/4/16هـ 1437/4/16هـ10.000 

9- متديد موعد منافسة 
صيانة وتشغيل مكتب إدارة 

املشاريع باإلدارة العامة لتقنية 
املعلومات باألمانة 

1437/4/18هـ 1437/4/18هـ10.000 

10- متديد موعد منافسة 
تطوير وتطبيق نظام تخطيط 

املوارد احلكومية التكاملية 
 10.000

1437/4/22هـ 1437/4/22هـ
11- برنامج تشغيل وصيانة 
ونظافة املقابر ونقل اجلنائز 

ودفنها مبدينة الدمام
 10.000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة تبوك 
)أملج(

1- شراء السيارات 

) عدد 2 ( بأملج 

19/11/301/2240/00/00/4

2053500

1437/3/17هـ1437/3/16هـ 2- التخلص من النفايات 

بأملج )توريد وايت مياه 

سعة 19 ألف لتر عدد 1( 

19/11/301/0093/01/01/4

2054500

أمانة تبوك 
)بدا(

1- حاسب آلي وخدمات 

إلكترونية )بدا( 

19/11/707/0029/00/00/4

2050500

1437/3/17هـ1437/3/16هـ
2- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة واحلدائق ببدا 

19/11/707/0005/00/00/3

20512500

أمانة تبوك 
)أشواق(

إعادة تأهيل الشوارع 

بأشواق )املرحلة الثانية( 

19/11/704/0028/00/00/4

1437/3/17هـ1437/3/16هـ20522000

أمانة نجران 

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة الرابعة 

019/015/001/0602/08/00/4

 171

1437/1436/
3500

1437/3/24هـ 1437/3/23هـ 

2- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة األولى 

019/015/001/0602/09/00/4

 172

1437/1436/
2500

3- إنشاء حدائق 

ومنتزهات وتطوير منتزه 

أبا الرشاش ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة الثانية 

019/015/001/0175/00/00/4

 173

1437/1436/
6500

4- درء أخطار السيول 

- املرحلة الثالثة 

019/015/001/0602/99/01/4

 174

1436/1435/
1000

1437/3/26هـ 1437/3/25هـ 

5- حدائق وممرات مشاة 

وساحات ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة الرابعة 

019/015/001/0605/99/01/4

 175

1437/1436/
5000

6- تطوير األحياء 

العشوائية - املرحلة الثانية 

019/015/001/0162/00/00/4

 176

1436/1435/
1000

7- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة الثانية 

019/015/001/0602/09/00/4

 180

1437/1436/
1437/3/24هـ 1437/3/23هـ 8000

حاسب آلي - املرحلة األولى بلدية شرورة 

019/015/301/0608/99/01/4

 177

1437/1436/
1437/3/24هـ 1437/3/23هـ 2000

بلدية ثار 

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة األولى 

019/015/001/0602/09/00/4

 178

1437/1436/
1437/3/27هـ  1437/3/26هـ 3500

بلدية 
بدر الجنوب 

درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة الثانية 

019/015/001/0602/09/00/4

 179

1437/1436/
1437/3/27هـ  1437/3/26هـ 3500

وزارة الشؤون البلدية والقروية
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
الحكامية

1- صيانة الشوارع 

واألرصفة واإلنارة باحلكامية 

019/009/712/0011/00/00/3

 1000

1437/3/17هـ1437/3/16هـ
2- صيانة أنظمة تطبيقات 

احلاسب باحلكامية 

019/009/712/0001/00/00/3

 1000

نظافة فيفاء وقراها بلدية فيفاء

19/09/202/0006/00/00/3
1437/3/19هـ1437/3/18هـ1000

بلديه رفحاء

1- متديد موعد منافسة 

التخلص من النفايات 

)توريد معدات ( 

19/13/301/69/01/00/4

 1000

     1437/3/25هـ1437/3/24هـ

2- متديد موعد منافسة 

مباني ومرافق بلدية ) العقد 

الثالث إنشاء دورات مياه ( 

19/13/301/607/99/01/4

 500

3- متديد موعد منافسة 

استئجار سيارات 

19/13/301/224/00/00/2

 500

4- متديد موعد منافسة 

درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

19/13/301/602/99/01/4

 3000

5- متديد موعد منافسة 

صيانة وتشغيل مقابر 

19/13/301/0008/00/00/3

 500

6- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

19/13/001/602/07/00/4

 10.000

بلدية العقيق

1- معدات وسيارات ) تأجير 

سيارات ( ـ البند 224 ) الباب 

الثاني (

1500

1437/3/24هـ1437/3/23هـ

2- تطوير وتأهيل 

املرتفعات اجلبلية 

19/14/601/0064/00/00/4

3000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

19/14/001/602/08/00/4

17.000

4- سفلتة طرق وربط لقرى 

العقيق م 2

) بلدية محافظة العقيق ( 

19/14/601/0019/00/00/4

1000

1437/3/26هـ1437/3/25هـ

5- سفلتة وأرصفة وإنارة  م2  

) بلدية محافظة العقيق ( 

19/14/601/0018/00/00/4

1000

6- صيانة البرامج اإللكترونية 

والبنية التحتية للحاسب 

اآللي

1000

7- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء
1000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
سراة عبيدة

1- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين م 1
8000 

1437/4/17هـ1437/4/16هـ

2- تطوير الطرق والشوارع 

وامليادين م 2
8000

35000- إنشاء جسور عبارات 

44000- تطوير املنطقة املركزية 

5- إنشاء حدائق ومنتزهات 

وساحات وممرات مشاة 
4000

6- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات تأمني فرادة 

اسفلت 

12.000

1437/4/18هـ1437/4/17هـ

7- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات تأمني مدحلة 

إسفلت اسطوانية 

11.000

8- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات تأمني رصاصة 

ترابية 

1000

9- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات تأمني مدحلة 

اسفلتية كفرات 

9000

10- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات تأمني كباسة 

نظافة 22 ياردة عدد 2 

4000

11- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات تأمني بوكلني + 

الدقاق 

4000

12- التخلص من النفايات 

وردم املستنقعات تأمني شيول 

حجم كبير 

4000

بلدية 
البكيرية

1- مشروع ) تأمني 

معدات نظافة ( 

19/08/001/0602/03/00/4

37/36/31 500

1437/3/19هـ1437/3/18هـ

2- مشروع )مكافحة احلشرات 

والقوارض( تأمني معدات 

رش احلشرات واملبيدات رقم 

19/008/202/0018/00/00/3

37/36/32 500

3- مشروع ) نظم 

املعلومات ( رقم  

19/008/202/0089/00/00/4

37/36/331000

بلدية جوف 
بني هاجر

استكمال مشروع سفلتة 

مخططات املنح التابع 

لبلدية جوف بني هاجر 

19/1/851/00/00/4

1437/4/4هـ1437/4/3هـ5000

استئجار سيارات للبلدية بلدية قلوة

19/14/001/00/00/224
 1437/3/25هـ 1437/3/24هـ 500

إنشاء أسواق ومرافق عامة بلدية ضرية

بضرية
1437/3/24 هـ1437/3/23 هـ4000

المرة 
األولى

والمواصفات  الشروط  على  للحصول  المعلنة  للجهات  التقدم  عنها  المعلن  المنافسات  في  الدخول  يرغب  من  فعلى 
المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.  

وزارة الشؤون البلدية والقروية

المرة 
الثانية
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هاتف اإلدارة المسؤولة عن العقدتاريخ اإلبرامالقيمةالمقاول وعنوانهوصف المشروع

ت�صغيل و�صيانة حي )14(
ال�صركة ال�صعودية للتموين والتعهدات

�ص.ب: 258 اخلرب 31952
هاتف: 013-882-2677

اإدارة الأمالك1436/12/1هـ7.500.000/00
هاتف: 0133420142

ت�صغيل و�صيانة حي )2(
ال�صركة ال�صعودية للتموين والتعهدات

�ص.ب: 258 اخلرب 31952
هاتف: 013-882-2677

اإدارة الأمالك1436/12/2هـ6.550.000/00
هاتف: 0133420142

اأعمال م�صح ميداين ملدينة اجلبيل
مكتب عايد عيد الع�صيمي لال�صت�صارات الهند�صية

�ص.ب: 1736 اخلرب 31952
هاتف: 013-857-3664

الإدارة الهند�صية1436/12/3هـ15.498.565/00
هاتف: 0133413085

�صيانة �صيارات الإطفاء
�صركة هبة ملعدات ال�صالمة واحلريق املحدودة

�ص.ب: 404 الدمام 31411
هاتف: 013-842-0840

1437/1/2هـ800.000/00
اإدارة النقل واملعدات

هاتف: 0133482111
حتويلة 1000

تطوير اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات الداخلية
�صركة م�صارات ال�صبكة املحدودة 
�ص.ب: 30183  الريا�ص  11372

هاتف: 011-460-1022
اإدارة تقنية املعلومات1437/1/14هـ2.979.500/00

هاتف : 0133414301

توفري الديزل خلزانات املولدات للمرافق التابعة للهيئة 
امللكية مبدينة راأ�ص اخلري

�صركة خمي�ص وح�صن مطر البوعينني للتجارة واملقاولت 
�صركة اخلليج العربي

�ص. ب: 31813 اخلرب 31952  
هاتف: 013-867-6851

اإدارة املرافق العامة1437/1/12هـ688.000/00
هاتف : 0133414547

تزويد ق�صم املهارات الكهربائية والإلكرتونية بالأجهزة 
واملعدات ال�صرورية للتدريب

�صركة مبتكرات التعليم املحدودة
�ص.ب: 2083 جدة 21451
هاتف: 012-6064254  

معهد اجلبيل التقني1436/12/30هـ1.574.955/00
هاتف : 0133402627

تزويد ق�صم املهارات الكهربائية والإلكرتونية بالأجهزة 
واملعدات ال�صرورية للتدريب

موؤ�ص�صة اأ�ص�ص التقنيات للم�صاريع الفنية 
�ص.ب: 2090  اخلرب  31952

هاتف: 013-8641317  
معهد اجلبيل التقني1436/12/30هـ558.570/00

هاتف : 0133402627

مولدات كهربائية

�صركة �صعد الدين مر�صي اأبو بكر واأولده للتجارة واملقاولت 
والتموين 

�ص.ب: 47  اخلفجي  31971
هاتف: 013-7673228 

اإدارة املرافق العامة1436/12/23هـ845.000/00
هاتف : 0133414547

تطوير وحتديث معامل ق�صم تقنية الهند�صة الكهربائية 
والإلكرتونية

�صركة تقنية التعليم العربية املحدودة
�ص. ب: 195 اخلرب 31952  

هاتف: 013-8591999 
كلية اجلبيل ال�صناعية1436/12/21هـ2.297.461/00

هاتف: 0133402120

زيادة خدمة الإنرتنت ملدينة اجلبيل
ال�صركة العربية خلدمات الإنرتنت والت�صالت 

�ص.ب: 50  الريا�ص 11372  
هاتف: 011-4600111  

اإدارة تقنية املعلومات1436/12/21هـ393.109/80
هاتف : 0133414301

تاأمني م�صتلزمات التعليم الإلكرتوين 
)م�صروع منظومة معرفة(

موؤ�ص�صة اأ�ص�ص التقنيات للم�صاريع الفنية
�ص.ب: 2090  اخلرب  31952

هاتف رقم: 013-8641317   
اإدارة اخلدمات التعليمية1436/12/3هـ400.000/00

هاتف : 0133469280

تاأمني م�صتلزمات التعليم الإلكرتوين 
)م�صروع منظومة معرفة(

�صركه �صور العاملية للتقنية
�ص.ب: 30133  الريا�ص 11372

هاتف رقم: 011-2050043 

اإدارة اخلدمات التعليمية1436/11/29هـ330.000/00
هاتف : 0133469280

توفري اأجهزة حا�صب اآيل وطابعات وما�صحات �صوئية 
ورا�صمات هند�صية وملحقاتها ملدينة اجلبيل ال�صناعية

فرع �صركة هالل احلا�صب الآيل والتقنية للتجارة
�ص. ب: 31813 اخلرب 31952  

هاتف: 013-8676851

اإدارة تقنية املعلومات1436/11/24هـ2.967.175/00
هاتف : 0133414301

نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي نفذتها الهيئة الملكية بالجبيل خالل الفترة من 1436/11/17هـ  إلى 1437/1/18هـ
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تعلن اأمانة منطقة حائل – الإدارة العامة لال�صتثمارات – اإدارة املزايدات - عن املزايدات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

3000م�صلخ الأمانة ال�صمايل حي املزعرب غرب حمطة توليد الكهرباء1

1437/3/24هـ1437/3/23هـ

3000م�صلخ المانة اجلنوبي طريق الرو�صة - غرب ال�صركة ال�صعودية للكهرباء2

2000بيع قطعة الأر�ص رقم )101( باملخطط رقم )336( يف قرية مريفق مب�صاحة قدرها )486.029 م2( 3

1000تاأجري مبنى قائم �صوق جتاري حارة عمار مب�صاحة قدرها )391.92 م2( 4

1000تاأجري مبنى قائم �صوق جتاري رقم )12( بحي العزيزية مب�صاحة قدرها )394.68 م2( .5

تاأجري قطعة الأر�ص رقم )2( باملخطط رقم )2951( الواقع على طريق جبة – حائل  مبدينة حائل مب�صاحة قدرها )2340م2( لغر�ص 6
2000اإقامة معر�ص لبيع وعر�ص املنتوجات الرتاثية واحلرفية

تاأجري قطعة الأر�ص رقم )5( باملخطط رقم )2951( الواقع على طريق جبة – حائل  مبدينة حائل مب�صاحة قدرها )1559.78م2( لغر�ص 7
2000اإقامة معر�ص لبيع م�صتلزمات التخييم والرحالت الربية

وذلك عن طريق املزايدة بالظرف املختوم ، اآخر موعد لتقدمي العطاءات يوم الأحد املوافق 1437/3/23هـ ، وموعد فتح املظاريف يوم الإثنني املوافق 1437/3/24هـ .

تعلن بلدية حمافظة ثادق عن طرح تاأجري مواقع ف�صاء كالتايل:

موقع فتح المظاريف قيمة الكراسة موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءات الموقع نوع التأجير رقم

بلدية حمافظة ثادق

500

1437/3/26هـ 
ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 1437/3/26هـ

طريق امللك عبدالعزيز بثادق اأر�ص ف�صاء موقع �صراف 1

1000 باملخطط 107 بثادق اأر�ص ف�صاء موقع خمبز اآيل 2

1000 باملخطط 386 مبوقع اأحوا�ص والأغنام والأعالف بثادق اأر�ص ف�صاء حمالت جتارية 3

1000 باملخطط 338 ب�صناعية رغبه اأر�ص ف�صاء حمالت جتارية 4

1000 باملخطط 298 ب�صناعية رغبه اأر�ص ف�صاء حمالت جتارية 5

1000 باملخطط 364 رقم القطعة )م/1( ببلدة البري اأر�ص ف�صاء حمالت جتارية 6

1000 باملخطط 364 رقم القطعة )م/2( ببلدة البري اأر�ص ف�صاء حمالت جتارية 7

وعلى الراغبني بالدخول للمناف�صة التقدم اإىل البلدية ل�صراء الكرا�صة املو�صح فيها ال�صروط واملوا�صفات.

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة حقل عن طرح تاأجري موقع اأر�ص كالتايل:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسة

الإثنني1500اأر�ص لإن�صاء وحدات املحالت التجارية مبخطط جنوب احلمي�صة
1437/4/29هـ

الثالثاء
1437/4/30هـ
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تعلن وزارة الزراعة - اإدارة املناق�صات وامل�صرتيات - عن املناف�صات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

49661000تاأجري الأر�ص الواقعة مبنتزه م�صار الوطني بحائل )منتجع �صياحي ونزل ريفية(1

الأحد
1437/3/16هـ

الإثنني
1437/3/17هـ 49671000تاأجري الأر�ص الواقعة مبنتزه م�صار الوطني بحائل )مطاعم وبوفيهات(2

تاأجري الأر�ص الواقعة مبنتزه م�صار الوطني بحائل )جممع ترفيهي ومركز تعليم 3
49681000ركوب اخليل(

49691000ا�صتثمار املحالت التجارية يف منتزه الأح�صاء الوطني4
الإثنني

1437/3/17هـ
الثالثاء

1437/3/18هـ
ا�صتثمار جزء من اأر�ص الوزارة مبحافظة الر�ص مبنطقة الق�صيم بغر�ص اإن�صاء 5

49701000وت�صغيل نادي ومدر�صة لتعليم الطريان

تعلن بلدية بـارق عن متديد موعد املناف�صات التالية :

        موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

200�صوق بارق اليومي1

1437/3/19هـ1437/3/18هـ

200�صوق ثلوث املنظر اليومي2

200كويف �صوب عدد/2 منتزه جبال3

200كويف �صوب عدد/4 منتزه خبت اآل حجري4

200كويف �صوب عدد/4 حديقة م�صلى العيد5

500حمطة حمروقات مبنافعها م�صاحة 9600 م2 طريق جدة – اأبها – مثلث العرقوب6

مالحظة/ تقدمي �صمان بنكي بن�صبة 100% من قيمة العطاء 

تعلن اأمانة العا�صمة املقد�صة - تنمية ال�صتثمارات البلدية - عن متديد موعد املناف�صة التالية :

خر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة موعد فتح المظاريفاآ

متديد موعد فتح مظاريف مناف�صة
5000بدون�صوق حظائر املا�صية بوادي هميجة 

يوم الثالثاء املوافق
1437/4/23هـ

ال�صاعة  احلادية ع�صر �صباحاً

يوم الثالثاء املوافق
1437/4/23هـ

ال�صاعة  احلادية ع�صر �صباحاً

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية العيدابي عن طرح املناف�صتني التاليتني :

موعد فتح المظاريفموعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

الثالثاء2000بدونمركز جتاري 11
1437/3/25هـ

الأربعاء
1437/3/26هـ 500بدونمركز جتاري 22

تعلن  اأمانة منطقة ع�صري 
عن تاأجري كامل طريق امللك 
فهد )اأبها – خمي�ص م�صيط (

لإقامة لوحات دعائية ويف 
جميع اأنواع جمالت الدعاية 
والإعالن عن طريق املزايدة 

العامة.
فعلى من لديه الرغبة الدخول 

يف تلك املزايدة مراجعة 
الإدارة العامة لال�صتثمارات 

البلدية ل�صراء كرا�صة 
ال�صروط واملوا�صفات علماً اأن 

اآخر موعد لتقدمي العطاءات 
يوم الثالثاء 1437/3/24هـ  

وفتح املظاريف الأربعاء 
1437/3/25هـ  .



93 UM AL-QURAالجمعة  22 صفر 1437 هـ        4  ديسمبر  2015 مإعالنات حكومية

47ال�سنة 93   العدد 4595

تعلن بلدية حمافظة دومة اجلندل عن طرح املناف�صات التالية  :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1000اأر�ص  رقم 2320 مبخطط غرب الدومة  حمل جتاري ) �صالة عر�ص دهانات(1

 يوم الثالثاءيوم الإثنني املوافق1437/4/22هـ
املوافق 1437/4/23هـ

1000اأر�ص رقم 1621 مبخطط اخلالدية لإقامة حمل جتاري ) مواد بناء(2

1000اأر�ص رقم 1626 مبخطط اخلالديةلإقامة حمل جتاري ) قطع واأدوات زراعية(3

3000اأر�ص رقم 2321/2319 حمل جتاري مواد غذائية4

3000اأر�ص رقم 1625/1624/1623/1622 �صالة األعاب ريا�صية5

5000اإن�صاء وت�صغيل �صوق اخل�صار اجلديد6

تعلن بلديه اجلم�ص عن طرح املناف�صات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

500 18تاأجري حمل الكفي �صوب رقم )2( الواقع جنوب مركز �صروره1

متام ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 
من يوم الثالثاء املوافق 

1437/3/24هـ
2016/1/5م

متام ال�صاعة الواحدة ظهرًا
من يوم الثالثاء املوافق 

1437/3/24هـ
2016/1/5م

500 19تاأجري حمل الكفي �صوب رقم )3( الواقع يف مركز �صبريمه2

500 20تاأجري حمل الكفي �صوب رقم )4( الواقع يف مركز رفايع اجلم�ص3

500 21ت�صغيل م�صلخ بلدية اجلم�ص الرئي�صي4

تعلن بلديه اجلم�ص عن طرح املناف�صات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

 22500 تاأجري نقطة الذبح رقم )1( الواقعة �صمال مركز القرين1

 متام ال�صاعة العا�صرة �صباحاً
 من يوم الثالثاء املوافق

1437/3/24هـ
2016/1/5م

 متام ال�صاعة الواحدة ظهرًا
 يوم الثالثاء املوافق

1437/3/24هـ
2016/1/5م

 23500تاأجري نقطة الذبح رقم )2( الواقعة جنوب مركز �صروره2

 24500تاأجري نقطة الذبح رقم )3( الواقعة يف مركز �صبريمة3

 25500تاأجري القطعة رقم 2/1حمطة حمروقات وتاأجري القطعة رقم )3( ) حمالت بيع مواد بناء( يف املخطط رقم 4122

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمانة منطقة جنران – بلدية حمافظة ثار- عن طرح املناف�صات التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                           2-1  

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المنافسة

100حمافظة ثارتاأجري موقع �صراف اآيل

1437/2/28هـ1437/2/27هـ

500حمافظة ثارتاأجري موقع ق�صر اأفراح

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

200حمافظة ثارتاأجري موقع بوفية

500الرحبهتاأجري موقع حمطة حمروقات

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

200حمافظة ثارم�صلخ

200ثجرم�صلخ

200نعوانم�صلخ

200العني والقرينم�صلخ

500طريق جنران -الريا�صتاأجري موقع حمطة حمروقات

200قطنم�صلخ

200ال�صفاحم�صلخ

200املحمديهم�صلخ

200الرحبهم�صلخ
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موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المنافسة

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

1437/2/28هـ1437/2/27هـ

500طريق جنران -الريا�صتاأجري موقع حمطة حمروقات

500طريق جنران -الريا�صتاأجري موقع حمطة حمروقات

500حمافظة ثارتاأجري موقع م�صتو�صف

500حمافظة ثارتاأجري موقع حمطة حمروقات

500حمافظة ثارتاأجري موقع حمطة حمروقات

500طريق جنران -الريا�صتاأجري موقع حمطة حمروقات

500حمافظة ثارتاأجري موقع حمطة حمروقات

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

300ال�صفاحتاأجري موقع جتاري �صكني

300حمافظة ثارتاأجري موقع جتاري �صكني

500حمافظة ثارتاأجري موقع حمطة حمروقات

100حمافظة ثارتاأجري موقع لوحة اإعالنات

100حمافظة ثارتاأجري موقع لوحة اإعالنات

100حمافظة ثارتاأجري موقع لوحة اإعالنات

100حمافظة ثارتاأجري موقع لوحة اإعالنات

100حمافظة ثارتاأجري موقع لوحة اإعالنات

100حمافظة ثارتاأجري موقع لوحة اإعالنات

100حمافظة ثارتاأجري موقع بوفية

500حمافظة ثارتاأجري موقع حمطة حمروقات

500ال�صاريتاأجري موقع حمطة حمروقات

وميكن التوا�صل على اجلوال رقم 0555311815

تعلن امانة منطقة جنران – بلدية حمافظة ثار- عن طرح املناف�صات التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                     2-2

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
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تعلن  املديرية العامة لل�صوؤون ال�صحية مبنطقة ع�صري – اإدارة املوارد الذاتية - عن طرح املزايدات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةنوع العقداسم المنافسةرقم المنافسة

500ا�صتثماربوفية مبنى املديرية72/21/37/01

1437/03/09 هـ1437/3/9 هـ
ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 500ا�صتثماركويف �صوب م�صت�صفى اأبها للولدة والأطفال72/24/37/02

500ا�صتثماركويف �صوب م�صت�صفى خمي�ص م�صيط العام72/24/37/03

1000ا�صتثمار�صوق مركزي م�صت�صفى اأبها للولدة والأطفال72/03/37/04

1437/03/10هـ1437/3/10هـ
ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 1000ا�صتثمار�صوق مركزي م�صت�صفى خمي�ص م�صيط للولدة والأطفال72/03/37/05

1000ا�صتثمار�صوق مركزي م�صت�صفى خمي�ص م�صيط العام72/03/37/06

500ا�صتثمار�صوق مركزي م�صت�صفى النما�ص72/03/37/07

1437/03/11هـ1437/3/11هـ
ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 500ا�صتثماربوفية م�صت�صفى النما�ص72/21/37/08

500ا�صتثمار�صوق مركزي م�صت�صفى بالل�صمر72/03/37/09

500ا�صتثماربوفية م�صت�صفى بالل�صمر72/21/37/10

1437/03/12هـ1437/3/12هـ
ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 500ا�صتثمار�صوق مركزي م�صت�صفى باللحمر72/03/37/11

500ا�صتثماربوفية م�صت�صفى باللحمر72/21/37/12

فعلى الراغبني دخول هذه املزايدات التقدم لإدارة املوارد الذاتية باملديرية العامة لل�صوؤون ال�صحية مبنطقة ع�صري ل�صراء كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات.

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

 تعلن  اإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�صكرية للت�صغيل وال�صيانة بتبوك عن طرح املناف�صات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1
تاأجري ن�صاط �صحب روا�صب الديزل من حمطة الكهرباء الرئي�صية مبدينة امللك عبدالعزيز 

جمانـا10ً-73404الع�صكرية وال�صتفادة منه 

الأحد 
املوافق 1437/3/9هـ

قبل ال�صاعة الرابعة ع�صرًا

الإثنني
 املوافق 1437/3/10هـ 

ال�صاعة 02.00 ظهرًا
تاأجري ن�صاط جتميع الإ�صفنج وال�صتفادة منه من موقع جتميعه  مبدينة امللك عبدالعزيز 2

جمانـا10ً-134359الع�صكرية بتبوك 

تاأجري ن�صاط جتميع البال�صتيك وال�صتفادة منه من موقع جتميعه  مبدينة امللك عبدالعزيز 3
جمانـا10ً-134360الع�صكرية بتبوك 
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    تعلن بلدية حمافظة عفيف عن طرح مزايدة تاأجري املواقع ال�صتثمارية التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

500�صراف اآيل - تاأجري موقع �صراف اآيل �صيار جممع املوا�صي والأعالف1

1437/3/16هـ1437/3/16هـ

2
دعاية واإعالن - �صيانة وت�صغيل �صا�صتني دعاية واإعالن ) قائمتني (

1/ اأمام حمطة ال�صبح – �صرق املحافظة- ال�صارع العام
2/ و�صط املحافظة - مبنى البلدية - ال�صارع العام

500

500ك�صك - موقع لإن�صاء ك�صك وت�صغيله مبجمع املوا�صي والأعالف املخطط املعتمد )931(3

500�صراف اآيل - تاأجري موقع �صراف اآيل �صيار يف املواقف اأمام حديقة امللك عبد العزيز4

5000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم )م71( باملخطط رقم )861(5

5000جتاري- �صالت جتارية - القطعة )م72( باملخطط رقم )861(6

5000جتاري- �صالت جتارية -القطعة رقم )م74(باملخطط رقم )861(7

5000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم )م68( باملخطط رقم )861(8

5000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم )م69(باملخطط رقم )861(9

5000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم )م70(باملخطط رقم )861(10

3000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم )م26( باملخطط املعتمد رقم )951(11

3000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم )م25( باملخطط املعتمد رقم )951(12

500مرمى النفايات  - اإن�صاء واإدارة وت�صغيل مرمى النفايات باملحافظة13

3000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم  ) م10 ( باملخطط املعتمد رقم ) 851 (14

3000جتاري- �صالت جتارية- القطعة رقم )م24( باملخطط املعتمد رقم )855(15

3000جتاري- �صالت جتارية - القطعه رقم )م39( باملخطط املعتمد رقم )865(16

3000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم )م38( باملخطط املعتمد رقم )865(17

3000جتاري- �صالت جتارية - القطعة رقم )م25( باملخطط املعتمد رقم )865(18

فعلى الراغبني يف الدخول يف هذه املناف�صات مراجعة البلدية يف مقرها مبحافظة عفيف للح�صول على كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات و�صيكون اآخر موعد لقبول العرو�ص يوم الأحد املوافق 1437/3/16هـ، ال�صاعة التا�صعة �صباحاً ، و�صيكون فتح 
املظاريف يوم الأحد املوافق 1437/3/16هـ،+++ ال�صاعة العا�صرة  �صباحاً .

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
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تعلن  اأمانة منطقة ع�صري عن رغبتها يف تاأجري املواقع  ال�صتثمارية  مبدينة اأبها وعلى النحو التايل :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحةالموقعاسم المنافسة

1000--اأمام �صوق الثالثاء لوحة تلفزيونية 

 1437/3/19هـ 1437/3/18هـ

500 2400م2م�صلى العيدين 1/ب خدمات �صيارات 

500 380م2العرين وحدات جتارية 

500 380م2العرينوحدات جتارية 

500 380م2ال�صباب وحدات جتارية 

1000 400م2ال�صناعية القدمية قطعة اأر�ص ال�صناعية القدمية 

4001000م2ال�صناعية القدمية قطعة اأر�ص ال�صناعية القدمية

500 494م2طريق اآل يو�صف خمطط 1061/1425جممع جتاري 

1000 قائم مركز مربة منطقة مهرجان مبربة 

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن وزارة الدفاع - القوات الربية - هيئة اإمدادات ومتوين القوات الربية - اإدارة امل�صرتيات الداخلية - عن املناف�صات التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

2000    6 تاأجري موقع مطعم مببنى قيادة القوات الربية مبدينة الريا�ص 1
 نقدًا

          الإثنني 
     1437/3/17هـ املوافق 2015/12/28م     

ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحاً 
باإدارة امل�صرتيات الداخلية للقوات الربية

الإثنني  
1437/3/17هـ املوافق  2015/12/28م

 ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 
باإدارة امل�صرتيات الداخلية للقوات الربية

1000    7 تاأجري موقع البنك مببنى قيادة القوات الربية مبدينة الريا�ص 2
 نقدًا

          الأربعاء 
     1437/3/19هـ املوافق 2015/12/30م     

ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحاً 
باإدارة امل�صرتيات الداخلية للقوات الربية

الأربعاء 
1437/3/19هـ املوافق 2015/12/30م

  ال�صاعة العا�صرة �صباحا 
باإدارة امل�صرتيات الداخلية للقوات الربية

1000    8 تاأجري موقع حالق مببنى قيادة القوات الربية مبدينة الريا�ص 3
 نقدًا

          الإثنني 
     1437/3/24هـ املوافق 2016/1/4م

ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحاً 
باإدارة امل�صرتيات الداخلية للقوات الربية

الأربعاء
1437/3/24هـاملوافق 2016/1/4م

ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 
باإدارة امل�صرتيات الداخلية للقوات الربية

يعلن جممع امللك فهد الطبي الع�صكري بالظهران عن طرح املناف�صة التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

جمانية1437/2/31تاأجري مواقع  لأجهزة ال�صراف الآيل
الإثنني

24 /3 /1437هـ
2016/1/4م

الثالثاء
25 /3 /1437هـ

2016/1/5م
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن  بلدية حمافظة اخلرج عن طرح املزايدتني التاليتني للعام املايل 1438/1437هـ  :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

الأحــــد  437/436/1500ا�صتثمار موقع الك�صك الواقع  جنوب جامع امللك عبدالعـزيـز1
1437/3/30هـ
ال�صاعة الثانية 

الإثنني 
 1437/4/1هـ

ال�صاعة العا�صرة
437/436/2500تاأجري بوفية داخل الإدارة القدمية2

تعلن اأمانة العا�صمة املقد�صة - تنمية ال�صتثمارات البلدية - عن تاأجيل موعد املناف�صة التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

1000بدونجممع جتاري مبخطط ويل العهد6 م/64
الأحد 

املوافق 1437/4/7هـ
ال�صاعة  احلادية ع�صر �صباحاً

 الأحد
 املوافق 1437/4/7هـ

ال�صاعة  احلادية ع�صر �صباحاً

يعلن م�صت�صفى القوات امل�صلحة باجلبيل عن طرح املناف�صة التالية:

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

الثالثاء 1437/11/33300تاأجري حمل كفترييا للوجبات اخلفيفة بامل�صت�صفى 
 1437/3/18هـ   املوافق     2015/12/29م

الأربعاء
 1437/3/19هـ    املوافق   2015/12/30م

ال�صاعة 10:00 �صباحاً

 وعلى من يرغب الدخول يف املناف�صة مراجعة ق�صم املناق�صات بامل�صت�صفى م�صطحباً معه التايل:
1- خطاب تفوي�ص م�صدق من الغرفة التجارية ل�صراء الكرا�صة.

 2- قيمة الكرا�صة نقدًا.
3- الأوراق الثبوتية �صارية املفعول كالتايل:

 1- ال�صجل التجاري.        2-�صهادة الإنت�صاب.        3- �صهادة الزكاة والدخل.
 4- �صهادة من مكتب العمل )ال�صعوده(.

 5- �صهادة التاأمينات الجتماعية.
علماً باأن مكان فتح املظاريف بغرفة الجتماعات مببنى الإدارة بامل�صت�صفى.

تعلن اإدارة نادي العدالة الريا�صي مبحافظة الأح�صاء عن طرح مزايدة ا�صتثمار جزء من اأر�ص مقر النادي بحد اأدنى لالإيجار ال�صنوي )2017615( اأثنان مليون و�صبعة ع�صر األف و�صتمائة  وخم�صة ع�صر ريال �صنوياً.

موعد  فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمكان بيع الكراسةقيمة الكراسةغرض المزايدةوصف المزايدةرقم المزايدةاسم المزايدة

حمالت جتارية و�صكنية 
) العدالة �صنرت (

Adalah Center 

)واحد( لعام 
1437هـ

م�صروع ا�صتثماري 
جتاري �صكني م�صلح 
من دورين )اأر�صي 

+اأول (

متويل اإن�صاء حمالت جتارية 
و�صكنية على م�صاحة 17.855 

الف مرت مربع من اأر�ص النادي  يف 
مدينة جواثا

 )3500 ريال ( ثالثة 
الآف وخم�صمائة ريال

مقر نادي العدالة الريا�صي 
0545871168
0505915226

فاك�ص: 0135960864

مقر نادي العدالة  
الأحد  

املوافق  1437/3/30هـ

الثالثاء 
املوافق  4/2/ 1437هـ

 فعلى الشركات والمؤسسات التي ترغب في الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى مقر نادي العدالة الرياضي للحصول على كراسة الشروط وتقديم العطاءات مصطحبين معهم األوراق الالزمة وفقًا
.للمادة الرابعة من الئحة تنظيم استثمار األراضي المخصصة لألندية الرياضية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم )  3368 ( بتاريخ 1432/3/11هـ، الواردة بكراسة الشروط

تعلن اأمانة املنطقة ال�صرقية - بلدية ال�صرار - عن متديد موعد املناف�صة التالية:

 موعد فتح المظاريف باألمانة موعد تسليم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة قيمة الكراسة اسم المزايدة

 تاأجري مبنى امل�صلخ القائم رقم )1( الواقع �صرق خمطط رقم )91/10( مبدينة ال�صرار
1437/3/5هـ5000لغر�ص اإدارته وت�صغيله

 من ال�صاعة 7.30 اإىل ال�صاعة  10 �صباحاً
1437/3/5هـ

 ال�صاعة )12( بعد الظهر

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بالمزايدة التقدم لبلدية الصرار لشراء كراسة الشروط والمواصفات
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وموؤ�ص�صات  �صركات  لتاأهيل  حاجتها  عن  بتبوك  وال�صيانة  للت�صغيل  الع�صكرية  عبدالعزيز  امللك  مدينة  اإدارة  تعلن 
متخ�ص�صة �صواًء يف اأعمال التوريد اأو التنفيذ لالأعمال باملدينة الع�صكرية وذلك يف املجالت الآتية :

* توريد مواد بناء متنوعة
* توريد مواد �صباكة متنوعة

* توريد مواد كهربائية متنوعة .
* توريد قطع غيار توربينات غازية .

* توريد قطع غيار مولدات كهربائية .
* توريد قطع غيار ملحطات التربيد والتدفئة الإقليمية .

* توريد قطع غيار التكييف املركزي .
* توريد اأجهزة منزلية وقطع غيارها .

* توريد قطع ومواد لزوم �صيانة الآبار وحمطات املياه وال�صرف ال�صحي .
* توريد قطع غيار امل�صاعد الكهربائية و�صيانتها .

* توريد قطع غيار �صيارات باأنواعها .
* توريد قطع غيار الأجهزة الإلكرتونية وال�صوتية

* تنفيذ اأعمال التو�صيب للوحدات التوربينية ماركة )و�صتنجهاو�ص و جرنال اإلكرتيك( مبحطة الكهرباء الرئي�صية واأعمال 
الإ�صالح بالقطع اخلا�صة بها .

فعلى ال�صركات واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف املجالت املذكورة والراغبة يف التاأهيل لدى الإدارة التقدم بطلب ر�صمي باإ�صم 
�صعادة مدير اإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�صكرية للت�صغيل وال�صيانة ومرفق به امل�صتندات الآتية :-

الن�صاط  نف�ص  مع  متطابق  به  املن�صو�ص  الن�صاط  يكون  اأن  على  ال�صركة  اأو  للموؤ�ص�صة  التجاري  ال�صجل  من  1- �صورة 
املطلوب التاأهيل فيه على اأن يكون �صاري املفعول.

2- ن�صخة من �صهادة الزكاة والدخل النهائية �صارية املفعول .
3- ن�صخة من �صهادة الغرفة التجارية �صارية املفعول .

4- ن�صخة من �صهادة التاأمينات الجتماعية �صارية املفعول.
5- اأ�صا�ص �صهادة ال�صعودة الإلكرتونية �صارية املفعول علي اأن يكون الغر�ص منها هو طلب التاأهيل .

6- ن�صخة من الوكالت التجارية لأي من املنتجات املرتبطة باأحد املجالت املذكورة اإن وجدت .
7- �صابقة اخلربة مع اجلهات احلكومية يف نف�ص املجال املطلوب التاأهيل فيه اإن وجدت .

 على اأن تر�صل تلك امل�صتندات اإما بالربيد علي العنوان التايل :
 �ص.ب 6510 تبوك )47511-3954(  اأو على الفاك�ص رقم )014-4411740(.

طلب تأهيل شركات ومؤسسات متخصصة

تعلن اأمانة الأح�صاء عن رغبتها يف بيع اأعمدة اإنارة وحديد ومواد كهربائية واأثاث مكتبي غري �صالح 
الرجيع  ب�صاحة  �صباحاً   )9.30( ال�صاعة  متام  يف   ، 1437/2/20هـ  املوافق  الأربعاء  يوم  وذلك  لال�صتعمال 

التابعة لإدارة امل�صتودعات املركزية والواقعة بجوار مبنى امل�صلخ الآيل القدمي باملربز.
باأن من ير�صي عليه املزاد يلتزم باأن يدفع ماليقل عن )50%( من قيمة البيع ب�صيك م�صدق باإ�صم اأمانة   علماً 

الأح�صاء و�صداد باقي املبلغ خالل اأ�صبوع من تاريخ البيع.
 ويف حالة عدم مراجعته لل�صداد خالل املدة املو�صحة ليحق له مطالبة الأمانة باإ�صرتجاع املبلغ ويحق لالمانة 

اإعادة بيعها ، كما يلتزم بنقل املواد املباعة خالل )15( يوم من تاريخ البيع.
ولال�صتف�صار والتوا�صل يرجى الت�صال باإدارة امل�صتودعات املركزية على الرقم: 

)013/5864841 حتويلة رقم )31ــــ 33(

تعلن الهيئة امللكية بينبع عن رغبتها يف بيع ال�صيارات املهملة والتالفة باملزاد العلني.
قيمة الكرا�صة : )2.5%(، موعد معاينة ال�صيارات: الإثنني 1437/3/3هـ .

موعد بداأ املزاد: الإثنني 1437/3/10هـ، لغاية الإنتهاء من عملية البيع.

تعلن  بلدية القفل عن رغبتها يف بيع ال�صيارات التالفة امل�صحوبة من ال�صوارع العامة والأحياء وعدد 
من اأ�صناف املواد التالفة.

 وذلك عن طريق املزاد العلنى يف موقع املزاد باملوعد املحدد يوم الثالثاء املوافق 1437/3/18هـ ،ال�صاعة 
التا�صعة �صباحاً. 

فعلى الراغبني يف ال�صراء احل�صور اإىل مقر احلركة وال�صيانة بجوار البلدية واأن يتم الدفع عن طريق خدمة 
�صداد وعلى امل�صرتي دفع 2،5% للمحرج وعليه نقل املبيعات خالل خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ املزاد.

مكتبية  واأجهزة  مكتبي  اأثاث  من  مكون  رجيع  بيع  عـن  العـام«  »الديوان  املــاليــة  وزارة  تعلن 
واأجهزة كهربائية ومكيفات مب�صتودعات جامعة الأمرية نورة يف مقرها ال�صابق غرب الدائري ال�صرقي بني 

خمرجي )9 و 10( وذلك يوم الأحد املوافق 1437/3/23هـ ،بعد �صالة الع�صر مبا�صرة.
فعلى من يرغب الدخول يف هذا املزاد احل�صور اإىل املوقع املذكور اأعاله باملوعد املحدد، وتزويد اللجنة بالعنوان 

كاماًل »رقم الفاك�ص و�صندوق الربيد والرمز الربيدي واجلوال«.
على اأن يلتزم من ير�صى عليه املزاد بدفع مبلغ بن�صبة »5%« من قيمة البيع نقدًا كدفعة مقدمة تعاد له بعد نقل 
املواد املباعة و�صداد كامل املبلغ خالل »10« ع�صرة اأيام من تاريخ اإبالغه باملوافقة على البيع، ويف حالة جتاوز 

هذه املدة �صت�صطر الوزارة لنقلها من موقعها على ح�صابه.
 وللمزيد من املعلومات ميكن الت�صال على الهاتف رقم »0544444175«

يعلن  م�صت�صفى الأمري �صلطان للقوات امل�صلحة باملدينة املنورة عـن رغـبته يف بيع رجيع باملزاد العـلني 
لأثاث ومعدات طبية وغري طبية وذلك يوم الأحد 1437/3/9هـ ، املوافق 2015/12/21م ، ال�صاعة العا�صرة 

�صباحاً مب�صتودعات امل�صت�صفى .
– 014( حتويلة )5000(  و )5002( وحتويلة  ملزيد من املعلومات يتم الت�صال عـلى هاتف  )8411181 

فاك�ص  )8411655 – 014( 

تعلن املديرية العامة للمياه مبنطقة تبوك عن رغبتها يف بيع �صيارات ومعدات تالفة باملزاد العلني.
قيمة كرا�صة املناق�صة:)200( ريال .

علماً باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات: 1437/3/23هـ ، وموعد فتح املظاريف: 1437/3/24هـ .

بيع رجيع بالمزاد العلني

تعديل قيمة كراسة

تعلن اأمانة املنطقة ال�صرقية عن تعديل قيمة �صعر كرا�صة مناف�صة )م�صروع تنفيذ نظم املرور الذكية 
بحا�صرة الدمام   )املرحلة الأوىل( كالتايل:

قيمة الكراسة
 قبل التعديل 

قيمة الكراسة
 موعد فتح موعد تسليم العطاءات بعد التعديل 

المظاريف

1437/3/26هـ10.0005000
من ال�صاعة   )7،30( اإىل  ال�صاعة )10،30( �صباحاً

1436/3/26هـ 
ال�صاعة  )11(  �صباحاً

فعلى من لديه الرغبة الدخول باملناف�صة التقدم )لإدارة امل�صرتيات بالأمانة( ل�صراء كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات

تعلن املديرية العامة للمياه مبنطقة الق�صيم عن رغبتها يف ا�صتئجار مبنى ليكون مقرًا لفرعها مبحافظة النبهانية 
وفقاً لل�صروط واملوا�صفات التالية :

1- اأن يقع املبنى على �صارع رئي�صي عر�ص 25م فاأكرث مع اأف�صلية وجود اأكرث من �صارع.
2- اأن يكون املبنى حديثاً اأو حتت الإن�صاء.

3- اأن يتوفر باملبنى اخلدمات العامة )ماء – هاتف – كهرباء(.
4- اأن يكون الدور الأر�صي �صالت مفتوحة اأو اإمكانية تهيئة �صالت ا�صتقبال.

5- اأن يحتوي املبنى على فناء يت�صع مواقف مظللة لل�صيارات ت�صتوعب ما ليقل عن )10( �صيارة.
6- يف�صل اأن يحتوي املبنى على مدخلني اأحدهما رئي�صي.

7- اأن يحتوي املبنى على )15( غرفة كحد اأدنى مب�صاحة 4×5م لكل غرفة على الأقل اأو م�صاحة قابله للتجزئة ت�صمح 
بتوفر هذا العدد.

8- اأن يتوفر م�صتودع خارجي مب�صاحة 100م2 على الأقل.
9- وجود غرفة بخدمات بجانب البوابة الرئي�صية للحار�ص.

10- موافقة املالك على اإجراء التعديالت والتجهيزات التي حتتاجها املديرية قبل بدء الإيجار.
11- الإلتزام بتوفري و�صائل الأمن وال�صالمة الالزمة.

12- اأن ل يكون العقار م�صرتك مع عقار اآخر.
13- اأن ل يكون املتقدم من من�صوبي وزارة املياه والكهرباء.

14- يلتزم املوؤجر بفر�ص املبنى اأو عمل �صرياميك ح�صب ما تراه اللجنة منا�صباً وتركيب مكيفات يف جميع الغرف وعمل 
اأية اإ�صافات اأو تعديالت يف املبنى ح�صب ما تراه جلنة املعاينة.

15- تقدم الطلبات اإىل مدير الفرع باملحافظة يف موعد نهايته 1437/3/25هـ ، يف ظرف مغلق ي�صتمل على العر�ص �صورة 
البطاقة و�صورة �صك امللكية وكروكي يو�صح املوقع و�صورة من املخطط ورقم جوال الت�صال.

اجلوية  اخلطوط  لطياري  �صكني  جممع  ا�صتئجار  يف  رغبتها  عن  ال�صعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط  تعلن 
العربية ال�صعودية. رقم املناف�صة: )37/1(، قيمة املناف�صة: )7000(.

علماً باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات: يوم الإثنني  1437/2/11هـ، وموعد فتح املظاريف: يــوم الأحد 1437/2/16هـ .

استئجار مباٍن

تعلن اأمانة الأح�صاء باأنها تنوي الت�صرف يف قطعة الأر�ص رقم )2( من البلك رقم )98( �صمن املخطط رقم 
114/4م الواقعة بالزقيجان بالهفوف،  فمن لديه معار�صة يف ذلك عليه مراجعة الأمانة اإدارة )الأرا�صي واملمتلكات( 

م�صطحباً معه ما لديه من �صكوك اأو وثائق �صرعية تثبت متلكه لذلك وذلك يف مدة اأق�صاها �صهر من تاريخه.   

الأر�ص رقم )278( وحدة )ب( من املخطط رقم  الت�صرف يف قطعة  تنوي  باأنها  الأح�صاء  اأمانة  تعلن 
249/4 الواقعة �صرق ال�صاحلية بالأح�صاء،  فمن لديه معار�صة يف ذلك عليه مراجعة الأمانة اإدارة )الأرا�صي 
واملمتلكات( م�صطحباً معه ما لديه من �صكوك اأو وثائق �صرعية تثبت متلكه لذلك وذلك يف مدة اأق�صاها �صهر من 

تاريخه.

نزع ملكية عقارات
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13-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

ال�سركاء: اول 

1435/6/9هـ  وتاريخ   )1010410396( رقم  جتاري  �سجل  حمدودة  م�سئولية  ذات  الوفاء(  )بعد  �سركة   -1

وتاريخ   35414965 رقم  بالعدد  الريا�س  عدل  كاتب  لدي  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  الريا�س  الرئي�سي  ومركزها 

1435/3/29هـ وعنواها الريا�س حي اجلزيرة �س . ب 27144 الريا�س 2- �سركة )مداد الوفاء( ذات م�سئولية 

عقد  واملثبت  الريا�س  الرئي�سي  ومركزها  1435/6/9هـ  وتاريخ   )1010410299( رقم  جتاري  �سجل  حمدودة 

حي  الريا�س  وعنواها  1435/3/29هـ  وتاريخ   35414984 رقم  بالعدد  الريا�س  عدل  كاتب  لدي  تاأ�سي�سها 

اجلزيرة �س . ب 27144 الريا�س ثانيا: ا�سم ال�سركة تطوير ال�سفاء �سركة ذات م�سئولية حمدودة ثالثا: اغرا�س 

ال�سركة 1- �سراء ومتلك العقارات والرا�سي واقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع نقدا او بالتق�سيط او اليجار 

والبرتول  3-املناجم  ال�سركة  والعقارات حل�ساب  الرا�سي  وا�ستثمار  وادارة  2- تطوير و�سيانة  ال�سركة  ل�سالح 

وفروعها  واملاء  والغاز  والكهرباء  ال�سناعية  الرتاخي�س  ح�سب  وفروعها  التحويلية  وال�سناعات  وفروعها   

الجتماعية  واخلدمات  الأخرى  واخلدمات  والعمال  املال  وخدمات  والتربيد  والتخزين  والنقل  والبناء  والت�سييد 

ملدة  ال�سركة  تاأ�س�ست  رابعا:  املعلومات  وتقنية  وال�سالمة  والمن  وال�ستثمار  والتجارة  وال�سخ�سية  واجلماعية 

ريال   )2.000.000( مليوين  مببلغ  لل�سركة  املال  راأ�س  �ساد�سا  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  تبداأ  �سنة   99

�سعودية  ريالت  ع�سرة  منها  كل  قيمة   , القيمة  مت�ساوية  نقدية  ح�سة   )200.000( الف  مائتي  اىل  مق�سم  �سعودي 

التايل: النحو  ال�سركاء على  توزيعها على  )10ريالت( مت 

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

100.000101.000.000شركة بعد الوفاء

100.000101.000.000شركة مداد الوفاء

2.000.000-------200.000اإلجمالي

واودعت  كاملة  بقيمتها  الوفاء  ومت  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

ال�سركة  ادارة  اخل�سو�س�ساد�سا  بهذا  البنك  من  ال�سادرة  ال�سهادة  مبوجب  البنوك  احد  لدي  النقدية  احل�س�س 

قرارات  ثامنا  م�ستقل  بعقد  ال�سركاء  جمعية  من  بقرار  ويعينون  مديرين   7 من  مكون  مديرين  جمل�س  ال�سركة  يدير 

لل�سركاء  املالية  العباء  زيادة  او  ال�سركة  جن�سية  بتغيري  يتعلق  فيما  بالإجماع  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر  ال�سركاء 

تا�سعا ال�سنة املاليةتبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1437/3/20هـ 

الأرباح واخل�سائر: توزع  �سهرا  عا�سرا  اثني ع�سر  ذلك  بعد  مالية  �سنة  2015/12/31م  وتكون مدة كل  املوافق 

ن�سبة  جتنب  التايل:   النحو  على  والتكاليف  العمومية  امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  ارباح 

ال�سركات  نظام  املادة)176(من  علية يف  الن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكون  ال�سافية  الأرباح  قدرها )10%( من 

احتياطيات  تكوين  ال�سركاء  يقرر  ما مل  ال�سركة  مال  راأ�س  منهم يف  كل  بن�سبة ح�س�س  ال�سركاء  يوزع على  والباقي 

فيا بني  الإخطارات  التالية  حادي ع�سر: توجه جميع  املالية  لل�سنة  او ترحيل ر�سيد الرباح كليا او جزئيا  اخري 

. ال�سركة  لدي  احل�س�س  �سجل  يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء 

ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة تطوير اأمالك ال�صفاء
)�صركة ذات م�صئولية حمدودة(

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351096453( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/8/20هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .

كاتب العدل 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود

الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351402553( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/9هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .

كاتب العدل 

 : اأ�سماء ال�سركاء  اأوًل : 

رقم )1024618066( وتاريخ  املدين  ال�سجل  �سعودي اجلن�سية مبوجب  رباح  بن عبداهلل  �سعيد  بن  ال�سيد / حممد 

الريا�س  مدينة  تاجر ويقيم يف  1397/08/23هـ ومهنته  امليالد 

وال�سيدة / مرام بنت ابراهيم بن عبداهلل ال�سنتلي �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )1057492249( 

الريا�س  ربة منزل وتقيم يف مدينة  1409/01/07هـ ومهنتها  امليالد  وتاريخ 

الأ�سنان  لطب  الفارابي  بانوراما  �سركة جممع   : ال�سركة  ا�سم   : ثانياً 

 : ال�سركة  اأغرا�س   : ثالثاً 

 . الطبية  وامل�ستو�سفات  امل�ست�سفيات  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  اإقامة  1ـ 

 . للغري  والت�سدير  ال�سترياد  2ـ خدمات 

 . الطبية  3ـ اخلدمات 

ولـوازم  ومـواد  والـجـراحـيـة  الـطـبـيـة  والآلت  والأدوات  الأدويـة  فـي  والـتـجـزئة  الـجـمـلة  تـجاـرة  4ـ 

 . الطبية  وامل�ستو�سفات  الـم�ست�سفيات 

 . رابعاً : املركز الرئي�سي : يف مدينة الريا�س 

 . التجاري  ال�سجل  99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها يف  ال�سركة ملدة  تاأ�س�ست   : ال�سركة  : مدة  خام�ساً 

�ساد�ساً : راأ�س املال : 

ح�سة  كل  القيمة  مت�ساوية  ح�سة   )100( اإىل  مق�سم  ريال  األف  مائة  ريال   )100,000( بـ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد 

)1,000( ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

اإلجمالي قيمة الحصةعدد الحصص اسم الشريك 

991,00099,000محمد بن سعيد بن عبداهلل رباح 

11,0001,000مرام بنت ابراهيم بن عبداهلل السنتلي 

1001,000100,000اإلجمالي 

لدى  النقدية  احل�س�س  واأودعت  كاملة  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

يدير   : ال�سركة  اإدارة   : �سابعاً   . اخل�سو�س  بهذا  البنك  من  ال�سادرة  ال�سهادة  مبوجب  لذلك  املعتمدة  البنوك  اأحد 

بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر  ال�سركاء  قرارات  ت�سدر   : ال�سركاء  قرارات   : ثامناً  ال�سركة 

يف  الغري  اأمام  اأموالهم اخلا�سة  يف  ت�سامنية  م�سئولية  م�سئولني  باأنهم  ال�سركاء  يقر  كما   , كاملة  بقيمتها  الوفاء  ومت 

 : يلي  كما  املبينة  العينية  احل�س�س  تقييم  �سحة 

األف ريال  الأجهزة ومعدات واأثاث القيمة )100,000( ريال مائة 

يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ   : املالية  ال�سنة   : تا�سعاً 

 . اأثني ع�سر �سهرًا  2013/08/04م وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك  1435/10/08هـ املوافق 

عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامي املن�سو�س 

 . ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال  الباقي يوزع على  ال�سركات  عليها يف املادة )176( من نظام 

حادي ع�سر : الإخطارات : 

الـمبـينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبيـن  بيـنهم  اأو  ال�سركاء  بيـن  فـيما  الإخـطارات  جـميـع  تـوجـه 

. احل�س�س  �سجل  فـي 

ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة 
جممع بانوراما الفارابي لطب الأ�صنان 
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 áæjóÃ `g1430/09/17 ïjQÉàHh 1010273866  …QÉŒ πé°S ä’É°üJ’Gh ábÉ£∏d  ΩGõN ácô°T  ‘ AÉcô°ûdG  Qôb

 ` : ºgh ¢VÉjôdG

 ó«©°S øH ó©°S øH º«gGôHG âæH √QÉ°S `1

 º∏jƒ°ùdG øªMôdGóÑY øH ø°ùëŸGóÑY `2

 ¬à°üM πeÉc øY ó«©°S øH ó©°S øH º«gGôHG âæH IQÉ°S / ∂jô°ûdG AÉcô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ , º∏jƒ°ùdG øªMôdGóÑY øH ø°ùëŸG óÑY / ∂jô°ûdG ¤EG

 á«Ø°üàdG  ∫ÉªYCG  RÉ‚EÉH  ÉeÉb  º¡fCÉH  AÉcô°ûdG  ô≤j  Éªc  ,  ¬d  ∫RÉæàŸG  ∂jô°ûdG  ¥ƒ≤M  áaÉc  º∏à°SG  ób  ¬fCÉH  ∫RÉæàŸG

 AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah º¡àaô©Ã

 ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM

 ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG  ÖZQ óbh Gòg ,  º∏jƒ°ùdG  øªMôdGóÑY øH ø°ùëŸGóÑY ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG  É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH

 ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 / ™«bƒàdG             ó«©°S øH ó©°S øH º«gGôHG âæH IQÉ°S / º°S’G                       

 / ™«bƒàdG              º∏jƒ°ùdG øªMôdGóÑY øH ø°ùëŸGóÑY / º°S’G                       

1

 á«æ≤àd á«µ«eÉæjódG ∫ƒ∏◊G ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG
 IOhóëŸG äÉeƒ∏©ŸG

 IOhóëŸG AÉŸG â– äÉeóî∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 á«µ«eÉæjódG ∫ƒ∏◊G ácô°ûd Ω2015/11/08 ïjQÉàH (02) ºbQ AÉcô°ûdG QGôb ≈∏Y kAÉæH h , √ÓYG ´ƒ°VƒŸG ¤G IQÉ°TG

 ïjQÉJh (4030226012) ºbQ …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸGh ( IOhó á«dhDƒ°ùe äGP)  IOhóëŸG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤àd

 äÉ«MÓ°üdG áaÉc »ëæeh É¡d kÉ«Ø°üe »æ««©J h IQƒcòŸG ácô°ûdG á«Ø°üJh πëH »°VÉ≤dG , IóL áæjóÃ `g1433/05/09

.á«Ø°üàdG ∫ÉªYG RÉ‚’ äÉ£∏°ùdGh

 ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd Ωó≤àj ¿G É¡d äÉeGõàdG ¬«∏Y hG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc GƒYOGh »æ««©J QGôb ô¡°TCG ¬«∏Yh

 . 201 Öàµe – ÊÉãdG QhódG – ôgÉW ∫G êôH – π°ü«ØdG Oƒ©°S Òe’G ´QÉ°T – á°VhôdG »M – IóL : ¤ÉàdG

 . ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ∂dPh

,,, ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ºµdh

ácô°ûdG »Ø°üe

»Lô£Y êGô°S óª

 AÉŸG  â–  äÉeóî∏d  ájOƒ©°ùdG  ácô°ûdÉH  AÉcô°ûdG  ™ªàLG  Ω2015/06/24  ≥aGƒŸG  `g1436/07/07  ïjQÉàH  ¬fCG

 ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1414/06/09 ïjQÉJh (1010118181) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50 äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  kÉ≤ÑWh

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 ä’É°üJ’Gh ábÉ£∏d ΩGõN ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

 Ω2015/11/01 ≥aGƒŸG `g1437/01/19 ÚæKC’G Ωƒj ó≤©æŸG (á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T)

: »∏jÉe äGQGô≤dG øe äòîJGh ácô°ûdG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äó≤©fCG

: »∏jÉe ¢VGôZCÉH á°UÉÿGh á©HGôdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y ≥aGƒŸG :  k’hCG

.»°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG øe (19) IOÉŸG øe (2) Iô≤ØdG πjó©J »∏Y á≤aGƒŸG : kÉ«fÉK

¿CG å«M

 iód É¡°ù«°SCÉf ó≤Y âÑãŸGh IOhó ¬«dhDƒ°ùe äGP ájOƒ©°S ácô°T »gh ,IOhóëŸG ä’hÉ≤ŸGh É«Lƒdƒæµà∏d ‹ÉYG ácô°T

 É¡fGƒæYh `g1431/6/8 ïjQÉàH `g1431 ΩÉ©d 27 ó∏éŸG øe  78OóY 35 ºbQ ¬Ø«ë°üdÉH ¢VÉjôdG áæjóÃ ∫ó©dG ÖJÉc

 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  πª–h  ¬jOƒ©°ùdG  ¬«Hô©dG  ¬µ∏ªŸG  ,1152  ÈÿG  51912  ójôH  ¥hóæ°U  »°ù«FôdG  …ójÈdG

 »gh ,IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG „Òæ«‚G …Góæ°SôØjG ácô°T ‘ ∂jô°T É¡àØ°üHh , `g1431/6/5 ïjQÉàH 2051042890

 ≥KƒŸGh `g1432/404/30 ïjQÉàH 1010306299 ºbQ …QÉŒ πé°S ÖLƒÃ á∏é°ùe IOhóª ¬«dDƒ°ùe äGP ácô°T

 ,(“ácô°ûdG”) `g1432 ‘  (18) ó∏› (449) ºbQ (501) ºbQ áëØ°U â– ¢VÉjôdG ‘ ∫ó©dG ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y

 :ôjôªàdÉH á«dÉàdG äGQGô≤dG GhòîJG ób ,ájOƒ©°ùdG ¬«Hô©dG ¬µ∏ªŸG ‘ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 180 √OÉŸG ¢üæd GOÉæà°SGh

 ÉgôFÉ°ùN á«£¨Jh  »©«Ñ£dG πµ°ûH ¬cô°ûdG πªY á∏°UGƒŸ áHƒ∏£ŸG Oƒ¡÷G πc Ëó≤Jh É«dÉe ácô°ûdG ºYO ºàj ¿CG Qô≤J -1

.√QÉ°ùÿG ádÉM ‘ ÚæFGó∏d ™aóH ácô°ûdG Ωƒ≤à°Sh ,Ω2014 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d áªcGÎŸG

 ¢üæd GOÉæà°SG QGô≤dG Gòg ô°ûæH 2014 ôHƒàcCG 30 ïjQÉJ ‘ ∫ó©ŸG ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y Ö°ùM Ú©ŸG ácô°ûdG ôjóe í°üæjh

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 164 √OÉŸG

.¬«a IOQGƒdG äGQGô≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH Éàjƒ°üJ ,äGQGô≤dG Gòg ≈∏Y ∂jô°T πc ™«bƒJ Èà©j ,¬«∏Y AÉæHh ∫Éà«HÉc ¿É≤JEG ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb

 …Gó`æ°Sô`ØjG á`cô`°T ‘ AÉcô°ûdG äGQGô`b
IOhóëŸG ¬jOƒ©°ùdG „Òæ«‚G

IOhóëŸG ájQÉéàdG ójQƒàdGh OGÒà°S’G ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

 á«dhódG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd

 ójQƒàdGh OGÒà°S’G ácô°ûd Ω2015/11/08  ïjQÉàH (01) ºbQ AÉcô°ûdG  QGôb ≈∏Y kAÉæH h ,  √ÓYG ´ƒ°VƒŸG ¤G IQÉ°TG

 `g1433/07/23 ïjQÉJh (4030230330) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh ( IOhó á«dhDƒ°ùe äGP) IOhóëŸG ájQÉéàdG

 RÉ‚’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc »ëæeh É¡d kÉ«Ø°üe »æ««©J h IQƒcòŸG ácô°ûdG á«Ø°üJh πëH »°VÉ≤dG , IóL áæjóÃ

. á«Ø°üàdG ∫ÉªYG

 : ¤ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd Ωó≤àj ¿G É¡d äÉeGõàdG ¬«∏Y hG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc GƒYOGh »æ««©J QGôb ô¡°TCG ¬«∏Yh

 . 201 Öàµe – ÊÉãdG QhódG – ôgÉW ∫G êôH – π°ü«ØdG Oƒ©°S Òe’G ´QÉ°T – á°VhôdG »M – IóL

 . ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ∂dPh

,,, ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ºµdh

ácô°ûdG »Ø°üe

»Lô£Y êGô°S óª

 …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG äGAÉ°ûfEÓd QƒëŸG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/10/28 ≥aGƒŸG `g1437/01/15 ïjQÉàH ¬fCG

 Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1429/04/16 ïjQÉJh  (1010248690) ºbQ

 . ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50 äRhÉŒ ób »àdGh

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

 AÉcô°ûdG

 äGó¡©àdGh äGAÉ°ûfEÓd »ëLGôdG ácô°T : º°S’G

 . …QÉéàdG »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd QƒÑ©dG OGhQ ácô°T : º°S’G

 . `g1436/12/26 ïjQÉJh (361644399) ºbQ ádÉch ÖLƒÃ »ëLGôdG ¿Éª«∏°S øH º«gGôHG : º¡æY

:™«bƒàdG

 äGAÉ`°ûfEÓd Qƒ`ëŸG á`cô`°T ‘ AÉcô`°ûdG QGô`b
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 (4030169102)  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸGh  (IOhó  á«dhDƒ°ùe  äGP)  ájQÉéàdG  »æjR  óªMCG  ácô°T  á«Ø°üàH

 º≤J ⁄ å«M , Ω2014/07/15 òæe É¡WÉ°ûf Iô°TÉÑe øY âØbƒJ ób ácô°ûdG ¿CÉH , `g1428/04/18 ïjQÉàH  QOÉ°üdGh

 äÉYGójEG hCG äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CG Iô°TÉÑe hCG •É°ûf …CÉH ïjQÉàdG Gòg òæe

 É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdEG hCG ¿ƒjO É¡«∏Y ¢ù«dh ∞jQÉ°üŸGh ∑ƒæÑdG ‘

 . á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG

 AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

 . ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdEG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

 . á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ºµ◊  kÉ≤«Ñ£J  ácô°ûdG  AÉ¡àfEÉH  QGôbEGh  »eÉàN  ÜÉ°ùMh  á«Ø°üàdÉH  ôjô≤J  áHÉãÃ  Gòg  Èà©jh

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc , äÉcô°ûdG

,,, ≥aƒŸG ˆGh

 : ÊÉãdG ±ô£dG                                                      : ∫h’G ±ô£dG                                               

  IOhóëŸG ƒcRhCG ácô°T : º``°S’G                          »æjR ¢SÉÑY óªMCG áeÉ°SCG : º``°S’G                            

: ™`«bƒàdG                                                                   : ™`«bƒàdG                            

 »æjR óªMCG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
 IOhóëŸG ájQÉéàdG

 Ω2015/11/01 ≥aGƒŸG `g1437/01/19 óMC’G Ωƒj Ió≤©æŸG (á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T)

 πHÉ≤e ÊÉ› º¡°S 1,50  íæÃ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 100  ¤EG ¿ƒ«∏e 40  øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG  `1

 á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ácô°ûdG äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏àÁ º¡°S πc

 IOÉ¡°T  ‘ Éªc  ácô°û∏d  ΩÉ¶ædG  »WÉ«àM’G  øe  ∫ÉjQ  (9,502,671)  ≠∏Ñe  πjƒëàH  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  ‘ áMÎ≤ŸG  IOÉjõdG

 ∫ÉjQ (50,497,329) ≠∏Ñe πjƒ–h `g1436/12/25 ≥aGƒŸG Ω2015/10/08 ïjQÉàH á≤aôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe

 `g1436/12/25 ≥aGƒŸG Ω2015/10/08 ïjQÉàH á≤aôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T ‘ Éªc áªcGÎŸG ìÉHQC’G øe

 . ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y É¡©«Hh º¡°SC’G Qƒ°ùc ™«ªŒ ºàj ¿CG ≈∏Y

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG ™e ≥Øàj ÉÃ ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) h (7) IOÉŸG πjó©J `2

 . IQGOE’G ¢ù∏› øjƒµàH á°UÉÿGh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (17) IOÉŸG πjó©J `3

 . IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLG ÜÉ°üæH á°UÉÿGh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (24) IOÉŸG πjó©J `4

IOhóëŸG ¬jOƒ©°ùdG „Òæ«‚G …Góæ°SôØjG ácô°T ‘ ∂jô°ûdG

OQÉgÒH ø°ûjQƒHQƒc …Góæ°SôØjG ácô°T øY

 :™«bƒàdG

‹Éeƒ∏jG ¿ÉKÉf :º°S’G

áYƒªéª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG, …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG :¬Ø«XƒdG

á°†HÉ≤dG á«Hô©dG ∫Éa ácô°T :º°S’G

¿ÉYó÷G ˆGóÑY øH óLÉe /ó«°ùdG É¡∏ãÁ

ºbQ ádÉch ÖLƒÃ »Yô°T π«ch

`g1436/04/07 ïjQÉJh 36503452

±É°ù©dGQƒ°üæe Ú°ùM ájQóH :º°S’G

¿Gôª©dG º«gGôHG øH óª ó«°ùdG É¡∏ãÁ

ºbQ ádÉch ÖLƒÃ »Yô°T π«ch

`g1435/02/16 ïjQÉJh 35218201
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∂fEG ÜƒdÉL ácô°T á«Ø°üàH IQGOE’G ¢ù∏› QGôb
 äÉj’ƒdG ,QhÓjO áj’h ÚfGƒb ÖLƒÃ áªFÉbh áª¶æe ácô°T »gh ,∂fEG ÜƒdÉL ácô°T ¿CG á≤«KƒdG √òg ÖLƒÃ ™«ª÷G º∏©«d

 ,ƒ«∏HO ¿EG âjÎ°S ±G 901 πé°ùŸG É¡Ñàµe ¿GƒæYh ,21-0699771 ºbQ …QÉéàdG πé°ù∏d á∏eÉ◊Gh ,á«µjôeC’G IóëàŸG

 áª¶fG  ÖLƒÃ ºFÉbh º¶æe ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ‘ É¡d  kÉYôa  â°ù°SCG  ób  ,(“ácô°ûdG”) ,20004  »°S  …O ø£æ°TGh

 (“´ôØdG”) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG íFGƒdh

 ÖLƒÃ ºFÉ≤dGh º¶æŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ÜƒdÉL ´ôa äÉ«∏ªYh OƒLh AÉ¡fEGh AÉ¨dEGh á«Ø°üJh Ö£°T ‘ ÖZôJ ácô°ûdG ¿CG å«M

 `g1431/7/21  ïjQÉJh  112030054824  ºbQ  »ÑæLCG  QÉªãà°SG  ¢ü«NôJ  ¬dh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  áª¶fCGh  íFGƒd

.IóL áæjóe øe QOÉ°üdG `g1431/7/21 ïjQÉJh 4030202595 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh ,IóL øe QOÉ°üdG

 …Oƒ©°ùdG ´ôØdG äÉ«∏ªYh OƒLh AÉ¡fEGh AÉ¨dEGh á«Ø°üJh Ö£°T ≈∏Y á≤aGƒŸGh ,`H ¢†jƒØàdG á≤«KƒdG √òg ÖLƒÃ Qô≤J ,Gòd

,»MGƒædG ™«ªL øeh ¢VGôZC’G πµd

 ƒgh ,±Gƒ°üdG óª ógÉ› /QƒàcódG Ú«©Jh Ö«°üæJh áeÉbEÉH á≤«KƒdG √òg ÖLƒÃ .∂fEG  ÜƒdÉL ácô°T ΩÉ«b Qô≤J Éªc

 øWGƒe ƒgh ,…ô¡°ûdG øªMôdG óÑY ⁄É°Sh ,1025513399 ºbQ ájƒ¡dG ábÉ£H πªëj ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG øe øWGƒe

 øWGƒe  ƒgh  ,ìƒf  óª  ¢SÉ«dG  ÜÉgƒdG  óÑYh  ,1056190083  ºbQ  ájƒ¡dG  ábÉ£H  πªëj  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  øe

 áµ∏ªŸG øe øWGƒe ƒgh ,±ƒ∏°ùY øªMôdG óÑYh ,1108694249  ºbQ ájƒ¡dG ábÉ£H πªëj ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG øe

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG øe øWGƒe ƒgh ,»Hô◊G ∫ƒÑ≤e Qƒ°üæeh ,1021224900  ºbQ ájƒ¡dG ábÉ£H πªëj ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 √OôØÃ kÉaô°üàe πch ,áHÉàc ±Gƒ°üdG /QƒàcódG ¬æ«©j ¢üî°T …CGh ,1074178656 ºbQ ájƒ¡dG ábÉ£H πªëj ájOƒ©°ùdG

 áHÉ«ædÉHh ádÉ°UC’ÉH ±ô°üà∏d á«MÓ°üdGh á£∏°ùdG πeÉc ™e ,ácô°û∏d Ú«Yô°Th Ú«ª°SQ AÓcƒc , (“¿ƒ«Yô°ûdG AÓcƒdG”)

 áµ∏ªŸG  ‘ á∏°U äGP  á«eƒµM ÒZh á«eƒµM á¡L ájCG  øe  á≤aGƒŸG  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh Ö∏W Ëó≤àd  ´ôØdG  øYh ácô°ûdG  øY

 IQGRhh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG ô°ü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ∂dP ‘ ÉÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 Öàµeh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸGh πNódGh IÉcõdG áë∏°üeh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG

 äÉÑ∏W Ëó≤Jh ,…Oƒ©°ùdG ´ôØdG äÉ«∏ªYh OƒLh AÉ¡fEGh AÉ¨dEGh á«Ø°üJh Ö£°ûd äGRGƒ÷G Öàµeh ájQÉéàdG áaô¨dGh πª©dG

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRhh QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG øY Qó°üà°S »àdG AÉ¨d’G äGQGôb ΩÓà°SGh AÉ¨d’G

.π«cƒàdG ‘ áë°VƒŸG iôNC’G AÉ«°T’G πch øe …CÉH ΩÉ«≤dGh ,ájOƒ©°ùdG

 hCG áeR’ Èà©J ≥FÉKh hCG äGóæà°ùe ájCG º«∏°ùJh ™«bƒJh AGôLEG …CG PÉîJÉH ΩÉ«≤dÉH √OôØÃ ¢VƒØe ´ôØdG ôjóe ¿CG Qô≤J Éªc

.ôcòdG áØfBG äGQGô≤dG ¢VôZh Oƒ°ü≤Ã ΩÉ«≤∏d áæ°ùëà°ùe

.Ω2015 ƒ«dƒj 22 Ωƒ«dG Gòg ‘ ∫ƒ°UC’G Ö°ùM ¢VƒØŸG ácô°ûdG πã‡ πÑb øe π«cƒàdG Gòg ™«bƒJ ” ó≤a ,∂dòd kÉJÉÑKEGh

 (4030048620)  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸGh  (IOhó  á«dhDƒ°ùe  äGP)  ájOƒ©°ùdG  IÒªÿG  ácô°T  á«Ø°üàH

 º≤J ⁄ å«M , Ω2004/12/31 òæe É¡WÉ°ûf Iô°TÉÑe øY âØbƒJ ób ácô°ûdG ¿CÉH , `g1405/06/21 ïjQÉàH  QOÉ°üdGh

 äÉYGójEG hCG äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CG Iô°TÉÑe hCG •É°ûf …CÉH ïjQÉàdG Gòg òæe

 É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdEG hCG ¿ƒjO É¡«∏Y ¢ù«dh ∞jQÉ°üŸGh ∑ƒæÑdG ‘

 . á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG

 AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

 . ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdEG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

 . á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ºµ◊  kÉ≤«Ñ£J  ácô°ûdG  AÉ¡àfEÉH  QGôbEGh  »eÉàN  ÜÉ°ùMh  á«Ø°üàdÉH  ôjô≤J  áHÉãÃ  Gòg  Èà©jh

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc , äÉcô°ûdG

,,, ≥aƒŸG ˆGh

 : ÊÉãdG ±ô£dG                                                                : ∫h’G ±ô£dG                                          

 ájQÉéàdG »æjR óªMCG ácô°T : º°S’G                              √O’hCGh »æjR óªMCG ácô°T : º°S’G                        

: ™`«bƒàdG                                                                        : ™`«bƒàdG                        

: ‹ÉàdÉc 25h 18 ºbQ IOÉŸG »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ájOÉZ Ò¨dG áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb kAÉæH

 øY ójõJ ’ IóŸ ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G º¡æ«©J AÉ°†YCG (9) øe ∞dƒe ¢ù∏› ácô°ûdG IQGOEG ¤ƒàj (18) IOÉŸG  -1

 AÉæãà°SGh ácô°ûdG ¢ù«°SÉJ ¿ÓYEÉH QOÉ°üdG …QGRƒdG QGô≤dG ïjQÉJ øe ¢ù∏› ∫hCG πªY Ióe AGóÑJh .äGƒæ°S çÓK

.äGƒæ°S ¢ùªN (5) IóŸ ¿ƒµj ácô°û∏d IQGOEG ¢ù∏› ∫hCG ¿EG Ωó≤J ÉŸ

 OóY ¿ƒµj ¿CG •ô°ûH πbC’G ≈∏Y AÉ°†YC’G øe á°ùªN √ô°†M GPEG ’EG Éë«ë°U ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¿ƒµj ’ (25) IOÉŸG  -2

“ádÉ°UCG” πbC’G ≈∏Y AÉ°†YCG á°ùªN º¡°ùØfCÉH øjô°VÉ◊G

. »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y ábOÉ°üŸÉH ΩôµàdG ºµJOÉ«°S øe ƒLôf Gòd

 ΩGÎM’Gh ôµ°ûdG πjõL ∂dh

IQGO’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

OÉª◊G ˆGóÑY øH QóH

¿CG å«M

 iód É¡°ù«°SCÉf ó≤Y âÑãŸGh IOhó ¬«dhDƒ°ùe äGP ájOƒ©°S ácô°T »gh ,IOhóëŸG ä’hÉ≤ŸGh É«Lƒdƒæµà∏d ‹ÉYG ácô°T

 É¡fGƒæYh `g1431/6/8 ïjQÉàH `g1431 ΩÉ©d 27 ó∏éŸG øe  78OóY 35 ºbQ ¬Ø«ë°üdÉH ¢VÉjôdG áæjóÃ ∫ó©dG ÖJÉc

 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  πª–h  ¬jOƒ©°ùdG  ¬«Hô©dG  ¬µ∏ªŸG  ,1152  ÈÿG  51912  ójôH  ¥hóæ°U  »°ù«FôdG  …ójÈdG

 »gh ,IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG „Òæ«‚G …Góæ°SôØjG ácô°T ‘ ∂jô°T É¡àØ°üHh , `g1431/6/5 ïjQÉàH 2051042890

 ≥KƒŸGh `g1432/404/30 ïjQÉàH 1010306299 ºbQ …QÉŒ πé°S ÖLƒÃ á∏é°ùe IOhóª ¬«dDƒ°ùe äGP ácô°T

 ,(“ácô°ûdG”) `g1432 ‘  (18) ó∏› (449) ºbQ (501) ºbQ áëØ°U â– ¢VÉjôdG ‘ ∫ó©dG ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y

 :ôjôªàdÉH á«dÉàdG äGQGô≤dG GhòîJG ób ,ájOƒ©°ùdG ¬«Hô©dG ¬µ∏ªŸG ‘ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 180 √OÉŸG ¢üæd GOÉæà°SGh

 ÉgôFÉ°ùN á«£¨Jh  »©«Ñ£dG πµ°ûH ¬cô°ûdG πªY á∏°UGƒŸ áHƒ∏£ŸG Oƒ¡÷G πc Ëó≤Jh É«dÉe ácô°ûdG ºYO ºàj ¿CG Qô≤J -1

.√QÉ°ùÿG ádÉM ‘ ÚæFGó∏d ™aóH ácô°ûdG Ωƒ≤à°Sh ,Ω2014 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d áªcGÎŸG

 ¢üæd GOÉæà°SG QGô≤dG Gòg ô°ûæH 2014 ôHƒàcCG 30 ïjQÉJ ‘ ∫ó©ŸG ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y Ö°ùM Ú©ŸG ácô°ûdG ôjóe í°üæjh

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 164 √OÉŸG

.¬«a IOQGƒdG äGQGô≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH Éàjƒ°üJ ,äGQGô≤dG Gòg ≈∏Y ∂jô°T πc ™«bƒJ Èà©j ,¬«∏Y AÉæHh

 ájOƒ©°ùdG ¬ª°S ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 á«fÉªàF’G äÉeƒ∏©ª∏d

 IOhóëŸG ∂JQGOEG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 Ω2015/09/16 ≥aGƒŸG `g1436/12/03 AÉ©HQC’G Ωƒj ïjQÉàH äó≤©fG »àdGh

 . ácô°ûdG ¢VGôZC’ áªªàe ácô°ûdG ¢VGôZCG áaÉ°VEÉH ∂dPh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (3) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG `1

 â¡àfG øe Ú«©J IOÉYEG Rƒéjh” IQÉÑY áaÉ°VEÉH ∂dPh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (17) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG   `2

 . “AÉ°†YC’G øe ¬àjƒ°†Y

 . …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ö°üæe IQÉÑY áaÉ°VEÉH ∂dPh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (22) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG `3

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG ,IOhóëŸG ∂JQGOEG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLEG .Ω2015/10/11 :≥aGƒŸGh `g1436 /12/28 ïjQÉàH ¬fCG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ∂dPh ™Ñæj áæjóÃ , `g1432 /1/6 ïjQÉJh ,4700012826 :ºbQ …QÉéàdG

.∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 äRhÉŒ ób »àdGh .Ω/2014/12/31 ‘

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

.ˆG AÉ°T ¿EG ¬«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J ¬«£¨àd

:AÉcô°ûdG

.......................................:™«bƒàdG                      ∫GõZ øjódGó©°S Òª°S :º°SC’G                        

.......................................:™«bƒàdG                                ∫GõZ Òª°S ódÉN :º°SC’G                        

.......................................:™«bƒàdG                               ∫GõZ Òª°S óªMCG :º°SC’G                        

IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG IÒªÿG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG

 ácô`°ûd á`jOÉ©dG ô`«Z áeÉ`©dG á`«©`ª`÷G QGô``b
∫Éà«HÉc Úµe

 `g1437/01/28  AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe øe á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ó≤Y

 5 êô øe Üô≤dÉH ‹Éª°ûdG …ôFGódG ≥jôW á«fGƒjódG áYÉb ¿ƒà∏«g øe …ôJ πHO ¥óæa ô≤Ã Ω2015/11/10 ≥aGƒŸG

-: »∏j Ée á«©ª÷G äQôbh ¢VÉjôdG áæjóe ‘

 IOÉjõH ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 600 ¤EG ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 500 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGO’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG -1

 ¿ƒ«∏e 100 á∏ª°SQ ≥jôW øY %20 ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH …CG º¡°S ¿ƒ«∏e 60 ¤EG º¡°S ¿ƒ«∏e 50 øe ácô°ûdG º¡°SCG

 º¡°S 1 íæÃ ∂dPh IOÉjõdÉH ¢UÉÿG Ω2015/09/30 ‘ äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T ‘ Éªc IÉ≤ÑŸG ìÉHQ’G øe ∫ÉjQ

 ±ó¡Jh ¥ƒ°ùdG ‘ É¡©«Hh º¡°S’G á∏ªM ™«ª÷ IóMGh á¶Ø ‘ º¡°S’G Qƒ°ùc ™«ªŒh , áªFÉb º¡°SCG 5 πµd ÊÉ›

 ájÉ¡f ‘ øjó«≤ŸG º¡°S’G ∑Óe ≈∏Y ô°üà≤J áëæŸG √òg ¿ÉH kÉª∏Y . á«∏Ñ≤à°ùŸG ácô°ûdG äÉ©°SƒJ ºYO ¤EG IOÉjõdG √òg

. ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ

. ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõ∏d kÉ≤ah ácô°û∏d »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG øe (8)h (7) IOÉŸG πjó©J-2

 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  äÉYÉæ°ü∏d  á«°UÉ°üàN’G  äÉeóÿG ácô°ûH  AÉcô°ûdG  ™ªàLG  `g1437/1/14  ïjQÉàH  ¬fEG

 Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1433/3/30 ïjQÉJh (1010329574)

 AÉcô°ûdG  Qôb  ó≤a  äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f  øe  (180)  IOÉŸG  ΩÉµMC’  kÉ≤ÑWh  (4^371^042)  É¡dÉe  ¢SCGQ  ∞°üf  äRhÉŒ  ób  »àdG

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂dP á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH

,,≥aƒŸG ˆGh

…ò«ØæJ ôjóe                øjôjóŸG ¢ù∏› ¢ù«FQ                                        

õjõ©dGóÑY õjõY Oƒª      Oƒ©°S ∫BG ÒÑµdG Oƒ©°S øH óª øH ódÉN                         

¿GƒH ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb

IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG „Òæ«‚G …Góæ°SôØjG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG äGQGôb

 á«°UÉ°üàN’G äÉeóÿG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H äÉYÉæ°ü∏d

.∂fEG ÜƒdÉL

™bƒe

ôjóŸG

Ω2015 ƒ«dƒj 22

 ¢SG ¢SG : É«Ñeƒdƒc á©WÉ≤e

 OQƒa Ééæ«c  ΩÉeCG âª°ùbGh â©bh

2015 ƒ«dƒj/22 Ωƒ«dG Gòg ‘

 ™bƒe

(∫ó©dG ÖJÉc) OQƒa Ééæ«c

IOhóëŸG ¬jOƒ©°ùdG „Òæ«‚G …Góæ°SôØjG ácô°T ‘ ∂jô°ûdG

IOhóëŸG ä’hÉ≤ŸGh É«Lƒdƒæµà∏d ‹ÉYG ácô°T øY

ÊÉ£ë≤dG ó«©°S óª :º°S’G

ΩÉ©dG ôjóŸG :¬Ø«XƒdG

 :™«bƒàdG
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 ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG IQÉfEÓd ¢ùÑ«∏«a ácô°ûd

(á∏Ø≤e áªgÉ°ùe)

 á«©ª÷G  ´ÉªàLG  Qƒ°†◊  ΩGôµdG  É¡«ªgÉ°ùe  ƒYóJ  ¿CG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  IQÉfEÓd  ¢ùÑ«∏«a  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏›  ô°ùj

  ≥aGƒŸG `g1437/02/04 ïjQÉàH ÚæK’G Ωƒj G kô¡X á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ÉgOÉ≤©fG Qô≤ŸG á«fÉãdG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG

:»JB’G ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ,»°ù«FôdG ácô°ûdG ô≤ª`H Ω2015/11/16

 GÒ«°S ácô°Th .‘.»H ƒjOGQ ¢ùÑ«∏«a  ácô°Th .‘.¿EG  ¢ùÑ«∏«a  »µ«∏µæ«fƒc ácô°T  øe kÓc ∫RÉæJ  ≈∏Y âjƒ°üàdG      -1

 IQÉfEÓd  ¢ùÑ«∏«a  ácô°T  ídÉ°üd  É¡H  á≤∏©àŸG  ¥ƒ≤◊G  áaÉch  ácô°ûdG  ‘  º¡ª¡°SCG  áaÉc  øY  .‘.»H  äÉ«fhÎµdÓd

  .ácô°ûdG øe º¡LhôNh .‘.»H á°†HÉ≤dG

 IOhó  á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T  ¤EG  á∏Ø≤e  áªgÉ°ùe  ácô°T  øe  ácô°û∏d  ÊƒfÉ≤dG  ¿É«µdG  πjƒ–  ≈∏Y  âjƒ°üàdG     -2

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG IQÉfEÓd ¢ùÑ«∏«a ácô°T ¢ù«°SCÉJ ó≤©d »∏jó©àdG ó≤©dG IOƒ°ùŸ kÉ≤ah ¢ü°üM ¤EG º¡°SC’G πjƒ–h

.¬îjQÉJh …QÉéàdG πé°ùdG ºbôH ácô°ûdG ®ÉØàMG ™e ,≥aôŸG

 ¢ù∏› ájƒ°†Y øe õHƒcÉL …hQ /ó«°ùdGh Ö«Ñ◊G º«gGôHEG ódÉN /ó«°ùdG øe kÓc ádÉ≤à°SG ∫ƒÑb ≈∏Y âjƒ°üàdG     -3

  .º¡àeP AGôHEGh IQGOE’G

 ódÉN  /ó«°ùdG  π«≤à°ùŸG  ƒ°†©dG  øe  k’óH  IQGOEG  ¢ù∏›  ƒ°†©c  Ö«Ñ◊G  ó¡a  /ó«°ùdG  Ú«©J  ≈∏Y  âjƒ°üàdG     -4

.Ö«Ñ◊G º«gGôHEG

 /ó«°ùdG π«≤à°ùŸG ƒ°†©dG øe k’óH IQGOEG ¢ù∏› ƒ`°†©c ¿ÉeGQÉ`Ø«°S ‹GQƒ`e /ó`«°ùdG Ú«©J ≈∏Y âjƒ°üàdG      -5

.õHƒcÉL …hQ

 ácô°T ¤EG ácô°û∏d ÊƒfÉ≤dG ¿É«µdG πjƒ– á«∏ªY ΩÉ“E’ äGóæà°ùŸGh Oƒ≤©dG áaÉc ≈∏Y ™«bƒàdGh áeRÓdG á«eÉ¶ædG     -6

.¬îjQÉJh …QÉéàdG πé°ùdG ºbôH ®ÉØàM’G ™e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP

 .Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGO’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y âjƒ°üàdG    -7

 .Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ácô°û∏d á«dÉŸG ºFGƒ≤dG ≈∏Y âjƒ°üàdG    -8

.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe ôjô≤J ≈∏Y âjƒ°üàdG    -9

 (`g1437/02/04) áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ øe CGóÑJ »àdG áeOÉ≤dG IQhó∏d IQGOE’G ¢ù∏› Ú«©J ≈∏Y âjƒ°üàdG   -10

.äGƒæ°S çÓK IóŸh

 ≈àM  Ω2015/05/16  ‘ ¬JQhO AÉ¡àfG ïjQÉJ øe IQGOE’G ¢ù∏› É¡H ΩÉb »àdG ∫ÉªYC’G IRÉLEG ≈∏Y âjƒ°üàdG   -11

.á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ

.Ω2014/12/31 ‘ »¡àæŸG ‹ÉŸG ΩÉ©∏d IQGO’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG ≈∏Y âjƒ°üàdG   -12

 ácô°ûdG  äÉHÉ°ùM á©LGôŸ á©LGôŸG áæ÷ πÑb øe Úë°TôŸG ÚH øe äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe Ú«©J ≈∏Y âjƒ°üàdG   -13

.¬HÉ©JCG ójó–h ájƒæ°S ™HôdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh Ω2015 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d

 ( %239^68 ) áÑ°ùæH …Oƒ©°S ∫ÉjQ 479^375,313 ≠∏ÑÃ ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y Ω2014 ΩÉ©d ìÉHQCG ™jRƒJ ≈∏Y âjƒ°üàdG   -14

 .º¡°S πµd ∫ÉjQ( 23^96) ∞bGƒHh ∫ÉŸG ¢SCGQ øe

 ¢ù«Fôd ∫ÉjQ 200^000 ™bGƒH ∫ÉjQ 650^000 ≠∏ÑÃ IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈∏Y äBÉaÉµe ™jRƒJ ≈∏Y âjƒ°üàdG   -15

.ƒ°†Y πµd ∫ÉjQ 150^000 ≠∏Ñe h ¢ù∏éŸG

 ôaƒàj ⁄ GPEGh .πbC’G ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ∞°üf ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG  kÉë«ë°U á«©ª÷G ´ÉªàLG ¿ƒµjh

 Gòg ¿ƒµjh ¬«dEG IƒYó∏d á«dÉàdG kÉeƒj ô°ûY á°ùªN ó©H ó≤©j ¿ÉK ´ÉªàL’ IƒYódG ¬LƒJ ∫hC’G ´ÉªàL’G ‘ ÜÉ°üædG Gòg

.πbC’G ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ ™HQ ¿ƒ∏ãÁ ÚªgÉ°ùŸG øe OóY √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ´ÉªàL’G

 QÉ°†MEG Qƒ°†◊G ‘ ÖZôj ºgÉ°ùe πc ≈∏Yh á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ≥M ¬ª¡°SCG OóY ¿Éc kÉjCG ºgÉ°ùe πµd ¬fCÉH kÉª∏Y

 ´ÉªàL’G  Qƒ°†M  ™«£à°ùj  ’  ºgÉ°ùŸG  ¿Éc  GPEGh  .º¡°SCÓd  ¬«∏cƒe  hCG  ¬à«µ∏e  ≈∏Y  ádGódG  äGóæà°ùŸGh  ∫GƒMC’G  ábÉ£H

 kGôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG ºgÉ°ùª∏d Rƒéj ’h .IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe kGôNBG kÉªgÉ°ùe ¬æY Ö«æj ¿CG ¬d Rƒéj

 ácô°û∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†M ‘ É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe øe

 áë°üd •Î°ûjh .¬æY áHÉ«f É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh

 ¿CG ≈∏Y πª©dG á¡L hCG ájQÉéàdG áaô¨dG øe kÉbó°üe ¿ƒµj ¿CGh kÉ«YÉHQ π«cƒdG º°SG øª°†àj ¿CGh kÉ«£N ¿ƒµj ¿CG π«cƒàdG

 IQGRh πÑb øe ó©ŸG êPƒªæ∏d kÉ≤ah ∂dPh ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ øe πbC’G ≈∏Y ΩÉjCG áKÓK πÑb π°üj

:√ÉfOCG IôbƒŸG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG

 11433 ¢VÉjôdG  10113 Ü.¢U

4789391 : ¢ùcÉa   ,4762720 :∞JÉg

-----

π«cƒ`J

 ‘ ƒg Éªc á°ù°SDƒŸG hCG ácô°ûdG º°SG hCG / »YÉHQ º°S’G)   …………………………… ºgÉ°ùŸG ÉfCG ôbG

(…QÉéàdG πé°ùdG

 »àØ°üHh `g14   /   /    ïjQÉJh (……………………) ºbQ (…QÉŒ πé°S/Êóe πé°S) ÖLƒÃ ,√ÉfOCG ™bƒŸG

 πé°S ……………… :(»YÉHQ º°S’G) ºgÉ°ùŸG â∏ch ób ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG IQÉfEÓd ¢ùÑ«∏«a ácô°T »ªgÉ°ùe óMCG

 ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh (………..……………) ºbQ Êóe

 ácô°û∏d ∫hC’G ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH

 Ω2015/~~/~~   ≥aGƒŸG  `g1436/~~/~~  ïjQÉàH   ~~~~~~~~~~  Ωƒj ô¡X ~~~~~~~~~~  áYÉ°ùdG  ΩÉ“  ‘ √OÉ≤©fG  Qô≤ŸGh

 É¡«∏Y âjƒ°üàdGh á«©ª÷G ∫ÉªYCG  ∫hóL OƒæH á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ‘ »∏cƒŸ ≥ëjh ]»æ©ŸG ¿ÉµŸG ∫ÉNOG AÉLôdG]`H

 π«cƒàdG  Gòg  …ô°ùj  Éªc  .´ÉªàL’G  AGôLE’  áeRÓdGh  ájQhô°†dGh  áHƒ∏£ŸG  äGóæà°ùŸG  πc  ≈∏Y ™«bƒàdGh  »æY áHÉ«f

.≥«aƒàdG ‹h ˆGh ,´ÉªàL’G π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd

 Ω2015/      /      ≥aGƒŸG  ̀g1436/      /      ‘ QôM

........................................... :º¡°SC’G OóY

........................................ :ºgÉ°ùŸG ™«bƒJ

................................................. :áØ°üdG

............................................ / ≥jó°üàdG

:GóL áeÉg áXƒë∏e

 .´ÉªàL’G Ωƒj ¢ùØf ô¡X øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ÚªgÉ°ùŸG π«é°ùJ CGóÑj

.π«é°ùàdG óæY  á«fóŸG ∫GƒMC’G ábÉ£H RGôHEG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG øe ≈Lôj

 …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ÜƒdÉL ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb ≈∏Y kAÉæH ¬fG

 πëH »°VÉ≤dG ,Ω 2010/07/02 ≥aGƒŸG `g 1431/07/21 QOÉ°üdG IóL áæjóÃ ïjQÉJh (4030202595) ºbQ â–

.á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc »ëæeh É¡d kÉ«Ø°üe »æ««©Jh IQƒcòŸG ácô°ûdG á«Ø°üJh

 ≈∏Y ∂dòH É``æd Ωó≤àj ¿CG É``¡d äÉ``eGõ``àdG ¬```«∏Y hCG ácô```°ûdG ≈``∏Y ¥ƒ```≤M ¬d ø`e πc ƒ`YOCGh »`æ««©J QGô`b ô`¡°TCG ¬`«∏Yh

:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG

AGôª◊G »M ,IóL

21432 IóL ,5840 .Ü.¢U

(012)6690753 hCG (012)6690751 :∞JÉg

(012)6655052 :¢ùcÉa

law.�rm@malsawwaf.com :ÊhÎµ«dG ójôH

.¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ∂dPh

ácô°ûdG »Ø°üe

±Gƒ°üdG óª ógÉ›

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ÜƒdÉL ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

IOhóëŸG á«¡«aÎdG ≥aGôŸG ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG
  `g1430/4/1 ïjQÉJh (2051039577) º````bQ â```– …QÉ```éàdG π``é°ùdÉH Ió«`≤eh (IOhó```` á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T )

ÈÿG áæjóÃ

 ´ÉªàLG ó©H ∂dPh , É¡à«Ø°üJ AÉ¡àfG IQƒcòŸG ácô°ûdG »Ø°üe ø∏©j äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ΩÉµMCG ≈∏Y AÉæH

.»Ø°üŸG ôjô≤Jh á«Ø°üà∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ≈∏Y º¡àbOÉ°üeh Ω2015/11/2 ïjQÉàH AÉcô°ûdG

 »Ø°üŸG ô≤j Éªc , Ò¨∏d É¡«∏Y á≤ëà°ùe ¿ƒjO óLƒJ ’h ácô°ûdG äÉeGõàdGh ¿ƒjO áaÉc OGó°S ” ób ¬fCÉH »Ø°üŸG ô≤j h

 Ö£°ûd á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ∂dPh ΩGó≤à°S’G Öàµe √ÉŒ ácô°ûdÉH Ú∏eÉ©dG ™«ªL ´É°VhCG ájƒ°ùJ ” ób ¬fCÉH

. ÈÿG áæjóÃ  (2051039577) ºbQ ácô°û∏d ¢UÉÿG …QÉéàdG πé°ùdG

 ∂dPh ácô°ûdG ≈∏Y Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ô¡¶j ób Ée OGó°ùH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©J óbh

. á°UÉÿG º¡dGƒeCG øe

 ÜÉ°ûNCÓd IôNÉØdG πeC’G äÉ°ThôØe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH ó«éæàdGh

 …QÉŒ πé°S( IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T) ó«éæàdGh ÜÉ°ûNCÓd IôNÉØdG πeC’G äÉ°ThôØe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG

 : Éªgh IóL áæjóÃ `g1428/08/08 ïjQÉJh 4030171980 ºbQ

 ïjQÉJh 1000587137 : ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G ájOƒ©°S »KQÉ◊G ¢üë≤e ˆGóÑY ∫Éæe / Ió«°ùdG-1

 IóL øe IQOÉ°U `g1434/10/26

 ïjQÉJh  1002590444  :  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  á«°ùæ÷G  ájOƒ©°S  »KQÉ◊G  ôØ°S  πØf  IQƒf  /  Ió«°ùdG-2

. IóL øe IQOÉ°U `g1434/07/10

: »∏j Ée GQôbh

 êhôÿG øY »KQÉ◊G ¢üë≤e ˆGóÑY ∫Éæe / Ió«°ùdG ∂jô°ûdG ∫É°üØfG Qôb ó≤a √ÓYG AÉcô°ûdG ÚH Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y kGAÉæH

 IQƒf / Ió«°ùdG ∂jô°û∏d ácô°ûdG ¢ü°üM ™«ªL π≤fh IOhóëŸG ó«éæàdGh ÜÉ°ûNÓd IôNÉØdG πe’G äÉ°ThôØe ácô°T øe

 øY ’ƒÄ°ùe »KQÉ◊G ôØ°S πØf √Qƒf Ió«°ùdG ∂jô°ûdG ¿ƒµjh äÉeGõàdG øe É¡«∏YÉeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ »KQÉ◊G ôØ°S πØf

 É¡bƒ≤M áaÉc âª∏à°SG ób É¡fÉH »KQÉ◊G ôØ°S πØf √Qƒf / Ió«°ùdG ∂jô°ûdG ô≤j Éªc äÉeGõàdG øe ácô°ûdG ≈∏Y ÖLƒàjÉe πc

 øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµM’ É≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fÉH Úµjô°ûdG ô≤j Éªc ôN’G ∂jô°ûdG øe

 É≤ÑWh QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°S ” ¬fÉH Úaô£dG ô≤jh äÉcô°ûdG

 ƒgh óMGh ∂jô°T ¤G ∫ÉŸG ¢SGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«¡àæe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d

 ºbQ ¢ùØæH ájOôa á°ù°SDƒe ¤G É¡∏jƒëàH »KQÉ◊G ôØ°S πØf √Qƒf / ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg »KQÉ◊G πØf ôØ°S √Qƒf Ió«°ùdG

. …QÉéàdG º°S’Gh πé°ùdG

AÉcô°ûdG AÉª°SCG

: ™«bƒàdG                             »KQÉ◊G ¢üë≤e ˆGóÑY ∫Éæe / Ió«°ùdG-1                                    

: ™«bƒàdG                                                 »KQÉ◊G πØf √Qƒf /Ió«°ùdG-2                                    

:ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG ,Ω2015/11/11 :≥aGƒŸG `g1437/01/29 :ïjQÉàH ¬fCG

(∫hCG ±ôW)                            »àæ«ª°ûdÉàjG ácô°T -1

(ÊÉK ±ôW)                   âæª°SÓd ¢ùjƒ°ùdG ácô°T-2

 ΩÉµMC’ É≤ÑWh ,∫ÉjQ  (81^795^995) äRhÉŒ »àdGh  Ω1420 /12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd

 ∂∏J  á«£¨àd  ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J  ™e  ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb  ó≤a  äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f  øe  (180)  IOÉŸG

. á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG

.AÉcô°ûdG ™«ªL á≤aGƒÃ QGô≤dG Gòg Qó°U

:™«bƒàdG

 âæª°SÓd ¢ùjƒ°ùdG ácô°T                              »àæ«ª°ûdÉàjG ácô°T                                                 

 áfÉ°Sôî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG ácô`°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IõgÉ÷G

 :ácô°ûdG »Ø°üe

¿ƒ«fƒfÉb ¿ƒÑ°SÉ πeGõdG óªMCG Öàµe

π`eGõdG ó`ªMCG : º`°S’G

:™`«bƒàdG
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 …óæµdG …Oƒ©°ùdG ™æ°üŸG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H ∞««µàdG äÉeõ∏à°ùŸ

 è«∏ÿG QóæH ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb

 äÉeõ∏à°ùŸ  …óæµdG  …Oƒ©°ùdG  ™æ°üŸG  ácô°ûH  AÉcô°ûdG  ™ªàLEG  2015/10/28  ≥aGƒŸG  √1437/1/14  ïjQÉàH  ¬fCG

 øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd IóL áæjóÃ `g1422/2/27 ïjQÉàH 4030133829 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG ∞««µàdG

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 180 IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 3548617 â¨∏H »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG

 ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SEG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG

,,≥aƒŸG ˆGh

AÉcô°ûdG

áæª°ùdG ÉjôcR ≈æe : º°S’G                                 áæª°ùdG ÉjôcR »ëj : º°S’G                                   

ÊÉãdG ∂jô°ûdG                                                       ∫hC’G ∂jô°ûdG                                   

 (á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T)

ÈÿG áæjóÃ Ω2015/10/5 ≥aGƒŸG `g1436/12/22 ïjQÉàH ÚæK’G Ωƒj äó≤©fG »àdGh

 íæÃ ∂dPh ∫ÉjQ (30^000^000) ≠∏Ñe ¤EG ∫ÉjQ (3^000^000) ≠∏Ñe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG  -1

 á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ácô°ûdG äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏àÁ º¡°S (óMGh) πc πHÉ≤e ÊÉ› º¡°S (á©°ùJ)

 óæH øe ∫ÉjQ (27^000^000) ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y ájOÉY Ò¨dG áeÉ©dG

.äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T ‘ Éªc IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G

. ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjõ∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) IOÉŸGh (7) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG -2

 á°SGô◊G ¢Vô¨d (25 QÉ°üfCG) IóMƒdG á«µ∏e π≤f
IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG Qƒ°T ±hCG øeÉµe ácô°ûd

 ácô°T ∫Ée ¢SGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLCG Ω2015/11/10 ≥aGƒŸG `g 1437/1/28 Ωƒj ‘ ¬«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 `g1433/7/30 ïjQÉJh 2050084402 ºbQ â– …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG á«Hô©dG ¢ùàµ«°ù«Lƒd äƒÁQ

 ∞°üf äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸGh (2013) á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ÈÿG áæjóÃ

.  äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµME’ kÉ≤ÑWh É¡dÉe ¢SCGQ

 á«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõ«Ã ∂dP ôKCG ô¡¶j ±ƒ°Sh É¡fƒjO ™aóH É¡eGõàdEG øe ácô°ûdG QGôªà°SCG ´ÉªLC’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

.ˆG áÄ°ûÃ

,,,ôjó≤àdGh á«ëàdG ≥FÉa ∫ƒÑ≤H Gƒ∏°†ØJh

»ª«ëµdG óªMCG øH Oƒª

 ¢ù«FôdG

 á«Hô©dG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/1/15  ≥aGƒŸG `g1436/3/24 Ωƒj ‘ ¬≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 1399/9/4  ïjQÉJh  (  2050055158)  ºbQ  â–  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  IOhóëŸG  á«FGò¨dG  äÉæjƒªà∏d  ájOƒ©°ùdG

 ¢SCGQ ∞°üf äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸGh (Ω2014) á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ΩÉeódG áæjóÃ

.äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµM’ BÉ≤ÑWh É¡dÉe

 á«dÉàdG  ácô°ûdG  á«fGõ«Ã  ∂dP  ôKG  ô¡¶j  ±ƒ°Sh  É¡fƒjO  ™aóH  º¡eGõàdG  ™e  ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb  ó≤a  

. ˆG áÄ«°ûÃ

,,,≥«aƒàdG ‹h ˆGh

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …ôLÉ¡dG ácô°T

ΩÉ©dG ôjóŸG

.ΩÉeódG áæjóÃ `g1431/8/6 ïjQÉJh (2051043412)ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) 

 ó©H  ∂dPh  É¡à«Ø°üJ  AÉ¡àfEG  IQƒcòŸG  ácô°ûdG  »Ø°üe  ø∏©j  äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f  øe  (223)ºbQ  IOÉŸG  ΩÉµMCG  ≈∏Y  kAÉæH”
 áaÉc OGó°S ” ¬fCÉH ô≤fh ,»Ø°üŸG ôjô≤Jh »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ≈∏Y º¡àbOÉ°üeh `g1436/4/21ïjQÉàH AÉcô°ûdG ´ÉªàLG

 ácô°ûdÉH Ú∏eÉ©dG ™«ªL ´É°VhCG ájƒ°ùJ ” ¬fCÉH ô≤f Éªc Ò¨∏d É¡«∏Y á≤ëà°ùe ¿ƒjO óLƒJ ’h ácô°ûdG äÉeGõàdGh ¿ƒjO

 á¡÷G  iód  ácô°ûdÉH  ¢UÉÿG  …QÉéàdG  πé°ùdG  Ö£°ûd  á«eÉ¶ædG  äGAGôLE’G  ∫Éªµà°SE’  ∂dPh  ΩGó≤à°SE’G  Öàµe  √ÉŒ

.ΩÉeódG áæjóÃ (2051034257)ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH á°üàîŸG

 ∂dPh ácô°ûdG ≈∏Y Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ô¡¶j ób Ée OGó°ùH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©J óbh

. “ á°UÉÿG º¡dGƒeCG øe

(IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T)

 ájOƒ©°ùdG π«HRCG ácô°T »ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG ™ªàLG ,…OÓ«e....../ ....../ ......≥aGƒŸG ,…ôég 1436/ ....../ ......Ωƒ«dG Gòg ‘ ¬fEG

 1434/02/24  ïjQÉàH  ,2050088151  ºbQ  …QÉŒ  πé°S  â–  á∏é°ù oe  ,IOhó  á«dƒÄ°ùe  äGP  ájOƒ©°S  ácô°T  ,IOhóëŸG

 .áFÉŸÉH Ú°ùªN äRhÉŒ »àdGh 2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácô°ûdG ôFÉ°ùN á°ûbÉæŸ ∂dP h ,ΩÉeódG øe QOÉ°U ,…ôég

 ácô°ûdG πªY QGôªà°SG ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG Qôb ,…Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 180 ºbQ IOÉŸG ΩÉµMC’ É k≤ah h ,¬«∏Y h

.áeOÉ≤dG ácô°ûdG á«fGõ«e ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶à°S h ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ΩRÓdG ‹ÉŸG ºYódÉH ácô°ûdG ójhõJ h

 ™jQÉ°ûª∏d π«¨°ûàdG ô≤e ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG
IOhóëŸG iÈµdG

IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG π«HRCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
á`cô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ¿ƒaôjR ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
á`cô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 äÉæjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG á«FGò¨dG

 (IOhó ¬«dƒÄ°ùe äGP)

 ∫Ée ¢SGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015ƒjÉe 4 ≥aGƒŸG `g1437/7/15  ÚæK’G Ωƒj ‘ ¬≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 `g1428/4/9  ïjQÉàH  2051034424  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  IOhóëŸG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  ¿ƒaôjR  ácô°T

 äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸGh 2014 á«dÉŸG áæ°ùdG øY Qô≤J óbh ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd . ÈÿG áæjóÃ

                                                                                           . äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 180 IOÉŸG ΩÉµM’ kÉ≤ÑWh É¡dÉe ¢SCGQ ∞°üf

 ¬«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõÃ ∂dP ôKG ô¡¶j ±ƒ°Sh É¡fƒjO ™aóH º¡eGõàdG ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

.ˆG áÄ«°ûÃ

,,,≥«aƒàdG ‹h ˆGh

Ω Ω P ∞∏L ¿ƒaôjR ácô°T                                       »eRÉ◊G õjõ©dGóÑY ó«dh                                  

:™«bƒàdG                                                                  :™«bƒàdG                                  

 …QÉéàdG  º°S’G  ∫É≤àfÉH  ¬àÑZôH  ΩÉeódÉH  …QÉéàdG  πé°ùdG  IQGOE’  Ωó≤J  ¬fCÉH  ájójó◊G  äÉéàæª∏d  è«∏ÿG  ¥hôH  ácô°T  /ø∏©j

-: á«dÉàdG ¬JÉfÉ«Hh ¬à«µ∏e ¤EG √ÉfOCG QƒcòŸG

áYÉæ°ü∏d AÉæÑdG OGƒe IQGóL:…QÉéàdG º°S’G

  `g1435/5/2  ¬îjQÉJ (2051056555) :…QÉéàdG πé°ùdG ºbQ

áYÉæ°ü∏d AÉæÑdG OGƒe IQGóL ácô°T :≥HÉ°ùdG …QÉéàdG º°S’G ∂dÉe º°SEG

…Oƒ©°S : ¬à«°ùæL ájójó◊G äÉéàæª∏d è«∏ÿG ¥hôH ácô°T :…QÉéàdG º°S’G á«µ∏e ¬«dEG â∏≤àfG øe º°SEG

ΩÉeódG : ÉgQó°üe `g1429/12/22 :É¡îjQÉJ  2050063020 :á«æWƒdG ájƒ¡dG ºbQ

 ÚKÓK ∫ÓN ΩÉeódÉH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ´ôa ¤EG ≈£N ¢VGÎYÉH Ωó≤àdG É¡«dEG QÉ°ûŸG á«µ∏ŸG π≤f ≈∏Y ¢VGÎYG ¬d øe ≈∏©a

.¬îjQÉJ øe kÉeƒj

ΩÉeódÉH …QÉéàdG πé°ùdG IQGOEG ôjóe                                           IQGRƒdG ºàN

. Ω2015/11/9 ≥aGƒŸG `g1437/1/27 ÚæKC’G Ωƒj ‘ ¬≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 Ió«≤ŸG (á£∏à IOhó á«dƒÄ°ùe äGP) IOhóëŸG á«Hô©dG Éé«°ù«d ácô°T ∫Ée ¢SCGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLCG

 øY  ácô°ûdG  ôFÉ°ùN  åëÑd  ,  ΩÉeódG  áæjóÃ   `g1434/8/13  ïjQÉJh  2055020068  ºbQ  â–  …QÉéàdG  πé°ùdÉH

 (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑWh , É¡dÉe ¢SCGQ ∞°üf äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸGh (Ω2014) á«dÉŸG áæ°ùdG

.äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

 á«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõ«Ã ∂dP ôKG ô¡¶j ±ƒ°Sh É¡fƒjO ™aóH º¡eGõàdEG ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô o°ûdG Qôb ó≤a

. ˆG áÄ«°ûÃ

,,, ≥«aƒàdG ‹h ˆGh ,,,

: AÉcô°ûdG ™«bƒJ

áæeÉµdG ábÉ£dG ™æ°üe ácô°T

..................................

 äÉéàæª∏d è«∏ÿG ¥hôH ácô°ûd …QÉéàdG º°SC’G á«µ∏e π≤f
áYÉæ°ü∏d AÉæÑdG OGƒe IQGóL ácô°T ≈dEG ájójó◊G

 IOhóëŸG á«Hô©dG Éé«°ù«d ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGô`b
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 á«Hô©dG ¢ùàµ«°ù«Lƒd äƒÁQ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

 ¿CÉH (ájôëÑdG áMÓŸGh π≤ædG áÑ©°T) π≤ædG IQGOEG á«bô°ûdG á≤£æŸÉH π≤ædGh ¥ô£∏d áeÉ©dG IQGOE’G π≤ædG IQGRh ø∏©J

 í°VƒŸG á°SGô◊G ¢Vô¨d (25 QÉ°üfCG) IóMƒdG á«µ∏e π≤f Ö∏£H âeó≤J IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG Qƒ°T ±hCG øeÉµe ácô°T

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG º∏Y â– √ÉfOCG É¡JÉØ°UGƒe

 ¬HÉÑ°SCGh ¢VGÎY’G Ωó≤jh ¿ÓYE’G ô°ûf ïjQÉJ øe ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN ¢VÎ©j ¿CG á«µ∏e π≤f ≈∏Y ¢VGÎYG ¬jód øe ≈∏Yh

 ∫ÓN ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG iƒYódG ¢ùØf áeÉbEG ¢VÎ©ŸG ≈∏Yh ΩÉeódÉH π≤ædG IQGOEÉH ájôëÑdG áMÓŸGh π≤ædG áÑ©°T ¤EG

 .øµj ⁄ ¿CÉc ¢VGÎYE’G ÈàYCG ’EGh IQGOE’G ¤EG ¢VGÎY’G Ëó≤J øe ÚYƒÑ°SG

 .≥aƒŸG ˆGh

º°S’G

25 QÉ°üfG

∫ƒ£dG

16^50

≥ª©dG

2^07

»ª°SôdG ºbôdG

1029

¢Vô©dG

4^00

á«∏µdG ádƒª◊G

øW 28

á«aÉ°üdG ádƒª◊G

øW 8

ºbôdG

1

2

™«bƒàdÉH ¬d ¢VƒØŸG ™«bƒJ

…ò«ØæàdG ôjóŸGh ¢ù«FôdG

¿ƒ°S »eRhÒg

ó«dG §îH ™«bƒJ

πãªŸG ôjóŸGh ¢ù«FôdG

»°û«fƒj hÒgÉ°SÉe

ó«dG §îH ™«bƒJ

 ºgÉ°ùŸG º°SG

 ø°ûjQƒHQƒc π«HRCG

óàª«d ÊÉÑeƒc ¿ƒª«c π«HRCG

ácô°ûdG »Ø°üe

:  º°S’G

:™«bƒàdG
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 ácô`°ûd ájOÉ©dG ô`«Z áeÉ`©`dG á`«©`ª`÷G äGQGô`b
á«YGQõdG áé«∏e

 ácô°T ájOÉ`©dG ô`«Z á`eÉ`©`dG á`«©`ª`÷G äGQGô`b
á«Ñ£dG Iô°SC’G

 OƒæH ∫hóL ≈∏Y âjƒ°üàdG ” óbh `g1437/1/28 ïjQÉàH äó≤©fG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ¿CG á«YGQõdG áé«∏e ácô°T ø∏©J

 : »∏j ÉŸ É≤ah á«©ª÷G

 : ¿ƒµàd ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe ácô°ûdG ¢VGôZCÉH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (3) ºbQ IOÉŸG πjó©J `1

 .Éª¡YGƒfCG  áaÉµH  ÊGƒ«◊G  êÉàfE’Gh  á«YGQõdG  π«°UÉëŸG  ôjó°üJh  OGÒà°SGh  ™«æ°üJh  êÉàfG

 .  QhòÑdGh  Ióª°SC’Gh  ΩÉÿG  OGƒŸGh  á«YGQõdG  ™fÉ°üª∏d  QÉ«¨dG  ™£bh  äGó©ŸG  ôjó°üJh  OGÒà°SG

 : ¿ƒµàd ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe ácô°ûdG ¢VGôZCÉH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (39) ºbQ IOÉŸG πjó©J `2

 ïjQÉJ  øe  á«dÉ≤àf’G  IÎØdG  ±É°†J  ¿CG  ≈∏Y  ΩÉY  πc  øe  ¢SQÉe  31  ‘  »¡àæJh  πjôHCG  ô¡°T  ∫hCG  øe  á«dÉŸG  áæ°ùdG  CGóÑJ

 ô¡°T 15  IóŸ ácô°ûdG  ¿Gõ«e íÑ°üJ å«ëH Ω2015  ΩÉ©∏d  ácô°ûdG  á«fGõ«e øª°V Ω2016/3/31  ïjQÉJ ≈àM Ω2016/1/1

. Ω2016/3/31 ïjQÉàH »¡àæJh Ω2015/1/1 ïjQÉJ øe CGóÑJ IÎØdG √ò¡d

 ≈∏Y âjƒ°üàdG ” óbh `g1437/1/27 ïjQÉàH äó≤©fG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ¿CG á«Ñ£dG Iô°SC’G ácô°T ø∏©J

 : »∏j ÉŸ É≤ah á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH

 . IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG Oó©H á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (7) IOÉŸG πjó©J `1

 Qƒ°†M  øY  ƒ°†©dG  ÜÉ«¨H  á°UÉÿG  ácô°û∏d  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  øe  (19)  IOÉŸG  øe  (4)  Iô≤ØdG  IOÉŸG  πjó©J  `2

 äÉYÉªàL’G

 . IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLG OóYh ¿ÉµÃ á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (23) IOÉŸG πjó©J `3

 . IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLG ÜÉ°üæH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (24) IOÉŸG πjó©J `4

 . á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ¿ÉµÃ á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (27) IOÉŸG πjó©J `5

 . á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG á≤jô£H á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (31) IOÉŸG πjó©J `6

:Éªgh ,(“ácô°ûdG”) ácô°T ∫Éª°SCGôd ÚµdÉŸG Úµjô°ûdG ¿EG

h  ;ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  øe  %95  áµdÉŸG  ,  IOhóëŸG  á«ÑæLC’G  äGQÉªãà°SÓd  ¢ùjhQ  õdhQ  ácô°T

,ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  øe  %05  ∂dÉŸG  ,  IOhóëŸG  äÉYÉæ°ü∏d  ¢ùjhQ  õdhQ  ácô°T

 É¡dÉª°SCGQ ∞°üf øY äOGR ób ácô°ûdG ôFÉ°ùN ¿CÉH ,Ω2015/03/31 ïjQÉàH ácô°ûdG …ôjóe ¢ù∏› øe ºgQÉ©°TEG ó©H

, Ω2014/12/31 ïjQÉàH

,äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 180 IOÉŸG ΩÉµMCÉH kÓªYh 

:ôjôªàdÉH á«dÉàdG äGQGô≤dG , Ω2015/03/31ïjQÉàH  GhòîJG ób

;É¡°VGôZCG á°SQÉ‡ ácô°ûdG QGôªà°SEG-1

, å«ëH QGóJh Éæd á©HÉàdG äÉcô°ûdG øe IóMGh ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ »g »àdGh ,ácô°ûdG ¿EG-2

;á«aÉµdG á«dÉŸG OQGƒŸG ≈∏Y ßaÉëj-CG

.É¡d ájOÉ©dG ájQÉéàdG á£°ûf’G øY áÄ°TÉædG á«dÉŸG É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒdG øe É¡æµÁ ™°Vh ‘ »g-Ü

 ≈∏Y ô°ùØj ¿G Rƒéj ’ ‹ÉàdÉHh §≤a Éæjód á«dÉ◊G á°SÉ«°ùdG ¿É«H ¿ƒµj ¿CG 2 Iô≤ØdG ‘ IOQGƒdG IQÉÑY øe ó°ü≤dGh -3

.á°SÉ«°ùdG ‘  πÑ≤à°ùŸG ‘ ∑ƒ∏°ù∏d ¿Éª°V hCG óYh πµ°ûj ¬fCG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ¢ùjhQ õdhQ ácô°ûd AÉcô°ûdG QGôb ‘ IOóëŸG á«MÓ°üdG Ióe AÉ¡àfG ó©H ácô°ûdG á°SÉ«°S ‘ πjó©àdG      

.äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 164 IOÉŸG OƒæÑH ΩGõàd’G ‘ äGQGô≤dG √òg ô°ûæJ ¿CG-4

.¬«a IOQGƒdG äGQô≤ŸG ≈∏Y É«HÉéjG Éàjƒ°üJ ,ô°†ëŸG Gòg ≈∏Y ∂jô°T πc ™«bƒJ Èà©j ,¬«∏Y AÉæHh

.QGô≤dG ïjQÉJ øe Gô¡°T 18 IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S QGô≤dG

 IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ¢ùjhQ õdhQ ácô°T ‘ ¿Éµjô°ûdG

IOhóëŸG á«ÑæLC’G äGQÉªãà°SÓd ¢ùjhQ õdhQ ácô°T

IOhóëŸG äÉYÉæ°ü∏d ¢ùjhQ õdhQ ácô°T

 IOhóëŸG á«Ñ£dG QÉªL ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

. ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1432/08/22 ïjQÉJh (1010313087) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP)

 ºgh ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/11/07 ≥aGƒŸG `g1437/01/25 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj ‘ ¬fCG

 . QƒWÉædG óª ídÉ°U ∫OÉY / ó«°ùdG `1

 . ∫ÉeƒLQ ∫’ ôgGƒL ÊÉeCG É‚ÉL / ó«°ùdG `2

 : »∏j Ée GhQôbh

 : á«dÉàdG ÜÉÑ°SCÓd ÉjQÉ«àNG É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM  : ’hCG

 . πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG       (1

 ìÉÑ°üdG ácô°ûH ¢UÉÿG …QÉªãà°S’G ¢ü«NÎdG AÉ¨dEÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› øe QGôb Qhó°U           (2

 . `g1431/8/22 ïjQÉJh (112031088583) ºbQ á«µ«fÉµ«ŸGh á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYCÓd áãjó◊G

 ∫ÉªYCÓd áãjó◊G ìÉÑ°üdG ácô``°ûd ÚØ°üe ,¿ƒ````«fƒfÉb ¿hQÉ``°ûà°ùeh ¿ƒeÉ`` º°SÉ``≤dG ÖjOCG ΩÉ```°ùH Öàµe / IOÉ°ùdG Ú«©J  : É«fÉK

 . á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’ áeRÓdG äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc º¡ëæeh (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP) á«µ«fÉµ«ŸGh á«FÉHô¡µdG

 AÉcô°ûdG ™«bƒJ

 ∫ÉeƒLQ ∫’ ôgGƒL ÊÉeCG QÉ‚ÉL / ó«°ùdG                         QƒWÉædG óª ídÉ°U ∫OÉY / ó«°ùdG                    

 : ¬æY                                                                            : ¬æY                    

 `g1436/11/17 AÉKÓãdG ïjQÉàH äó≤©fG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ¿CG ` á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ` ájOƒ©°ùdG ÖW ácô°T ø∏©J

 : »∏j ÉŸ É≤ah á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdG ” óbh Ω2015/9/1 ≥aGƒŸG

 .  IQGOE’G  ¢ù∏›  øjƒµàH  á°UÉÿG  ácô°û∏d  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  øe  (17)  IOÉŸG  πjó©J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG

 .  ÒJôµ°ùdGh  ÜóàæŸG  ƒ°†©dGh  IQGOE’G  ¢ù∏›  ¢ù«FôH  á°UÉÿG  ácô°û∏d  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  øe  (22)  IOÉŸG  πjó©J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG

 IOhóëŸG á«µ«JÉeƒJ’G á°ü°üîàŸG π°SÉ¨ŸG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1436/7/2 ≥aGƒŸG Ω2015/4/20 ïjQÉàH ¬fCG

 áæ°ùdG øY ôFÉ°ùÿG åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1430/1/28 ïjQÉJh (1010261359) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµME’ É≤ÑWh ∫ÉjQ 1^090^947 äRhÉŒ ób »àdGh  Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG

 ºFGƒ≤dG ‘ É¡éFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG á«£¨àd ∞jQÉ°üŸG π«∏≤Jh á«∏«¨°ûàdG ábÉ£dG IOÉjR ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb

. á«∏Ñ≤à°ùŸG á«dÉŸG

,,,, ≥aƒŸG ˆGh

/ÊÉK ∂jô°T                      /∫hCG ∂jô°T                                                           

 ñhôa óªMCG ôeÉ°S                                            ⁄É°S ∫BG ¿É°üëb º«gGôHEG                                               

ájOƒ©°ùdG ÖW ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb

 á«µ«JÉeƒJ’G á°ü°üîàŸG π°SÉ¨ŸG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

πbÉf ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb

 ∫ÉªYCÓd áãjó◊G ìÉÑ°üdG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
á«µ«fÉµ«ŸGh á«FÉHô¡µdG

 Ω2015/11/02 ≥aGƒŸG `g1437/1/20 ÚæK’G Ωƒj ïjQÉàH äó≤©fG »àdGh (á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T )

 (∫ÉjQ 20^000^000) ≠∏ÑÃ IOÉjõdGh (∫ÉjQ 85^000^000) ¤EG (∫ÉjQ 65^000^000) øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG    -1

 ÚªgÉ°ùª∏d á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG øe (∫ÉjQ 10^000^000) ≠∏Ñeh IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G óæH øe (∫ÉjQ 10^000^000) ≠∏Ñe á«£¨J ºàj

 : »∏j ÉŸ É≤ah

 áeÉ©dG  á«©ª÷G  OÉ≤©fG  Ωƒj  ácô°ûdG  äÓé°ùH  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG  É¡µ∏àÁ  º¡°S  (13)  πc  πHÉ≤e  á«fÉ›  º¡°SCG  (4)  íæe

 IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G óæH øe (∫ÉjQ 20^000^000) ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ

 ≥aôŸG ≥ë∏ŸGh `g1436/11/25  ïjQÉàH á≤aôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T ‘ Éªc ÚªgÉ°ùª∏d  á≤ëà°ùŸG ≠dÉÑŸG ÖLƒÃh

 óbh äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe øe ¬«∏Y ¥OÉ°üŸGh ácô°û∏d  á«Ñ°SÉëŸG äÓé°ùdG ™bGh øe êôîà°ùŸGh äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°ûH

  . ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ìÉHQC’G øe º¡°üîj Ée êÉeOG ≈∏Y AÉcô°ûdG ≥aGh

 (∫ÉjQ 20^000^000) ≠∏Ñe πjƒëàH IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y (∫ÉjQ 20^000^000) áª«≤H º¡°S (2^000^000) OóY QGó°UEG

 `g1436/11/25 ïjQÉàH äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T ‘ IOQGƒdG ÚªgÉ°ùŸG áªgÉ°ùe óæH øe

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõdG ™e ≥aGƒà∏d ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe á©°SÉàdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG   `2

 á«©ª÷G ó≤Y áæª°†àŸGh `g1437/1/5 ïjQÉàH 910 ºbôH äÉcô°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe IOÉ©°S á≤aGƒe ≈∏Y GAÉæH

 á¡LƒŸG  IƒYódG  ≈∏Y  GAÉæHh  á∏Ø≤e  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe  ácô°T  ájQÉ≤©dG  á«bô°ûdG  QÉªY  ácô°ûd  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG

 øe Gô°üY áãdÉãdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ÈÿG áæjóÃ ácô°ûdG ô≤e ‘ ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äó≤©fG ó≤a ÚªgÉ°ùª∏d

 â¨∏H  å«M  ´ÉªàL’G  ó≤Y  áë°üd  ÊƒfÉ≤dG  ÜÉ°üædG  πªàcG  óbh  Ω2015/11/8  ≥aGƒŸG  `g1437/1/27  óMC’G  Ωƒj

  (%99^50) πã“h ” Éª¡°S (210^000) ÉgOóY ≠dÉÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG OóY øe ” Éª¡°S (209000) Iô°VÉ◊G º¡°SC’G

 : »g OƒæH á°ùªN ≈∏Y â∏ªà°TG »àdGh ∫ÉªYC’G ∫hóL OƒæH ¢VGô©à°SG ” ∂dP ó©Hh

 ø°ùM óª ¿Éª∏°S / ó«°ùdG  ºgÉ°ùŸG  ¤EG  º¡°S (210^000) á¨dÉÑdG  ácô°ûdG  º¡°SCG  ™«ªL ™«H ≈∏Y âjƒ°üàdG  :  ’hCG

 . »°û÷G ˆGóÑY

 á«bô°ûdG  QÉªY  á°ù°SDƒe)  º°SÉH  ájOôa  á°ù°SDƒe  ¤EG  á∏Ø≤e  áªgÉ°ùe  ácô°T  øe  ácô°ûdG  πjƒ–  ≈∏Y  âjƒ°üàdG  :  É«fÉK

 (2051039704) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ºbôH ®ÉØàM’G ™e »°û÷G ˆGóÑY ø°ùM óª ¿Éª∏°S ó«°ùdG É¡ÑMÉ°üd (ájQÉ≤©dG

 `g1430/4/12 ïjQÉJh

 ácô°T øe ácô°û∏d ÊƒfÉ≤dG ¿É«µdG πjƒ– äGAGôLEG ∫Éªµà°SG ‘ Ò¨dG øe ¬°VƒØj øe hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢†jƒØJ : ÉãdÉK

 πé°ùdG ºbôH ®ÉØàM’G ™e ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG á∏Ø≤e áªgÉ°ùe

 áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ øe CGóÑJ »àdG áeOÉ≤dG IQhó∏d Úë°TôŸG ÚH øe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfG : É©HGQ

 : øe πc ÜÉîàfG ”h IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©d Úë°TôŸG AÉª°SCG ¢VôY ” å«M äGƒæ°S çÓK IóŸh ájOÉ©dG ÒZ

 ¥hRôŸG óªMCG ÜÉgƒdGóÑY / ó«°ùdG `1

 ï«æŸG ô°UÉf óª óªMCG / ó«°ùdG `2

 è«∏ØdG ó¡a óbôa ó¡a / ó«°ùdG `3

 á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ ≈àM ¬JQhO AÉ¡àfG  ïjQÉJ øe IQGOE’G ¢ù∏› É¡H ΩÉb »àdG ∫ÉªYC’G IRÉLEG : É°ùeÉN

 . ™«ª÷G á≤aGƒe á°ùªÿG OƒæÑdG âdÉf Ö°ùM Qƒ°†◊G ≈∏Y âjƒ°üàdG áé«àf â«∏J ´ÉªàL’G ájÉ¡f ‘h

 IQGOE’G ¢ù∏›

 QÉªY ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äG QGôb
ájQÉ≤©dG á«bô°ûdG

 á«Hô©dG ¢ùjhQ õdhQ ácô°T ‘AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYO h QGôªà°SEÉ`H ájOƒ©°ùdG

 (1010308557) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG á«Ñ£dG QÉªL ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1435/3/5 ïjQÉàH ¬fCG

 äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1432/6/7 ïjQÉJh

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

,,, ≥aƒŸG ˆGh

™«bƒàdG                                                    áØ°üdG                                               AÉcô°ûdG                               

 è«∏ÿG OGƒLCG ácô°T                  

 á«YGQõdG ∫ƒ°UC’G ácô°T                  
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 IOhóëŸG RÉ¨dG Iõ¡LCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , IOhóëŸG RÉ¨dG Iõ¡LCG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/6/20 ≥aGƒŸGh `g1436/9/3 ïjQÉàH ¬fCG

 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd , √ójôH áæjóÃ `g1429/3/28 ïjQÉJh (1131025942) ºbQ …QÉéàdG

 . ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %50 äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 á«∏gC’G ™«æ°üàdGh RÉ¨dG ácô°T : º°S’G                 IQÉéà∏d ¥QRC’G º«îŸG á°ù°SDƒe : º°S’G            

 : ™«bƒàdG                    : ™«bƒàdG            

 IOhóëŸG áÄ«ÑdG AGƒL ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG áÄ«ÑdG AGƒL ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/11/5 ≥aGƒŸG ájôég1437/1/23 ïjQÉàH ¬fCG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ ájôég1435/7/8 ïjQÉJh (1010413404) ºbQ …QÉéàdG

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ áª«b øe %50 äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG á«£¨àd

¿É«f ƒHCG óªM øH ô°üf : º°S’G                                  ¿É«fƒHCG øªMôdGóÑY øH ôªY : º°S’G                       

 : ™«bƒàdG                                                                               : ™«bƒàdG                       

 …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP) ä’hÉ≤ŸGh áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d …OGƒdG óYQ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 ïjQÉJh (1185002791) ºbôH Ió«≤ŸG É¡«Yôah ô°SGhódG …OGh áæjóÃ `g1427/5/8 ïjQÉJh (1185002406) ºbQ

 : ºgh `g1434/9/7 ïjQÉJh (1011020178) ºbQ ó«≤ŸGh `g1428/7/16

 (1042320208) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G ájOƒ©°S ¿Éª«∏°S ∫BG óª øH ó©°S âæH áLôa /Ió«°ùdG `1

 (1014922056) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ´QóŸG ∑QÉÑe øH óª øH ∑QÉÑe /ó«°ùdG `2

 (1093998050) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ´QóŸG óª øH ∑QÉÑe øH óª /ó«°ùdG `3

 (1110999966) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ´QóŸG óª øH ∑QÉÑe øH ó©°S /ó«°ùdG `4

 øH óª / ∂jô°ûdG ∫RÉæJh ¿Éª«∏°S ∫BG óª øH ó©°S âæH áLôa / áµjô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 øH ∑QÉÑe / ∂jô°ûdG ¤EG º¡°ü°üM πeÉc øY ´QóŸG óª øH ∑QÉÑe øH ó©°S / ∂jô°ûdG ∫RÉæJh ´QóŸG óª øH ∑QÉÑe

 ´QóŸG ∑QÉÑe øH óª

 ∂jô°ûdG  øe º¡bƒ≤M áaÉc Gƒª∏à°SG  ób º¡fCÉH  ÚdRÉæàŸG  AÉcô°ûdG  √Qô≤jh ,  äÉeGõàdG  øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d  ÉÃ

 ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH GƒeÉb º¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG

 ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d  É≤ÑW , QGô≤dG  Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG  ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG

 øH óª øH ∑QÉÑe / ƒgh óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG

 .ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg ´QóŸG ∑QÉÑe

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 ´QóŸG óª øH ∑QÉÑe øH óª                          ¿Éª«∏°S ∫BG óª øH ó©°S âæH áLôa                 

 ´QóŸG ∑QÉÑe óª ∑QÉÑe       ´QóŸG óª øH ∑QÉÑe øH ó©°S                 

 ácô°T øe É¡∏jƒëàH Üô©dG ádÉ°UCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG

 (IOhó á«dhDƒ°ùe  äGP)  á«µ«fÉµ«ŸGh á«FÉHô¡µdG  ∫ÉªYCÓd  áãjó◊G ìÉÑ°üdG  ácô°T  ‘ AÉcô°ûdG  QGôb  ≈∏Y GAÉæH  ¬fCG

 ïjQÉàH  QOÉ°üdG  ¢VÉjôdG  áæjóÃ  `g1432/8/22  ïjQÉJh  1010313087  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸGh

 äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc Éæëæeh , É¡d ÚØ°üe Éææ«©Jh IQƒcòŸG ácô°ûdG á«Ø°üJh πëH »°VÉ≤dG Ω2015/6/20

 Ωó≤àj ¿CG É¡d äÉeGõàdG ¬«∏Y hCG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc ƒYófh , Éææ«©J QGôb ô¡°ûf ¬«∏Yh , á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’

 : ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd

 ¿ƒ«fƒfÉb ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉ , ÖjOCG ΩÉ°ùH Öàµe

 11461 ¢VÉjôdG 2609 Ü.¢U

011-4030712 : ∞JÉg

 . ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ∂dPh

 / ácô°ûdG »Ø°üe

 ô°UÉædG º°SÉ≤dG ÖjOCG ΩÉ°ùH / »eÉëŸG Öàµe
 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T , á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG äƒjõdG ôjôµJ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 ` : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1428/11/11 ïjQÉJh (1010240494)

 »‰ÉHG øªMôdGóÑY øH óª øH ó°TGQ / QƒàcódG `1

 »‰ÉHG óª ó°TGQ âæH ÜhòY `2

 ¢û«ªgódG óª ¿Éª«∏°S âæH IQƒf `3

 »‰ÉHG óª øH ó°TGQ øH QOÉf `4

 »‰ÉHG óª øH ó°TGQ âæH ΩÉ°Sh `5

 øH ó°TGQ / QƒàcódG ∂jô°ûdG ¤EG  º¡°ü°üM πeÉc øY , ¬«dÉ©H AÉcô°ûdG ™«ªL ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 áaÉc Gƒª∏à°SG ób º¡fCÉH ÚdRÉæàŸG AÉcô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ »‰ÉHG øªMôdGóÑY øH óª

 ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH GƒeÉb º¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe º¡bƒ≤M

 É≤ÑWh QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G

 ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d

. ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , »‰ÉHG øªMôdGóÑY øH óª øH ó°TGQ QƒàcódG

 

 : AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 : ™«bƒàdG                                             ¢û«ªgódG óª ¿Éª«∏°S âæH IQƒf : º°S’G                           

 : ™«bƒàdG                           »‰ÉHG óª ó°TGQ âæH ÜhòY : º°S’G                           

 : ™«bƒàdG                          »‰ÉHG óª øH ó°TGQ øH QOÉf : º°S’G                           

 : ™«bƒàdG                                              »‰ÉHG óª øH ó°TGQ âæH ΩÉ°Sh : º°S’G                           

 ¬àLhR øY ádÉcƒdÉH »‰ÉHG óª øH ó°TGQ /QƒàcódG ™«bƒJ                           

 »©«bƒJ ”  »FÉæHCG øY ájÈ÷G áj’ƒdGh                           

 ∫ÉªYCÓd áãjó◊G ìÉÑ°üdG ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG
á«µ«fÉµ«ŸGh á«FÉHô¡µdG

 á°†HÉ≤dG á«ŸÉ©dG äƒjõdG ôjôµJ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

 AÉHô¡µ∏d á«æWƒ`dG ácô`°ûdG á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG

Ω2015/9/1 ≥aGƒŸG `g1436/11/17 ïjQÉàH

 ïjQÉàH QOÉ°üdG (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP) IóëàŸG ájOƒ©°ùdG AÉHô¡µ∏d á«æWƒdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb ≈∏Y AÉæH ¬fCG

 `g1431/9/15 ïjQÉJh (1010293926) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃh Ω2014/8/27 ≥aGƒŸG `g1435/11/1

 »æ«©Jh ácô°ûdG  πëH »°VÉ≤dGh `g1431/6/8  ïjQÉJh 102031047394  ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ü«NôJh

 πc ƒYOGh »æ««©J QGôb ô¡°TCG ¬«∏Yh á«Ø°üàdG ∫ÉªYG RÉ‚E’ áeRÓdG äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaÉc »ëæeh É¡d »Ø°üe

: ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dòH Éæd Ωó≤àj ¿CG É¡d äÉeGõàdG ¬«∏Y hCG ¥ƒ≤M ¬d øe

 ∂dPh 0112051215 :¢ùcÉa 0112002111 ∞JÉg – ΩÉ©dG É«∏©dG ≥jôW – ¢VÉjôdG – ¿ƒ«dhódG ¿ƒÑ°SÉëŸG Öàµe

. ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN

(á£∏à IOhó á«dhDƒ°ùe äGP)

 ájOƒ©°ùdG AÉHô¡µ∏d á«æWƒdG á«æ«°üdG ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG (Ω2014/8/27) ≥aGƒŸG `g1436/11/1 Ωƒj ‘ ¬fG

 `g1431/9/15 ïjQÉàH 1010293926 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùe ( á£∏à IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ) IóëàŸG

: »∏j Ée ´ÉªLE’ÉH GhQôbh

 .kÉjQÉ«àNG ácô°ûdG á«Ø°üJh πM :’hCG

 äÉ«MÓ°üdGh äÉ£∏°ùdG áaÉc º¡d ¿ƒµJh ácô°û∏d É«Ø°üe ¿ƒ«fƒfÉb ¿ƒÑ°SÉ – ¿ƒ«dhódG ¿ƒÑ°SÉëŸG ácô°T Ú«©J :É«fÉK

. á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG ΩÉ¡e RÉ‚’

.. ≥aƒŸG ˆGh

ÊÉãdG ∂jô°ûdG                                                                      ∫hC’G ∂jô°ûdG                       

ø°ûjQƒHQƒc äQƒÑ°ùcEG ófG äQƒÑeEG ∑ÎµdG ∫Éfƒ°TÉf ÉæjÉ°ûJ                        á«dhódG øjQƒ áYƒª›            

 á«æWƒdG á«æ«°üdG ácô°ûdG á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IóëàŸG ájOƒ©°ùdG AÉHô¡µ∏d

 áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d …OGƒdG óYQ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH ä’hÉ≤ŸGh

 Ω2015/11/4 ≥aGƒŸG `g1437/1/22 ïjQÉàH (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)

 ïjQÉJh (1010303328) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP) Üô©dG ádÉ°UCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1432/3/16

 OÓ«ŸG ïjQÉJh (1126727757) ºbQ Êóe πé°S á«°ùæ÷G …Oƒ©°S …õæ©dG »©«Ñ°ùdG  á«£Y øH ˆGóÑY / ó«°ùdG  `1

  ¢VÉjôdG ‘ º«≤jh `g1385/7/1

 OÓ«ŸG  ïjQÉJh  (1128545579)  ºbQ  Êóe  πé°S  á«°ùæ÷G  …Oƒ©°S  …õæ©dG  ´hóL  ∫Gõf  øH  ó¡a  /  ó«°ùdG  `2

 ¢VÉjôdG ‘ º«≤jh `g1396/7/1

 ó«°ùdG ∂jô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM πeÉc øY …õæ©dG ´hóL ∫Gõf øH ó¡a / ó«°ùdG ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 …õæ©dG »©«Ñ°ùdG á«£Y øH ˆG óÑY /

 , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc

 äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d  É≤ÑWh QGô≤dG  Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG  ≈∏Y á≤ëà°ùŸG  IÉcõdG  OGó°Sh

 á«£Y  øH  ˆGóÑY  /  ó«°ùdG  ƒgh  óMGh  ∂jô°T  ¤EG  É¡dÉe  ¢SCGQ  ¢ü°üM  ™«ªL  ∫É≤àfG  ÖÑ°ùH  á«°†≤æe  ácô°ûdG  íÑ°üJ

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , …õæ©dG »©«Ñ°ùdG

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

…õæ©dG ´hóL ∫Gõf øH ó¡a /ó«°ùdG:º°S’G                 …õæ©dG »©«Ñ°ùdG á«£Y øH ˆGóÑY/ó«°ùdG :º°S’G          

 /™«bƒàdG                    /™«bƒàdG          
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 á«fó©ŸG ∫ÉªYCÓd ¿OÉ©ŸG RƒeQ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

ä’hÉ≤ª∏d õ©dG ÜƒÑg ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG

 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T – á«fó©ŸG ∫ÉªYÓd ¿OÉ©ŸG RƒeQ ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

- : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1434/6/19 ïjQÉJh (1010372579 )

(∫hCG ±ôW )                                              »æjô©dG óªMG ó¡a óªMG / ó«°ùdG -1

( ÊÉK ±ôW )        »æjô©dG óªMG ó¡a óª  / ó«°ùdG -2

  ∂jô°ûdG ¤EG ácô°ûdG ‘ ¬°ü°üM πeÉc øY , »æjô©dG óªMG ó¡a óªMG / ∂jô°ûdG ∫RÉæàj ¿CG ≈∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y kAÉæH

 ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ »æjô©dG óªMG ó¡a óª

 …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe

 (15 ) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG √OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY

 óªMG ó¡a óª óMGh ∂jô°T ¤EG  É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

 …QÉéàdG πé°ùdG ïjQÉJh ºbôH ®ÉØàM’G ™e ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg , »æjô©dG

. πjƒëàdG óæY ¢ü«NGÎdGh

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°SÉe ≈∏Yh

                         ÊÉãdG ±ô£dG                                                                      ∫hC’G ±ô£dG                                      

»æjô©dG óªMG ó¡a óª :º°S’G                                        »æjô©dG óªMG ó¡a óªMG :º°S’G                      

       : ™«bƒàdG                                                                               :™«bƒàdG                      

 `g1436/11/25 ≥aGƒŸG Ω2015/9/9 (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP )

 áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T »gh ` ä’hÉ≤ª∏d õ©dG ÜƒÑg ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1433/6/14 ïjQÉJh (1010337729) ºbQ ¢VÉjôdG

 hCG ádÉM äÉeGõàdG hCG ÉfƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h ácô°ûdG äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc πªY

 . á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR …CG É¡«∏Y É≤ëà°ùe ¢ù«dh Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG

 ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

 . ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

 . á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ºµ◊  É≤«Ñ£J  ácô°ûdG  AÉ¡àfÉH  QGôbEGh  »eÉàN  ÜÉ°ùMh  á«Ø°üàdÉH  ôjô≤J  áHÉãÃ  Gòg  Èà©jh

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH ÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG

 AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

 :™«bƒàdG          »Hô◊G óªM óeÉM ÊÉ¡J -1                                           

 :™«bƒàdG          …Ò£ŸG ∑QÉÑe »côJ ∫’O -2                                           

 πé°ùdÉH á∏é°ùe IOhó á«dƒÄ°ùe äGP á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T »gh ,ájQÉ≤©dG ñƒÑ∏°U ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb ≈∏Y kAÉæH ¬fCG

 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG ¢ü«NôJ ÖLƒÃh ¢VÉjôdG øe QOÉ°U  `g1433/6/21 ïjQÉJh 1010338494 ºbQ …QÉéàdG

 QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡dÉH  ∫ó©dG  ÖJÉc  á∏«°†a  iód  É¡°ù«°SCÉJ  ó≤Y  âÑãŸGh  ,`g1433/4/11  ïjQÉJh  1020330417853

 »Ø°üe Ú«©Jh ácô°ûdG á«Ø°üJh πëH »°VÉ≤dG (“ácô°ûdG”) `g1433/5/11 ïjQÉJh 29 ó∏éŸG øe 714 OóY 9-1 áØ«ë°üdÉH

.á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚E’ äÉ£∏°ùdGh äÉ«MÓ°üdG áaBÉc º¡ëæeh É¡d

:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ô¡°T ∫ÓN Ωó≤àj ¿CG É¡d äÉeGõàdG ¬«∏Y hCG ácô°ûdG ≈∏Y ¥ƒ≤M ¬d øe πc ƒYófh Éææ«©J QGôb ô¡°ûf ¬«∏Yh

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d π«≤©dG óªMCG π©°ûe Öàµe

 ¢VÉjôdG – ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

11596 ¢VÉjôdG 67356 Ü.¢U

0112931234 :∞JÉg

0112930051 :¢ùcÉa

ácô°ûdG »Ø°üe

IÉeÉëª∏d π«≤©dG óªMCG π©°ûe Öàµe

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh

 ájOƒ©°ùdG …ƒ÷G ôjƒ°üàdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

 á«dhDƒ°ùe äGP IOhóëŸG á«ŸÉ©dG ÜÉfCGh ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/10/21 ≥aGƒŸG `g1437/1/8 ïjQÉàH ¬fCG

 åëÑd  `g1432/01/12  ïjQÉJh  (1010298980)  ºbôH  (¢VÉjôdG)  áæjóÃ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  IOhóëŸG

 ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ øe (%50) ÉgôFÉ°ùN äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/21  ‘ á«¡àæŸG  áæ°ùdG  øY ácô°ûdG  ôFÉ°ùN

 . Ω2014 ΩÉ©d

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 …ô°ShódG ∑QÉÑe ójR : º°S’G                       …ô°ShódG ójR ∑QÉÑe : º°S’G                           

 : ™«bƒàdG      : ™«bƒàdG                           

 `g1432/7/5 ïjQÉJh (1010310257) ºbôH ¢VÉjôdG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP

 …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°û∏d óLƒj ’ ¿CÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH

 É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf

 Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG É¡«∏Y É≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdG hCG ÉfƒjO

 ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG  ΩÉb óbh .  á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG  ádhó∏d

 Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh , ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ

  á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh , á°UÉÿG º¡dGƒeCG  øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG  ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób

 Ö£°ûH  ÉÑ∏W Èà©j  Éªc  ,  äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ºµ◊ É≤«Ñ£J  ácô°ûdG  AÉ¡àfÉH  QGôbEGh ,  »eÉàN ÜÉ°ùMh

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG

 AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

 / ™«bƒàdG                                   »ª«gódG º«gGôHG óª ˆGóÑY `1                                         

 / ™«bƒàdG                ±É°ù©dG Ú°ùM ±É°ùY `2                                         

Ω2014/9/21 ≥aGƒŸG `g1435/11/26 ïjQÉàH

 1010338494 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ,IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ,ájÉ≤©dG ñƒÑ∏°U ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 1020330417853  ºbQ  QÉªãà°SÓd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ü«NôJ ÖLƒÃh ,¢VÉjôdG  øe QOÉ°U `g1433/6/21  ïjQÉJh

 9-1 áØ«ë°üdÉH QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ∫ó©dG ÖJÉc á∏«°†a iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸGh ,`g1433/4/11 ïjQÉJh

 ∫Éà«HÉc ∞∏L ácô°T øe πc ,(“ácô°ûdG“`H ó©H Éª«a É¡«dG QÉ°ûjh) ``g1433/5/11 ïjQÉJh 29 ó∏éŸG øe 714 OóY

 ÖLƒÃ ,Ω2006/6/4 ïjQÉJh 1005081 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùe ,á«JGQÉeEG á°UÉN áªgÉ°ùe ácô°T ,ñ.Ω.¢T

 ó«JÓjQ ∞∏L ácô°Th ,(“∫Éà«HÉc ∞∏L”) »ÑX ƒHCG áæjóÃ ,Ω2006/6/28 ïjQÉJ 2006/11748 ºbQ ≥jó°üJ ádÉch

 1140747  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  á∏é°ùe  ,á«JGQÉeEG  IOhó á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T   ,Ω.Ω.P  ájQÉ≤©dG  äGQÉªãà°SÓd

 ácô°T  ¢ù«°SCÉJ  è≤Y  øe  (9)  á©°SÉàdG  IOÉŸG  ÖLƒÃ  (“ó«JÓjQ  ∞∏L”)  »ÑX  ƒHCG  áæjóÃ  Ω2008/2/20  ïjQÉJh

 ïjQÉJ  090302194  ºbQ  ≥ë∏eh  ,Ω2008/2/7  ïjQÉJ  2008/1745  ºbQ  ∫ó©dG  ÖJÉc  ≥jó°üJ  ó«JÓjQ  ∞∏L

 …óæc  ,í∏°üdG  ¥hQÉa  óª  Ëôc  QƒàcódG  º¡∏ãÁ  ,2010/5/4  ïjQÉJ  100305835  ºbQ  á≤ë∏eh  2009/2/18

:»∏j Ée ,…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »àØ°üH ,784-1969-7575091-8 ºbQ äGQÉe’G ájƒg ábÉ£H ÖLƒÃ ,á«°ùæ÷G

 6/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ QOÉ°üdG …Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ΩÉµMC’ kÉ≤ÑW ácô°ûdG á«Ø°üJ ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

.¬JÓjó©Jh `g1385/3/22ïjQÉJh

 ÊGQƒ◊G  Öàµe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«fƒfÉ≤dG  äGQÉ°ûà°S’Gh  IÉeÉëª∏d  π«≤©dG  π©°ûe  Öàµe  Ú«©J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  :kÉ«fÉK

.¢Vô¨dG Gò¡d ÖàµŸG ¬æ«©j ôNBG ±ôW …CG hCG ácô°û∏d »Ø°üªc (“ÖàµŸG”) √ƒcQÉ°ûeh

 á«Ø°üàd  äGAGôLEG  øe  Ωõ∏j  Ée  PÉîJ’  ájQhô°†dGh  áeRÓdG  äÉ«MÓ°üdG  áaÉc  Öàµª∏d  ¿ƒµj  ¿CG  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  :kÉãdÉK

.√ÓYCG IOQGƒdG äGQGô≤dG ò«ØæJh ácô°ûdG

.∫ó©dG ÖJÉc πÑb øe ¬«∏Y ≥jó°üàdG ïjQÉJ øe äGƒæ°S 3 IóŸ QGô≤dG Gòg …ô°ùj kÉ©HGQ

 QÉ°ûŸG ïjQÉàdG ‘ ájQÉ≤©dG ñƒÑ∏°U ácô°T ‘ ¿hó«MƒdG AÉcô°ûdG ÉæàØ°üH Éæ∏Ñb øe QGô≤dG Gòg ™«bƒJ ” ∂dòH kGOÉ¡°TEGh

.QGô≤dG Gòg áeó≤e ‘ ¬«dG

,≥aƒŸG ˆGh

Ω.Ω.P ájQÉ≤©dG äGQÉªãà°SÓd óàjÓjQ ∞∏L ácô°T                                 ñ.Ω.¢T ∫Éà«HÉc ∞∏L ácô°T               

í∏°üdG Ëôc QƒàcódG :É¡∏ãÁ                                í∏°üdG Ëôc QƒàcódG :É¡∏ãÁ               

…ò«ØæJ ¢ù«FQ :áØ°üdG                                           …ò«ØæJ ¢ù«FQ :áØ°üdG               

IQÉéàdGh …QÉ≤©dG QÉªãà°SEÓd ájGóH ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG

ájQÉ≤©dG ñƒÑ∏°U ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb

 á«é«∏ÿG QÉ≤©dG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
 äGQÉ≤©∏d ájQÉªãà°SE’G

 IOhóëŸG á«ŸÉ©dG ÜÉfCGh ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 Ω2015/9/1 ≥aGƒŸG `g1436/11/17 ïjQÉàH IOhó á«dhDƒ°ùe äGP

 …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T »gh ájQÉªãà°S’G á«é«∏ÿG QÉ≤©dG ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1434/12/1 ïjQÉJh (1010389619) ºbôH ¢VÉjôdG áæjóÃ

 hCG ádÉM äÉeGõàdG hCG kÉfƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CÉH º≤J

.á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh ,Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG

 ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Éª°ù`CGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

. ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

. á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ºµ◊ kÉ≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉH QGôbEGh , »eÉàN ÜÉ°ùMh ,á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh

. ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc , äÉcô°ûdG

AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

á«æWƒdG øcÉ°ùe ácô°T : º°S’G                                    ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ∫Éà«HÉc ´É©°T ácô°T : º°S’G           

      : ™«bƒàdG                                                                                                     : ™«bƒàdG           

ájQÉ≤©dG ñƒÑ∏°U ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

 IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG …ƒ÷G ôjƒ°üàdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/11/10 ≥aGƒŸG `g1437/1/28 óMC’G Ωƒj ‘ ¬fCG

 áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1435/2/27 ïjQÉJh (1010399828) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 . ∫ÉjQ 890^000 áHGôb äRhÉŒ ób »àdGh `g1436/12/31 ‘ á«¡àæŸG

 á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J

AÉcô°ûdG

 ¿Éª°ûÿG Oƒ©°S º«µ◊GóÑY /ó«°ùdG            »°û©e »∏Y Ú°ùM /ó«°ùdG                               

 :™«bƒàdG            :™«bƒàdG                               
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 ¬µjô°Th §∏°ùŸG óªM ô°UÉf ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH IQÉéà∏d

 IOhóëŸG ä’hÉ≤ª∏d Ωó°SBGh ∫ƒcCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T IQÉéà∏d ¬µjô°Th §∏°ùŸG óªM ô°UÉf ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 ` : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1434/5/19 ïjQÉJh 1010368904

 §∏°ùŸG §∏°ùe óªM ô°UÉf `1

 ó«ª◊G ∑QÉÑe óª ⁄É°S `2

 ô°UÉf /∂jô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM πeÉc øY , ó«ª◊G ∑QÉÑe óª ⁄É°S / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 §∏°ùŸG º∏°ùe óªM

 , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh

 Gòg , §∏°ùŸG §∏°ùe óªM ô°UÉf ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 ó«ª◊G óª ⁄É°S : º°S’G     §∏°ùŸG óªM ô°UÉf : º°S’G                            

 / ™«bƒàdG      / ™«bƒàdG                            

 ,IOhóëŸG ä’hÉ≤ª∏d Ωó°SBGh ∫ƒcCG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLCG  Ω2015/11/16 ‘ ≥aGƒŸG  `g 1437/02/04 ïjQÉàH ¬fEG

 áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd IóL áæjóÃ `g1425/05/16 ïjQÉJh 4030150175 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH ó«≤ŸG

 AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶ædG øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑWh .áæ°ùdG äRhÉéàJ ób »àdG Ω2015/12/31 á«¡àæŸG

. á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH

,,,,,, ≥aƒŸG ˆGh

ΩÉ©dG ôjóŸG

»LôeO óª ∞°UCG ó«°ùdG

 Ω2015/06/02 ≥aGƒŸG , `g1436/08/16 ïjQÉàH (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)

 : ºgDhÉª°SCG á«JB’G ±GôWCÓd ≥Ñ°S ó≤d

 øe QOÉ°U (1033374123)  ºbQ  Êóe πé°S  á«°ùæ÷G …Oƒ©°S  ¿GOôL øH  ˆGóÑY øH  óª øH ˆGóÑY / ó«°ùdG  `1

 QÉ°ûjh ¢VÉjôdG áæjóÃ º«≤jh ÖÑ°ùàe ¬àæ¡eh `g1382/07/01 OÓ«ŸG ïjQÉJh `g1404/02/28 ïjQÉàH ¢VÉjôdG

. QGô≤dG Gòg ‘ ¬«dEG

 (∫hCG ±ôW)

 ïjQÉàH ¢VÉjôdG øe QOÉ°U (1099797225) ºbQ Êóe πé°S á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ¿GOôL øH óª øH ˆGóÑY øH ójõj  `2

. QGô≤dG Gòg ‘ ¬«dEG QÉ°ûjh ¢VÉjôdG áæjóÃ º«≤jh ÖdÉW ¬àæ¡eh `g1416/02/21 OÓ«ŸG ïjQÉJh `g1432/07/25

 (ÊÉK ±ôW)

 ºbôH ¢VÉjôdG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T) IQÉéà∏d ióædG á£≤f ácô°T ¢ù«°SCÉJ

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH ∞∏µŸG ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸGh , `g1432/09/17 ïjQÉJh (1010314683)

 ó≤©H OQGƒdG ó«¡ªàdG πjó©J AÉcô°ûdG Qôb ¬«∏Yh , `g1436/03/03 ïjQÉàH (36345263) ºbQ Oó©dÉH ¢VÉjôdG áæjóÃ

 : »∏j ÉŸ É≤ah ∂dPh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ¤EG É¡Yhôa ióMEGh É≤HÉ°S á°ù°SDƒŸG πjƒëàH ∂dPh ¢ù«°SCÉàdG

 . QGô≤dG Gòg øe CGõéàj ’ AõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j : ’hCG

 : ‹ÉàdÉc πjó©àdG ó©H íÑ°ü«d ó«¡ªàdÉH OQGƒdG ó«¡ªàdG πjó©J : É«fÉK

 (IQÉéà∏d ióædG á£≤f) º°SÉH ájOôa á°ù°SDƒe ∂∏àÁ ¿GOôL øH ˆGóÑY øH óª øH ˆGóÑY / ó«°ùdG ∫hC’G ±ô£dG ¿CG å«M

 ÖZôjh ´hôa áKÓK É¡dh `g1432/09/17 ïjQÉàHh (1010314683) ºbôH ¢VÉjôdG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG ,

 äGP ácô°T ¤EG `g1435/04/03 ïjQÉJh (1010403268) ºbôH …QÉéàdG πé°ùdÉH ó«≤ŸG É¡Yôah á°ù°SDƒŸG ∫ƒ– ‘

 »°ù«FQ õcôªc á°ù°SDƒª∏d …QÉéàdG πé°ùdG ïjQÉJh ºbQh º°SÉH ®ÉØàM’G ™e ÊÉãdG ±ô£dG ácQÉ°ûÃ IOhó á«dhDƒ°ùe

 ∞«æ°üJh ádÉªYh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP) ácô°T ¤EG É¡∏jƒ– óæY ácô°û∏d

 (50,000) ≠∏ÑÃ É¡Yôah á°ù°SDƒŸG ∫ƒ°UCG ‘É°U º««≤J ” óbh ájQGOE’Gh á«æØdGh á«dÉŸG Égô°UÉæY ™«ªLh ¢ü«NGôJh

 á°ù°SDƒe) º°SÉH …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG ´hôØdG á«≤H π¶J ¿CG ≈∏Yh . ácô°û∏d ´ôØc á°ù°SDƒŸG ´ôØH ®ÉØàM’G ™e . ∫ÉjQ

 …QÉéàdG  πé°ùdÉH  ó«≤ŸG  ´ôØdGh `g1435/06/14  ïjQÉJh (1010410759) ºbôH  Ió«≤ŸGh (ä’hÉ≤ª∏d  ióædG  á£≤f

 ,  πjƒ– ¿hO `g1434/01/24  ïjQÉJh  (1010357186)  ºbôH  Ió«≤ŸGh  (ä’hÉ≤ª∏d  ∫ƒ∏◊G áaÉc  á°ù°SDƒe)  º°SÉH

 ¤EG . `g1435/06/14 ïjQÉJh (1010410759) ºbôH (ä’hÉ≤ª∏d ióædG á£≤f á°ù°SDƒe) º°SÉH ó«≤ŸG ´ôØdG πjƒ–h

 áHÉãÃ ó≤©dG Gòg ≈∏Y º¡©«bƒJ Èà©jh ¢†©ÑdG º¡°†©H πÑb øe º¡bƒ≤M ±GôWC’G ≈aƒà°SG óbh ,á°ù°SDƒª∏d »°ù«FQ õcôe

 É≤ah IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T øjƒµJ ≈∏Y √ÓYCG  øjQƒcòŸG ±GôWC’G  ≥ØJGh .  º¡æ«H Éª«a áeÉJ á«FÉ¡f á°üdÉ

 . •hô°û∏d É≤ah ¬JÓjó©Jh `g1385/02/22 ïjQÉJh (6/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶æd

 . πjó©J ¿hO ¬«∏Y »g Éªc QGô≤dG Gòg ‘ πjó©àdG É¡∏ª°ûj ⁄ »àdG ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y OGƒe ≈≤ÑJ : ÉãdÉK

 äÉ¡é∏d É¡Áó≤àd iôNC’G  ï°ùædGh É¡ÑLƒÃ πª©∏d QGô≤dG øe áî°ùf ±ôW πc º∏à°SG ï°ùf (5) øe QGô≤dG Gòg QôM : É©HGQ

 äGAGôLE’G áaÉc ΩÉ“EG ‘ ¢ûjƒ°ûdG ídÉ°U »∏Y / PÉà°SC’G AÉcô°ûdG ¢Vƒa óbh , á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ á°üàîŸG

 . QGô≤dG Gòg ¢üîj Éª«a É¡æY áHÉ«f ™«bƒàdGh ∂dòd áeRÓdG

 . ™«bƒàdG iôL ¬«∏Yh

AÉcô°ûdG

 ™«bƒàdG                                                                       º```°S’G                                                    Ω              

 ¿GOôL øH ˆGóÑY øH óª øH ˆGóÑY                             1              

 ¿OGôL øH óª øH ˆGóÑY øH ójõj                             2              

`g1436/10/27 ïjQÉJh 361429651 ºbôH    iód AÉcô°ûdG QGôb ≥«KƒJ ”

 ájOÉ©dG ÒZ  áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
(á°†HÉ≤dG) ≥jƒ°ùàdGh áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿ÓYEÓd áeÉ¡J ácô°ûd

 »g h IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG OQÓ«g - ¿Éª°û«∏a ácô°T ‘ AÉcô°ûdG AÉ°†YCG  áaÉc ÉæàØ°üH ;√ÉfOCG ¿ƒ©bƒŸG øëf

 IQÉéàdG  õcôe  :  ‘ »°ù«FôdG  É¡dÉªYG  ô≤e  ™≤j  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ‘ á∏é°ùe  ,IOhó á«dƒÄ°ùe  äGP  ácô°T

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,12214-2353 ¢VÉjôdG ,8953 Ü ¢U ,ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ,ÊÉãdG QhódG ,øjôëÑdG êôH ,»ŸÉ©dG

 …QÉŒ πé°S IOÉ¡°T h ,1432/6/27 ïjQÉàH 1020320610274 ºbQ â– QOÉ°U »ÑæLCG QÉªãà°SG ¢ü«NôJ πª– ,

:ácô°û∏d á«dÉàdG äGQGô≤dG »æÑJ ≈∏Y Éæà≤aGƒÃ ô≤f Gò¡H ,(“ácô°ûdG”)1432/10/8 ïjQÉàH 1010315408 : ºbQ

 31 ïjQÉàH á«¡àæŸG IÎØdG øY ôFÉ°ùN äóÑµJ ób ácô°ûdG ¿CG ,ácô°û∏d á«Ñ°SÉëŸG ±ƒ°ûµdG ‘ ÚÑŸG ƒëædG ≈∏Y , Qô≤J ó≤d

 ,ádÉ◊G √òg ‘ h .Ω2014 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH »g Éªc É¡dÉª°SCGQ øe áFÉŸÉH (%50) Ú°ùªN RhÉéàj ÉÃ 2014 Èª°ùjO

 π°UGƒJ ¿CG ´ÉªLE’ÉH ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG Qôb ó≤a ,…Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 180 IOÉŸG äÉÑ∏£àÃ AÉaƒdG πLCG øe h

.É¡bÉ≤ëà°SG óæY É¡JÉeGõdEÉH AÉaƒ∏d ácô°û∏d ‹Ée ºYO Ëó≤J ºàj ¿CG h É¡JÉ«∏ª©d ácô°ûdG

.Ω2015 ôHƒàcCG 22 ïjQÉàH √ÉfOCG Ú©bƒŸG ™«bƒJ â– äGQGô≤dG √òg äQó°U ,∂dP ≈∏Y kGOÉ¡°TEG

 á«Hô©dG OQÓ«g ¿Éª°û«∏a ácô°T ‘ IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG

 ájQÉªãà°SC’G IÉ«◊G ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , ájQÉªãà°S’G  IÉ«◊G ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG , Ω2015/2/1 ≥aGƒŸG `g1436/4/11 ïjQÉàH ¬fCG

 Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ , `g1433/8/7 ïjQÉJh (1010344074) ºbQ

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf äRhÉŒ ób »àdGh ,

 á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J

AÉcô°ûdG

 ÊÉÑ≤◊G »∏Y ódÉN : º°S’G     …ô°ShódG ∑QÉÑe »∏Y : º°S’G                           

 : ™«bƒàdG      : ™«bƒàdG                           

 . á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG áaô¨dG øe AÉcô°ûdG ™«bGƒJ ≈∏Y ábOÉ°üŸG : á¶MÓe

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , π«¨°ûàdGh ∞«Xƒà∏d QOÉ«e ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/11/17 ≥aGƒŸG `g1437/2/5 : ïjQÉàH ¬fCG

 ‘ á«¡àæŸG  áæ°ùdG  øY ácô°ûdG  ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG  áæjóÃ `g15/7/1415  ïjQÉJh (1010131619) ºbQ …QÉéàdG

 ∫ÉjQ ¿ƒKÓKh ¿ÉæKGh áFÉ‰ÉªKh ±’BG á©Ñ°Sh áFÉe (107,832) äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 …ôª°SC’G øªMôdGóÑY øH ó«©°S øH RGƒa : º°S’G           ÊGôgõdG ˆGóÑY øH óª øH ˆGóÑY : º°S’G       

 : ™«bƒàdG             : ™«bƒàdG       

 π«¨°ûàdGh ∞«Xƒà∏d QOÉ«e ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 ¢ù«°SCÉJ ó≤Y OƒæH πjó©àH AÉcô°ûdG QGôb
IQÉéà∏d ióædG á£≤f ácô°T

(ájOƒ©°S áªgÉ°ùe  ácô°T)

 Qôb ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ¿CG ΩGôµdG É¡«ªgÉ°ùŸ ø∏©J ¿CG (á°†HÉ≤dG ) ≥jƒ°ùàdGh áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ¿ÓYEÓd áeÉ¡J ácô°T ô°ùj

 `g1437/02/28 ïjQÉàH AÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘  ¢ù«ªÿG Ωƒj OÉ≤©fÓd ÚªgÉ°ùª∏d (ájOÉY Ò¨dG ) áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO

: ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ¢ùdófC’G ´QÉ°T  AGôª◊G »M / IóéH ácô°ûdG ô≤Ã ∂dPh Ω2015/12/10 ≥aGƒŸG

 :≈∏Y ¢üæJ »àdGh »°ù«FôdG ácô°ûdG ô≤Ã á`°UÉÿGh ácô`°û∏d  »°SÉ```°SC’G ΩÉ¶ædG øe ∫hC’G ÜÉÑdG øe 5 IOÉŸG πjó©J-1

 ájOÉY Ò¨dG áeÉ©dG  á«©ª÷G øe QGô≤H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ iôNCG á¡L …CG ¤EG ¬∏≤f Rƒéjh IóL áæjóe ‘ ™≤j )

.( É¡LQÉN hG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO äÓ«cƒJ hCG ÖJÉµe hG kÉYhôa É¡d Å°ûæj ¿CG IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéjh

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ iôNCG  á¡L …CG ¤G ¬∏≤f Rƒéjh ¢VÉjôdG áæjóe ‘ ™≤j ) :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y πjó©àdG ó©H IOÉŸG íÑ°üàd

 äÓ«cƒJ hG ÖJÉµe hG kÉYhôa É¡d Å°ûæj ¿G IQGOE’G ¢ù∏éŸ Rƒéjh ájOÉY Ò¨dG  áeÉ©dG á«©ª÷G øe QGô≤H ájOƒ©°ùdG

( É¡LQÉN hG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO

 (29 ) IOÉª∏d kÉ≤ÑW πbC’G ≈∏Y ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ∞°üf ¿ƒ∏ãÁ ¿ƒªgÉ°ùe √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ¿ƒµj ´ÉªàL’G ¿CÉH kÉª∏Y

 á«©ª÷G Qƒ°†M ≥M º¡d ø‡ ºgÒZ π«cƒJ ‘ ÚÑZGôdG ÚªgÉ°ùŸG øe ácô°ûdG ƒLôJh , ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe

 –  01265199990  ¢ùcÉa –  πbC’G  ≈∏Y ΩÉjCG  çÓãH  á«©ª÷G OÉ≤©fG  πÑb  IóéH ácô°ûdG  Öàµe ¤EG  äÓ«cƒàdG  ∫É°SQEG

 ‘ º¡°SC’G áª«b ójõJ ’ ¿Gh πª©dG á¡L hG ∑ƒæÑdG hG ájQÉéàdG ±ô¨dG óMG øe ábó°üe äÓ«cƒàdG √òg ¿ƒµJ ¿CG  ≈∏Y

 OGôaCGh óMGh ºgÉ°ùe øe kGQOÉ°U π«cƒàdG  øµj ⁄Ée ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ øe %5  øY óMGh ºgÉ°ùŸ IQOÉ°üdG äÓ«cƒàdG

 ÚØ∏µŸG hG ácô°ûdG »ØXƒe øe ôNG ºgÉ°ùe hG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG π«cƒJ ºgÉ°ùª∏d Rƒéj ’ ¬fG º∏©dG ™e , ¬Jô°SCG

 IÉYGôe ™e ¬æY áHÉ«f âjƒ°üàdGh ácô°û∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G Qƒ°†M ‘ É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH

: π«cƒà∏d √ÉfOCG êOƒªædG

.............áæjóŸG õeôdG  .........:  Ü ¢U ÊGƒæY kÉª¡°S ......  Oó©d ∂dÉŸG  .......  ÜÉààc’G Ö∏W ºbQ.........  ºgÉ°ùŸG ÉfG ”
 ..................á¶«Ø◊G ºbQ ............. ÜÉààc’G ºbQ ............ ó«°ùdG â∏ch »æfCÉH ................... ∞JÉg......... …ójÈdG

 áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG ácô°ûdG »ØXƒe h  IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ƒgh    .....  ÉgQó°üe `g14...../....../... É¡îjQÉJ

 áYÉ°ùdG √ó≤Y Qô≤ŸG ácô°û∏d  ájOÉ©dG ÒZ / ájOÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG  Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d    É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πªY

 AGôª◊G  »M  áeÉ¡J  ≈æÑe  /  IóéH  ácô°ûdG  ô≤Ã  Ω2015/12/10  ≥aGƒŸG  `g1437/02/28  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  AÉ°ùe  á©HGôdG

 ¥GQhC’G áaÉch ÚªgÉ°ùŸG Qƒ°†M πé°S ‘ »æY áHÉ«f ™«bƒàdGh ∫ÉªYC’G ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdG ≥M ¬dh ¢ùdófC’G ´QÉ°T

. ≥aƒŸG ˆGh ... á«©ª÷ÉH á≤∏©àŸG äGóæà°ùŸGh

21422 IóL 5455 Ü ¢U- 8889 – ä ¢S – ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG -IóL: »°ù«FôdG õcôŸG
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áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d Iõ«ªàŸG Oh ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
 …QÉéàdG  πé°ùdÉH  á∏é°ùeh IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T  »gh áMÉ«°ùdGh  ôØ°ù∏d  Iõ«ªàŸG  Oh ácô°ûH  AÉcô°ûdG  ô≤j

 É¡°ù«°SCÉJ oòæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1436/07/09 ïjQÉJh ( 4030282183 ) ºbQ â– IóL áæjóÃ

 ádÉM äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc ,πªY …CÉH º≤J ⁄h

.á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG É¡«∏Y kÉ≤ëà°ùe ¢ù«dh .Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG

 AÉcô°ûdG ¿ƒµj Gò¡Hh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

 ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh .ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób

.á°UÉÿG º¡dGƒeCG øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG

 ΩÉ¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ºµ◊  kÉ≤«Ñ£J  ácô°ûdG  AÉ¡àfEÉH  QGôbEGh  ,»eÉàN  ÜÉ°ùMh  ,á«Ø°üàdÉH  ôjô≤J  áHÉãÃ  Gòg  Èà©j

.ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG

:AÉcô°ûdG ™«bƒJ

                    ÊÉãdG ±ô£dG             ∫hC’G ±ô£dG                                              

¿ÉéªN óª »∏Y óª                               …ô°ûY ø°ùM ¬©ªL º°SÉH                                    

  : ™«bƒàdG                                      : ™«bƒàdG                                    

 Ω2015/8/18 ïjQÉàdG  AÉKÓãdG Ωƒj ‘ ¬fG

 º¡FÉª°SG á«J’G AÉcô°ûdG ™ªàLG ( á«Ñ°ûÿG ∫ÉªYÓd ¢SÉª«e ) ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb

  Rƒ∏dG ¿Éª«∏°S ¥GRôdGóÑY -1

 »YÉaôdG »ëÑ°U QƒgR -2

 á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG áaô¨dG ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SÉJ ó≤Y ≥KƒŸG á«Ñ°ûÿG ∫ÉªYÓd ¢SÉª«e ácô°T á«Ø°üJ GhQôb å«M

  11,10 ºbQ áØ«ë°üdÉH  . 7  ºbQ â– äÉcô°ûdG Oƒ≤Y πé°ùH ó≤©dG Gòg ≥«KƒàdG h π«é°ùJ iôL ób IóL á¶aÉëÃ

  `g1432/5/3 ïjQÉàdGh .  4030139324 πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh . IóL áæjóÃ `g1423/3/7 ïjQÉJh ´/¢T/7 ó∏›

Ω2011/12/3 `g1433/1/8ïjQÉJh 11103001800-01 /ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG á«Ä¡dG ¢ü«Nôf ÖLƒÃh

 »∏j ÉŸ É≤ah

. QGô≤dG Gòg øe Gõéàj ’ GAõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j   : k’hCG

 . ¢ù«°SÉàdG ó≤Y OƒæÑd É≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµM’ OQh ÉŸ É≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM  : kÉ«fÉJ

 äÉ«MÓ°üdG áaÉc ¬ëæeh ácô°û∏d  ÉeÉY É«Ø°üe .  1007627217   :  ájƒg ºbQ ( ¿Óª°T óªM ¿É£∏°S ) Ú«©J  : kÉãdÉK

.. ≥«aƒàdG ‹h ˆGh ™«bƒàdG iôL ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚’ äÉ£∏°ùdGh

 ådÉãdG ±ô£dG                                     ÊÉàdG ±ô£dG                                        ∫h’G ±ô£dG                    

 : º°S’G                   

: ™«bƒàdG                   

 : ïjQÉàdG                   

 á«bóæØdG äÉeóî∏d á«æWƒdG ácô°ûdG ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âfOhôH ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

: º¡FÉª°SG á«J’G AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/6/20 ≥aGƒŸG `g1436/9/3 ïjQÉàH âÑ°ùdG

(∫hCG ∂jô°T)   ¿Éª«∏°ùdG QOÉ≤dGóÑY ídÉ°U / ó«°ùdG É¡∏ãÁh IOhóëŸG π°†a’G øcQ ácô°T -1

(ÊÉK ∂jô°T)                                                        (ôªãà°ùe) ¢ù«bÉH ⁄É°S »∏Y ódÉN / ó«°ùdG -2

 áaô¨dG ∫óY iód É¡°ù«°SÉJ ó≤Y ≥KƒŸG IOhóëŸG á«YÉæ°üdG π«ªéàdG OGƒeh Qƒ£©∏d á«∏°†a’G ácô°T á«Ø°üJ GhQôb å«M

 ¢ü«NôJ ÖLƒÃh `g1432/5/26 ïjQÉJh Q/´/16 ºbQ ó∏› 25 OóY 22 ºbQ áØ«ë°üdÉH IóL á¶aÉëÃ ájQÉéàdG

: »∏jÉe É≤ah `g1429/2/26 ïjQÉJh 11102911824-01 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG

. QGô≤dG Gòg øe Gõéàj ’ GAõL ≥HÉ°ùdG ó«¡ªàdG Èà©j  : k’hCG

. ¢ù«°SÉàdG ó≤Y OƒæÑd É≤ÑWh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ IOQGƒdG á«Ø°üàdG ΩÉµM’ OQh ÉŸ É≤ÑW É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM :kÉ«fÉK

 äÉ«MÓ°üdG áaÉc ¬ëæeh ácô°û∏d ÉeÉY É«Ø°üe 1053629083 ºbQ ájƒg øjôbÉH óªMG ¿Éª∏°S »æ¨dGóÑY / ó«°ùdG Ú«©J  :kÉãdÉK

.≥«aƒàdG ‹h ˆGh ™«bƒàdG iôL ¬«∏Yh á«Ø°üàdG á«∏ªY RÉ‚’ äÉ£∏°ùdGh

 ∫h’G ±ô£dG          ÊÉãdG ±ô£dG                                               

   ¢ù«bÉH ⁄É°S »∏Y ódÉN                                        ¿Éª«∏°ùdG QOÉ≤dGóÑY ídÉ°U                                  

 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG á∏îædG áæjóe ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/11/08 ≥aGƒŸG √1437/01/26 ïjQÉàH ¬fCG

 Ω2014/12/31 ‘ ¬«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ √1434/06/14 ïjQÉJh (1010371939)

.∫ÉŸG ¢SGQ ∞°üf äRhÉŒ ób »àdGh

 á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµM’ kÉ≤ÑWh

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J

,,, ≥aƒŸG ˆGh

ådÉãdG ±ô£dG                                    ÊÉãdG ±ô£dG                                           ∫h’G ±ô£dG                            

á°†HÉ≤dG ôjƒ£J ácô°T                       QÉªãà°SEÓd IÉ«M ácô°T                    …QÉ≤©dG QÉªãà°SEÓd IÉ«M ácô°T            

 Qƒ£©∏d á«ŸÉ©dG á«∏°†a’G ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IOhóëŸG á«YÉæ°üdG π«ªéàdG OGƒeh

á`∏``îædG á``æjó`e á`cô``°T ‘ AÉcô``°ûdG QGô`b
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H 

 äÉjhÉª«µ∏d Iõ«ªàŸG äÉ≤à°ûŸG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG
 Ω2015/10/28 ≥aGƒŸG `g1437/1/15 (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP)

 áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T »gh äÉjhÉª«µ∏d Iõ«ªàŸG äÉ≤à°ûŸG ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 hCG •É°ûf …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe É¡WÉ°ûf ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1433/3/26 ïjQÉJh (4030223352) ºbôH IóL

 É¡«∏Y ¢ù«dh ±QÉ°üŸGh ∑ƒæÑdG ‘ äÉYGójG hCG äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CG Iô°TÉÑe

 ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR …CG É¡«∏Y É≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO …CG

.á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG

 GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

.ácô°ûdG á«Ø°üàH

 øe ∂dP h Ò¨∏d äÉeGõàdG  hCG  ¿ƒjO øe ácô°ûdG  ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG  ó¡©àjh

.á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ºµ◊ kÉ≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉH QGôbEGh , »eÉàN ÜÉ°ùMh , á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh

.ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH kÉÑ∏W Èà©j Éªc ,

:AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

.........................™«bƒàdG                                     ¢üÑbÉH óªMG ˆGóÑY óªMG-1                             

 .........................™«bƒàdG                                     ¢üÑbÉH óª ídÉ°U óª-2                             

 (2050072880) ºbôH …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP) áeÉ©dG ä’hÉ≤ª∏d óMGh Éæ∏c ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

: ºgh ΩÉeódG áæjóÃ `g1431/11/18 ïjQÉJh

∫hCG ±ôW                                           …ôªM’G óª øH ó©°S øH ó«©°S /ó«°ùdG -1

ÊÉK ±ôW                                       ™«HQ ∫G ˆGóÑY øH óª âæH IQƒf /Ió«°ùdG-2

 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ ¬à°üM πeÉc øY (∫h’G ±ô£dG) …ôªM’G ó©°S ó«©°S /∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y GAÉæH

 (ÊÉãdG ±ô£dG) ™«HQ ∫G ˆGóÑY óª âæH √Qƒf /∂jô°ûdG ¤G

 , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , ¬dÉªYh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµME’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc

 ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG

 óbh Gòg ™«HQ ∫G ˆGóÑY øH óª âæH √Qƒf /Ió«°ùdG ƒg óMGh ∂jô°T ¤G É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH ¬«°†≤æe

.≈ª°ùŸG äGòH …QÉéàdG πé°ùdGh ºbôdÉH ®ÉØàM’G ™e ,¬jOôa á°ù°SDƒe ¤G É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ

 ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

,,,≥aƒŸG ˆGh

ÊÉãdG ±ô£dG                                                                               ∫h’G ±ô£dG                                    

™«HQ ∫BG ˆGóÑY øH óª âæH √Qƒf                                          …ôªM’G óª øH ó©°S øH ó«©°S                      

.............................. ™«bƒàdG                                          ............................ ™«bƒàdG                     

 áeÉ©dG ä’hÉ≤ª∏d óMGh Éæ∏c ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

 á«Ñ°ûÿG ∫ÉªYCÓd ¢SÉª«e ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb

 Ió«≤ŸG á«bóæØdG äÉeóî∏d á«æWƒdG ácô°ûdÉH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/10/13 ≥aGƒŸG `g1436/12/30 ïjQÉàH ¬fCG

 áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1416/09/17 ïjQÉJh (1010140524) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑWh ,∫ÉŸG ¢SCGQ ´ÉHQCG áKÓK äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG

 ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘

.≥«aƒàdG ‹h ˆGh

AÉcô°ûdG

»©∏jƒ£dG ó«°TôdG ¿GóªM OƒªM :º`°S’G                            »Ø«∏ÿG ˆGóÑY º«gGôHG ídÉ°U  :º`°S’G                 

:™«bƒàdG                                                                                :™«bƒàdG                 

 ∫Ée ¢SCGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLEG , Ω2015 ƒjÉe 4 ≥aGƒŸG `g1436 ÖLQ 15 ÚæKC’G Ωƒj ‘ á≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 `g1429/4/21 ïjQÉJh 2050059971 ºbQ â– …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âfOhôH ácô°T

 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øY IQhóŸG ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd , ΩÉeódG áæjóÃ

. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh É¡dÉª°SCGQ ∞°üf äRhÉŒ »àdGh 2014

 á«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõ«Ã ∂dP ôKCG ô¡¶j ±ƒ°Sh , É¡fƒjO ™aóH º¡eGõàdEG ™e ácô°ûdG QGôªà°SEG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

.ˆG áÄ«°ûÃ

 ,,, ≥«aƒàdG ¤h ˆGh

πHódG ˆGóÑY øH ódÉN øH øªMôdGóÑY :º°SE’G                               

 :™«bƒàdG                               

 ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
ábÉ£∏d á«æWƒdG

2012/12/29 ≥aGƒŸG `g1435/2/26 AÉKÓãdG Ωƒj ïjQÉàH äó≤©fG

 ¬ªªàe ¢VGôZCG  áaÉ°VEÉH ∂dPh ácô°ûdG ¢VGôZÉH á°UÉÿG »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe áãdÉãdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  -1

.ácô°ûdG ¢VGôZC’
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 ¬«°†M) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d(¿ÉæM)  ¤EG  (¬«°†M)  øe(1010551412)  ºbQ  Êóe  πé°S(»Hô◊G  ¢†FÉY  »ëj

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Hô◊G ¢†FÉY »ëj ¿ÉæM) πjó©àdG ó©H º°S’G

 ¬◊É°U) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d(ôë°S) ¤EG (¬◊É°U) øe(1001694684) ºbQ Êóe πé°S(Êô≤dG Qƒ°üæe óYÉ°ùe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Êô≤dG Qƒ°üæe óYÉ°ùe ôë°S) πjó©àdG ó©H º°S’G

 óªMCG √óÑY) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d(øªMôdGóÑY)  ¤EG  (√óÑY)  øe(1066256536)  ºbQ  Êóe  πé°S(»Ñ∏÷G  óªMCG  »æj

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ∏÷G óªMCG »æj óªMCG øªMôdGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G

 øH ó«Y âæH AGô°†N) É¡«dEG  Ωó≤J ¬fCÉH   ∞FÉ£dG  á¶aÉëÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (73686) ºbQ ¢SƒØf á¶«ØMh (1075096238) ºbQ Êóe πé°S (…óeÉ¨dG …ÒgõdG ó©°S

 ¤EG  (AGô°†N)  øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©àd  (∞FÉ£dG)  ÉgQó°üe  `g1435/10/18  ïjQÉJh

 ¬d  øªa  (…óeÉ¨dG  …ÒgõdG  ó©°S  øH  ó«Y  âæH  Oƒ∏N)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµ«d  (Oƒ∏N)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e

 ºbQ (…Ò£ŸG OGó°T »∏Y ¿ÉæàeG) É¡«dEG  Ωó≤J ¬fCÉH  √ójÈH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 å«ëH (∫Éæe) ¤EG (¿ÉæàeG) øe ∫h’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (1055478554) ÊóŸG πé°ùdG

 Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa(…Ò£ŸG  OGó°T  »∏Y  ∫Éæe)  Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°üj

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 º°SG  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH  §«°ûe  ¢ù«ªN  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 πjó©àdG  ó©H º°S’G íÑ°ü«d (1098114091) Êóe πé°S (ÊÉ£ë≤dG  ó©°S ˆGóÑY ¬Ø©°T)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG ó©°S ˆGóÑY ±ƒæ¡dG)

 º°SG  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH  §«°ûe  ¢ù«ªN  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (1018976512)  Êóe  πé°S  (Êô≤dG  ¿ÉcôM  øªMôdGóÑY  ∫ƒ°ù©e)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Êô≤dG ¿ÉcôM øªMôdGóÑY ≈¡f) πjó©àdG

 Ú°ùM  »∏Y  √ô°ûM)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  ¿GRÉL  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH   (Oƒ¡Y)  ¤EG  (√ô°ûM)  øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  Ö∏£H  (…RGõg  äƒcôH

 (…RGõg  äƒcôH  Ú°ùM  »∏Y  Oƒ¡Y)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµj  å«ëH  (1118167707)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 º«gGôHEG øH óªMCG øH ∑Gƒ°ùe) ¬d Ωó≤J ¬fCÉH ¬£eÉ°U á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ïjQÉJh  (55860)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØM  πeÉM(1062634058)  ºbQ   Êóe  πé°S(»°ù«b

 ¤EG  (∑Gƒ°ùe)  øe ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  ÉÑdÉW (¬£eÉ°U ∫GƒMCG)   ÉgQó°üe `g1422/8/28

 º«gGôHEG  øH  óªMCG  øH  óªMCG  øH  øªMôdGóÑY)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (øªMôdGóÑY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (»°ù«b

 áëFÓdG  øe  (40)  IOÉª∏d  kGOÉæà°SG  ¬fCÉH  Iõ«æY  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (…ójÉ©dG ™jÉ°T π«YÉª°SG ¬°üM)  `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ” á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG

 ∂dPh  (…ójÉ©dG  ™jÉ°T  π«YÉª°SG  Úd)  Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d   (Úd)  ¤EG  (¬°üM)  øe

 `g1433/11/16  ïjQÉJh  (19137)  ßØ◊G  ºbQ  (1075400190)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(πFÉM) πé°S

 ∫GƒMC’G ΩÉY ôjóe ÜÉ£N Qó°U ób ¬fCÉH AGô≤°T á¶aÉ ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ≈∏Y á≤aGƒŸG  øª°†àŸG   ,  `g1436/11/25   ‘  (148293)  ºbQ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ á«fóŸG

 íÑ°ü«d (ó¡a) ¤EG (ó«¡a) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J (ÊÉ£ë≤dG ó«¡a øH Ò°ûH øH ó«¡a)  Ö∏W

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  ‘  ∂dPh  (ÊÉ£ë≤dG  ó«¡a  øH  Ò°ûH  øH  ó¡a)  Ò«¨àdG  ó©H  ÓeÉc  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1063762981)

 √Òª°S)`d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d (¿Éé°TCG) ¤EG (√Òª°S) øe(1084644093) ºbQ Êóe πé°S(…ôª©dG ¿GóªM ó©°S

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ôª©dG ¿GóªM ó©°S ¿Éé°TCG) πjó©àdG ó©H º°S’G

 ≈ë°Vh)`d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d  (OƒæY)  ¤EG  (≈ë°Vh)  øe(1063511966)  ºbQ  Êóe  πé°S(»Hô◊G  »∏Y  …RÉZ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Hô◊G »∏Y …RÉZ OƒæY) πjó©àdG ó©H º°S’G

 ¿GÈL ô°UÉf ¬æHR) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH É¡HCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ô°UÉf ¬æjR) πjó©àdG ó©H πeÉµdG º°S’G íÑ°ü«d (¬æjR) ¤EG (¬æHR) øe (ÊÉ£ë≤dG »©jô°ùdG

 áWÉMÓdh,(1012341416) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ ∂dPh (ÊÉ£ë≤dG »©jô°ùdG ¿GÈL

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ºbQ  Êóe  πé°S(»Hô◊G  π«Ñ°S  ó¡a  ¬jQóH)  IójÈH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ¤EG  Ωó≤J

 º°S’G íÑ°üj å«ëH (QOÉ«H) ¤EG  (¬jQóH) øe ∫h’G º°S’G Ò«¨J ÉÑdÉW (1006001372)

 ¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  Ωó≤à«∏a  á°VQÉ©e  ¬d  øªa(»Hô◊G  π«Ñ°S  ó¡a  QOÉ«H)  Ò«¨àdG  ó©H

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  AÉ«Ñ°U  á¶aÉ  ‘  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S  (∑ƒ°T  óª  π«YÉª°SG  ihôe)  ¤EG  (∑ƒ°T  óª  π«YÉª°SG  ájƒ¨e)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1100726049)

 (…õæ©dG ™é¡e Ëôc øH ™é¡e) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH πFÉM á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d  (¿RÉe)  ¤EG  (™é¡e)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H(109454397)  ÊóŸG  πé°ùdÉH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh ,(…õæ©dG ™é¡e Ëôc øH ¿RÉe) πjó©àdG ó©H º°S’G

 áëFÓdG  øe  (40)  IOÉ```ŸG  ÖLƒ```Ã  ¢VÉjô``dG  á≤£æÃ  á```«fóŸG  ∫Gƒ```MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ Êóe πé°S (»Hô◊G iôª©dG …ƒ∏L øH ™aÉf âæH ¬æ«¡jƒ°T) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG

 ™aÉf âæH ¿ÉæM) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¿ÉæM) ¤EG (¬æ«¡jƒ°T) øe (1041165125)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Hô◊G iôª©dG …ƒ∏L øH

 áëFÓdG  øe  (40)  IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ Êóe πé°S(»Hô◊G ÊÉØ«©°ûdG Òæe øH OƒªM âæH ¬©aQ) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG

 øH OƒªM âæH ¬fGO) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(¬fGO) ¤EG (¬©aQ) øe (1090990720)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Hô◊G ÊÉØ«©°ûdG Òæe

 »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øe (1029671748) ºbQ Êóe πé°S(≥«àY ∫BG ó©°S øH óª âæH AÉ¡f) `d º°S’G πjó©àH

 áWÉMÓdh,(≥«àY ∫BG ó©°S øH óª âæH ≈¡f) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(≈¡f) ¤EG (AÉ¡f)

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1051510780) ºbQ Êóe πé°S(Êô≤dG ¿ÉªãY ∫BG ô°UÉf øH »∏Y âæH ¬ë∏Øe) `d º°S’G πjó©àH

 ¿ÉªãY ∫BG ô°UÉf øH »∏Y âæH AÉ°ù«e) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(AÉ°ù«e) ¤EG (¬ë∏Øe) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Êô≤dG

 »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe  (40)  IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1063805764) ºbQ Êóe πé°S(…ô°ShódG QÉªY ∫BG ó«©°S øH óªM âæH AÓàH) `d º°S’G πjó©àH

 QÉªY  ∫BG  ó«©°S  øH  óªM  âæH  ∫ƒàÑdG)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (∫ƒàÑdG)  ¤EG  (AÓàH)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG

 »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1077801486) ºbQ Êóe πé°S(ÊÉ£ë≤dG …ôØæÿG Qƒ°üæe óª ÊÉ¡J) `d º°S’G πjó©àH

 …ôØæÿG  Qƒ°üæe  óª  ¥ƒ°T)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(¥ƒ°T)  ¤EG  (ÊÉ¡J)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG

 »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe  (40)  IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1049712951) ºbQ Êóe πé°S(ÊÉ£ë≤dG …ôØæÿG Qƒ°üæe óª ≈ë°Vh) `d º°S’G πjó©àH

 …ôØæÿG  Qƒ°üæe  óª  ¬fGO)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(¬fGO)  ¤EG  (≈ë°Vh)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG

 ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 πjó©àH (1029775119) ºbQ Êóe πé°S(ÊÉ£ë≤dG •ƒ°ûe øH ¢†FÉY øH …ó¡e øH ó«ÑY)

 •ƒ°ûe øHG ¢†FÉY øH …ó¡e øH ˆGóÑY) º°S’G íÑ°ü«d(ˆGóÑY) ¤EG (ó«ÑY) øe  ∫hC’G º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG

 º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1113136046)  ºbQ  Êóe πé°S(Òª©dG  øªMôdGóÑY øH  ÒªY âæH  ¬∏«g)  ∫hC’G

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Òª©dG  øªMôdGóÑY øH  ÒªY âæH ÜÉë°S) º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf

 ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 πjó©àH  (1102082326)  ºbQ  Êóe  πé°S(ÊÉ£ë≤dG  …Oô°ùŸG  ¿ÉÑ«M  ¢†FÉY  øH  ¿ÉÑ«M)

 …Oô°ùŸG  ¿ÉÑ«M  ¢†FÉY  øH  ∞jÉf)  º°S’G  íÑ°ü«d(∞jÉf)  ¤EG  (¿ÉÑ«M)  øe   ∫hC’G  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG

 ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 πjó©àH  (1070369523)  ºbQ  Êóe  πé°S(»Ñ«à©dG  …Òª°ùdG  õ¡L  øH  ídÉ°U  øH  õ¡L)

 …Òª°ùdG  õ¡L øH  ídÉ°U øH  π°ü«a)  º°S’G íÑ°ü«d(π°ü«a)  ¤EG  (õ¡L) øe  ∫hC’G  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG

 ÊÉªMôdG  »°SQÉa  »MÉæe  ó¡°U)  É¡d  Ωó≤J  ¬fCÉH  ¢VÉjôdÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

(ó¡a)  ¤EG  (ó¡°U)  øe   ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1060972724)  ºbQ  Êóe  πé°S(»ª≤ÑdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»ª≤ÑdG ÊÉªMôdG ¢SQÉa »MÉæe ó¡a) º°S’G íÑ°ü«d

 ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1089314841) ºbQ Êóe πé°S(»Hô◊G »ª«∏°ùdG πeÉ°U ó©°S ¢ùgÉf)

 áWÉMÓdh,(»Hô◊G »ª«∏°ùdG  πeÉ°U ó©°S ¢SQÉa) º°S’G íÑ°ü«d(¢SQÉa) ¤EG  (¢ùgÉf) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 (»∏©ªÿG  …ó©°S  Ò°ûH  ¬Ø∏°U)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  √ójÈH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 å«ëH (∫Éæe) ¤EG (¬Ø∏°U) øe ∫h’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (1088519838) ÊóŸG πé°ùdÉH

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa(»∏©ªÿG …ó©°S Ò°ûH ∫Éæe) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°üj

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 (…ô¡°ûdG  ø°ùM  óªMCG  ´RÉ«g)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  √ójÈH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 å«ëH (OÉjR) ¤EG (´RÉ«g) øe ∫h’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (1054471246) ÊóŸG πé°ùdÉH

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa(…ô¡°ûdG ø°ùM óªMCG OÉjR) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°üj

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 ¿ÉfóY) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(ódÉN)  ¤EG  (¿ÉfóY)  øe(1093824561)  ºbQ  Êóe  πé°S(ÊÉ£ë≤dG  øªMôdGóÑY  ˆGóÑY

 iôL  ∂dòH  áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG  øªMôdGóÑY  ˆGóÑY  ódÉN)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf

 ˆGóÑY »àÑN) `d ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d(ódÉN)  ¤EG  (»àÑN)  øe(1059557692)  ºbQ  Êóe  πé°S(‘Ó◊G  óYÉ°ùe  ∫BG  ó©°S

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(‘Ó◊G óYÉ°ùe ∫BG ó©°S ˆGóÑY ódÉN) πjó©àdG ó©H º°S’G

 ∫GƒM’G ΩÉY ôjóe á≤aGƒe ≈∏Y AÉæH  ¬fCÉH  è∏eCG  á¶aÉëÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ≈∏Y  á≤aGƒŸG   øª°†àŸGh  `g1437/1/21  ‘  13861  ºbQ  ¬HÉ£îH  ∑ƒÑJ  á≤£æÃ  á«fóŸG

 ¤EG  (…OÉ¡dGóÑY)  øe  (…óª◊G  ˆGóÑY  Ò°†«  øH  …OÉ¡dGóÑY)  `d  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J

 πé°ùdÉH (…óª◊G ˆGóÑY Ò°†« øH »bÉÑdGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (»bÉÑdGóÑY)

 πé°S `g1418/2/16 ‘ (133328) ºbQ ¢SƒØædG á¶«ØM ¢SÉ°SCGh (1051194205) ÊóŸG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, è∏eCG

 ∫GƒMCÓd á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«bô°ûdG á≤£æŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  ,`g1436/8/13  ïjQÉJh  (74276)ºbQ  á«bô°ûdÉH  á«fóŸG

 ºbQ  Êóe  πé°S  (º∏°ùŸG  ≈°ù«Y  OGƒL  »∏Y)  ¤EG  (º∏°ùŸG  ≈°ù«Y  OGƒL  …QÉ°ûe)  `d  ∫hC’G

 πé°S `g1423/1/25 ïjQÉJh (209588) ºbQ ¢SƒØædG á¶«ØM ¢SÉ°SCGh (1054290182)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(AÉ°ùM’G)

 ˆG  ∞«°V  øH  »eGQ)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH   ∞FÉ£dG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØMh  (1093202362)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»Ø≤ãdG  »Ø°Sƒ«dG  ¢VƒY  øH

 øe ∫hC’G º°S’G πjó©J kÉÑdÉW (∞FÉ£dG) ÉgQó°üe , `g1433/11/17 ïjQÉJh (262869)

 »Ø°Sƒ«dG ¢VƒY øH ˆG ∞«°V øH ¿ÉjQ) πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj å«ëH (¿ÉjQ) ¤EG (»eGQ)

 áWÉMÓdh,¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  ¬à°VQÉ©Ã  Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa  (»Ø≤ãdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ¬aƒ∏N »∏Y ¬∏W)`d  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH É¡HCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¬aƒ∏N  »∏Y  ióf)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G  íÑ°ü«d  (ióf)  ¤EG  (¬∏W)  øe  (  …ô¡°ûdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1061401616) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ ∂dPh (…ô¡°ûdG

 (»Hô◊G ¥hRôe ∞«∏N ¥hRôe)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  √ójÈH á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (õjõ©dGóÑY) ¤EG (¥hRôe) øe ∫h’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (1096284615) ÊóŸG πé°ùdÉH

 ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa(»Hô◊G ¥hRôe ∞«∏N õjõ©dGóÑY) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°üj å«ëH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP

 ôØ°ùe ¬æ«µ°S)  `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  ΩÉeódÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ôØ°ùe  √ÒeCG)  Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (1100109832)  Êóe  πé°S  (Öjô÷G  ∞°Sƒj

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (Öjô÷G ∞°Sƒj

 ¬«aÉY)`d  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸG ∞«£≤dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ºbQ   Êóe  πé°S  (ÊGhõZ  ÊÓëb  ¿Éª∏°S  ìôØe  ôéa)  ¤EG  (ÊGhõZ  ÊÓëb  ¿Éª∏°S  ìôØe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1085489902)

 ºbQ (»Hô◊G ¢VƒY óª »LGQ) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH √ójÈH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 å«ëH (íLGQ) ¤EG (»LGQ) øe ∫h’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (1000582385) ÊóŸG πé°ùdG

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa(»Hô◊G ¢VƒY óª íLGQ) Ò«¨àdG ó©H º°S’G íÑ°üj

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 (»Hô◊G ó¡a ¿GÒÑY) É¡«dEG  Ωó≤J ¬fCÉH ájÒµÑdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 áWÉMÓdh, (óª) ¤EG (¿GÒÑY) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨àd (1104862212) ºbQ ÊóŸG  πé°S

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (40) IOÉª∏d kGOÉæà°SG ¬fCÉH Iõ«æY á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øe (…Ò£ŸG Êƒ©dG ¿Ó«îf »MÉæe ∞jÉc)  `d  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ” á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd

 ∂dPh (  …Ò£ŸG  Êƒ©dG  ¿Ó«îf »MÉæe  ó¡a)  Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G íÑ°ü«d   (ó¡a)  ¤EG  (∞jÉc)

 πé°S `g1427/1/18  ïjQÉJh (27836) ßØ◊G ºbQ  (1071407330) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(á©ªéŸG)

 ¢SÉª ˆGóÑY »°SÉb) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  ô°SGhódG …OGh á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (ó¡a) ¤EG (»°SÉb) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd  (1057554758) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG  (áª∏jƒ°S ∫BG

 áWÉMÓdh,ô°SGhódG  …OGh  πé°S  `g1410/2/26  ïjQÉàH  (11744)  ºbQ   á¶«ØM  ¢SÉ°SCGh

.√ô°ûf iôL ∂dòH

  (»eòL ™∏°üe óªMCG ¬YQR) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH ¿GRÉL á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 å«ëH (ó¡°T) ¤EG (¬YQR) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏£H(1091981728) ºbQ Êóe πé°S

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (»eòL ™∏°üe óªMCG ó¡°T) πjó©àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj

 º«gGôHEG øH ÖjP øH â«îH) É¡«dG Ωó≤J  ¬fCÉH  êôÿG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¤EG  (â«îH)   øe  (1075836674)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH   ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H(óªM

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (óªM º«gGôHG øH ÖjP øH óª) º°S’G íÑ°ü«d (óª)

 º«gGôHG øH ÖjP øH »£H) É¡«dG Ωó≤J  ¬fCÉH  êôÿG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (ˆGóÑY) ¤EG (»£H) øe (1075836633) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H(óªM

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (óªM º«gGôHG øH ÖjP øH ˆGóÑY) º°S’G íÑ°ü«d

 É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH  AÉëaQ  á¶aÉ/ á«dÉª°ûdG  Ohó◊G á≤£æe ‘  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ºbQ  ¢SƒØf á¶«ØM πeÉM  (1071313454) ºbQ Êóe πé°S (…ôª°ûdG »é∏a ¿É°†eQ ¬«æK)

 (¬«æK) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏£H (ôYôY) ÉgQó°üe `g1435/9/24  ïjQÉJh (12054)

 ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa (…ôª°ûdG »é∏a ¿É°†eQ QÉæe) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (QÉæe) ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã  Ωó≤à«∏a ∂dP

 øe  QOÉ°üdG  …QGRƒdG  QGô≤dG  ÖLƒÃ  AÉ°ùM’G  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  ,  `g1423/11/5  ïjQÉJh  (2811)  ºbQ  óYÉ°ùŸG  á«∏NGódG  IQGRh  π«ch

 ∂dPh  (øeƒŸG óªMCG º«gGôHG óª) ¤EG (øeƒŸG óªMCG º«gGôHG óYQ) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

 ïjQÉJh  (144898)  ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØM  ¢SÉ°SCGh  (1001434057)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (AÉ°ùM’G) πé°S  `g1413/4/28

 ˆGóÑY øH óª øH OÉéH) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH ¬«©jƒ≤dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (±Gƒf)  ¤EG  (OÉéH)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H  (ÊÉ£ë≤dG  ó©°S  ∫BG

  á¶«ØM  ∞∏eh   ÊóŸG  ¬∏é°S  ‘  (ÊÉ£ë≤dG  ó©°S  ∫BG  ˆGóÑY  øH  óª  øH  ±Gƒf)  πjó©àdG

 iôL ∂dòH  áWÉMÓdh,á«©jƒ≤dG  πé°S  `g1433/3/13  ïjQÉJh  ,  (44164)  ºbQ  ¢SƒØædG

.√ô°ûf

  á«YôØdG  áæé∏dG  QGôb  Qó°U  ¬fCÉH   Ωƒª©∏d  áMÉÑdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  »°VÉ≤dG  ,`g1435/8/21  ‘  (∫/451)ºbQ  óMƒŸG  á«fóŸG  ∫GƒMCÓd

 »Yõ«æ≤dG  »£H  óª  »£H)  ¤EG  (…óeÉ¨dG  »Yõ«æ≤dG  »£H  óª  ¢†FÉY)  `d  ∫hC’G  º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(1020204374) ºbQ ÊóŸG πé°ùdÉH (…óeÉ¨dG
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UM AL-QURA 393

مبطار قاعدة امللك �شلمان اجل�ية

خادم احلرمني ال�شريفني ي�شتقبل ملك اإ�شبانيا ال�شابق
الرياض - واس

ال�شابق  اإ�شبانيا  مملكة  ملك  كارلو�س  خوان  امللك  جالة  و�شل 

املوافق 1437هيييي  �سفر   18 االإثيينيين  يييوم  م�شاء  الريا�س  اإىل 

30 نوفمرب 2015م.

عبدالعزيز بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن  خييادم  وكييان 

مطار  و�شوله  لدى  جالته  ا�شتقبال  يف  اهلل،  حفظه  �شعود  اآل 

قاعدة امللك �شلمان اجلوية.

كما كان يف ا�شتقبال جالته �شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل 

رئي�س  ومعايل  الريا�س،  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن 

مملكة  و�شفري  العباد،  �شالح  بن  خالد  االأ�شتاذ  امللكية  املرا�شم 

اإ�شبانيا لدى اململكة خواكن برييث.

الرياض - واس 
�شلمان  املييلييك  ال�شريفن  احلييرميين  خيييادم  اأقيييام 

ق�شره  يف  اهلل،  حفظه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

املوافق 1437هي  �سفر   18 االإثنن  يوم  بالريا�س 

جلالة  تكرمياً  ع�شاء  ماأدبة  2015م،  نوفمرب   30

امللك خوان كارلو�س ملك مملكة اإ�شبانيا ال�شابق. 

وقبيل املاأدبة �شافح جالته اأ�شحاب ال�شمو امللكي 

الييوزراء،  واملعايل  الف�شيلة  واأ�شحاب  االأميييراء، 

وكبار امل�شوؤولن من مدنين وع�شكرين. 

ح�شر املاأدبة �شاحب ال�شمو االأمري خالد بن فهد بن 

خالد، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شعد 

بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري مقرن 

االأمري  ال�شمو  و�شاحب  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 

ال�شمو  و�شاحب  عبدالرحمن،  بن  عبداهلل  بن  بندر 

عبدالعزيز،  بن  �شعود  بن  م�شعل  االأمييري  امللكي 

بن  عبدالعزيز  بن  في�شل  االأمري  ال�شمو  و�شاحب 

بن  في�شل  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  في�شل، 

بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، و�شاحب 

بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  �شعد  االأمييري  ال�شمو 

بن  من�شور  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  تركي، 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز،  بن  �شعود 

ال�شمو  و�شاحب  الفي�شل،  العبداهلل  �شعود  االأمري 

االأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالرحمن، و�شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري �شعود بن �شعد بن عبدالعزيز، 

بن  فهد  بن  حممد  االأمييري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري تركي بن 

نا�شر بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز،  بن  �شعود  بن  نايف 

وزارة  وكيل  �شعود  بن  حممد  بن  تركي  االأمييري 

و�شاحب  االأطراف،  املتعددة  للعاقات  اخلارجية 

ال�شمو امللكي االأمري �شعود بن فهد بن عبدالعزيز، 

�شعد،  بن  في�شل  بن  �شعد  االأمري  ال�شمو  و�شاحب 

بن  �شعود  بن  االأمري طال  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

فهد  بن  بدر  االأمييري  ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز، 

بن  عبدالرحمن  االأمري  ال�شمو  و�شاحب  �شعد،  بن 

�شعود الكبري، و�شاحب ال�شمو االأمري خالد بن �شعد 

الدكتور  االأمييري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  فهد،  بن 

من�شور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�شو 

جمل�س الوزراء م�شت�شار خادم احلرمن ال�شريفن، 

عبداهلل  بن  متعب  االأمييري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

و�شاحب  الوطني،  احلر�س  وزير  عبدالعزيز  بن 

ال�شمو االأمري فهد بن عبداهلل بن م�شاعد، و�شاحب 

بن  حممد  بن  في�شل  الدكتور  االأمري  امللكي  ال�شمو 

عبداهلل  بن  تركي  االأمري  ال�شمو  و�شاحب  �شعود، 

ال�شريفن،  احلييرميين  خييادم  م�شت�شار  حممد  بيين 

بن  �شعود  بن  يزيد  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

الوليد  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز، 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز،  بن  طال  بن 

االأمري نواف بن عبداهلل بن �شعود، و�شاحب ال�شمو 

و�شاحب  �شعد،  بيين  فهد  بيين  عبدالعزيز  االأميييري 

ال�شمو االأمري �شعود بن �شلمان بن حممد، و�شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، 

وزييير  الييييوزراء  جمل�س  رئي�س  نييائييب  العهد  ويل 

بن  عبدالعزيز  االأمري  ال�شمو  و�شاحب  الداخلية، 

الدكتور  االأمري  ال�شمو  �شلمان بن حممد، و�شاحب 

امللك  مدينة  رئي�س  حممد  بيين  �شعود  بيين  تركي 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و�شاحب ال�شمو االأمري 

ال�شمو  و�شاحب  عبدالرحمن،  بن  عبداهلل  بن  بدر 

االأمري حممد بن �شلمان بن حممد، و�شاحب ال�شمو 

ال�شمو  و�شاحب  خالد،  بن  �شعد  بن  خالد  االأمييري 

عبدالعزيز،  بن  �شعود  بن  يو�شف  االأمييري  امللكي 

خالد  بن  �شعود  بن  خالد  االأمييري  ال�شمو  و�شاحب 

االأمري  ال�شمو  و�شاحب  اخلارجية،  وزير  م�شاعد 

الدرعية،  حمافظ  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  اأحمد 

بن  ح�شام  الدكتور  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

�شعود بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو 

ال�شمو  و�شاحب  خالد،  بن  �شعود  بن  بندر  االأمري 

االأمري الدكتور بندر بن �شلمان بن حممد، و�شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن تركي بن عبدالعزيز 

املعدنية،  واليييرثوة  الييبييرتول  بيييوزارة  امل�شت�شار 

و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري في�شل بن عبداملجيد 

بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو االأمري فهد بن �شعد 

في�شل  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  في�شل،  بن 

امللكي،  الديوان  يف  امل�شت�شار  �شلطان  بن  خالد  بن 

و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري نواف بن في�شل بن 

فهد، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري تركي بن حممد 

بن  حممد  االأمييري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  فهد،  بن 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي 

و�شاحب  نايف،  بن  �شعود  بن  عبدالعزيز  االأمييري 

بن  عبدالرحمن  بن  �شعود  االأمييري  امللكي  ال�شمو 

بن  نييواف  االأمييري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  نا�شر، 

نايف بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

ال�شمو  عبدالعزيز، و�شاحب  بن  �شلمان  بن  �شعود 

عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن  تركي  االأمييري  امللكي 

�شلطان  بن  م�شعل  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

بن عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خالد 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن 

االأمري عبداملجيد بن عبداالإله بن عبدالعزيز.

خادم احلرمني ال�شريفني يقيم ماأدبة ع�شاء تكرميا مللك اإ�شبانيا ال�شابق
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مبنا�شبة الي�م ال�طني وال�شتقالل

خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد وويل ويل العهد يهنئ�ن 
قادة الب��شنة والهر�شك و�ش�رينام وم�ريتانيا واألبانيا

خادم احلرمني ال�شريفني يرعى انطالق املهرجان ال�طني للرتاث 

والثقافة الـ30
الرياض - واس

يرعى مب�شيئة اهلل تعاىل خادم احلرمن ال�شريفن امللك 

املهرجان  اهلل،  حفظه  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

الوطني للرتاث والثقافة يف دورته الثاثن يف الي24 من 

�شهر ربيع االآخر املقبل، املوافق للثالث من �شهر فرباير 

2016م.

عبداهلل  بن  متعب  االأمييري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ورفع 

العليا  اللجنة  رئي�س  الوطني  احلر�س  وزير  عبدالعزيز 

للمهرجان، اأ�شمى اآيات ال�شكر واالمتنان خلادم احلرمن 

ال�شريفن على رعايته واهتمامه بهذه املنا�شبة الوطنية، 

وهو ما كان له اأكرب االأثر يف اأن ت�شل اإىل ما و�شلت اإليه 

من�شوبي  اعتزاز  عن  معرباً  متوا�شلة،  جناحات  من 

وزارة احلر�س الوطني بتنظيم مهرجان اجلنادرية الذي 

اأ�شحى اأحد املكت�شبات الوطنية املميزة.

اللجنة  رئي�س  الوطني  احلر�س  وزييير  �شمو  وجه  وقد 

والعمل  اجلهود  بتكثيف  كافة  اللجان  للمهرجان،  العليا 

امل�شرف  باملظهر  القادمة  املهرجان  دورة  تظهر  اأن  على 

الذي يعك�س ثقافة وتراث اململكة العربية ال�شعودية.

الرياض - واس
عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن  خييادم  بعث 

دراغييان  الدكتور  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �شعود،  اآل 

ت�شوفيت�س رئي�س جمل�س رئا�شة البو�شنة والهر�شك، مبنا�شبة 

اليوم الوطني لباده. واأعرب امللك املفدى با�شمه وا�شم �شعب 

وحكومة اململكة العربية ال�شعودية عن اأ�شدق التهاين واأطيب 

و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة  بال�شحة  التمنيات 

البو�شنة والهر�شك ال�شديق اطراد التقدم واالزدهار.

ديانو  ديزي  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

يوم  ذكرى  مبنا�شبة  �شورينام،  جمهورية  رئي�س  بوتري�شي 

�شعب  وا�شم  با�شمه  املفدى  امللك  واأعييرب  لباده.  اال�شتقال 

وحكومة اململكة العربية ال�شعودية عن اأ�شدق التهاين واأطيب 

و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة  بال�شحة  التمنيات 

جمهورية �شورينام ال�شديق اطراد التقدم واالزدهار.

ولد  حممد  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  رعيياه  وبعث 

عبدالعزيز رئي�س اجلمهورية االإ�شامية املوريتانية، مبنا�شبة 

ذكرى ا�شتقال باده. واأعرب امللك املفدى با�شمه وا�شم �شعب 

وحكومة اململكة العربية ال�شعودية عن اأ�شدق التهاين واأطيب 

و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة  بال�شحة  التمنيات 

التقدم  اطييراد  ال�شقيق  املوريتانية  االإ�شامية  اجلمهورية 

واالزدهار.

ني�شاين  بوجار  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  اأيده  وبعث 

بيياده.  ا�شتقال  ذكييرى  مبنا�شبة  األبانيا،  جمهورية  رئي�س 

اململكة  وحكومة  �شعب  وا�شم  با�شمه  املفدى  امللك  واأعييرب 

التمنيات  واأطيييييب  التهاين  اأ�ييشييدق  عن  ال�شعودية  العربية 

جمهورية  و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة  بال�شحة 

األبانيا ال�شديق اطراد التقدم واالزدهار.

بن  نايف  بن  حممد  االأمييري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  �شعود، ويل  اآل  عبدالعزيز 

وزير الداخلية، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س الدكتور دراغان 

ت�شوفيت�س رئي�س جمل�س رئا�شة البو�شنة والهر�شك، مبنا�شبة 

التهاين  اأبلغ  عن  العهد  ويل  �شمو  وعرب  لباده.  الوطني  اليوم 

لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة  مبييوفييور  التمنيات  واأطيييييب 

من  املزيد  ال�شديق  والهر�شك  البو�شنة  و�شعب  وحلكومة 

التقدم واالزدهار.

ديانو  ديزي  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

يوم  ذكرى  مبنا�شبة  �شورينام،  جمهورية  رئي�س  بوتري�شي 

اال�شتقال لباده. وعرب �شمو ويل العهد عن اأبلغ التهاين واأطيب 

وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  التمنيات 

التقدم  ميين  املييزيييد  ال�شديق  �شورينام  جمهورية  و�شعب 

واالزدهار.

ولد  حممد  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  رعيياه  وبعث 

عبدالعزيز رئي�س اجلمهورية االإ�شامية املوريتانية، مبنا�شبة 

التهاين  اأبلغ  عن  العهد  ويل  �شمو  وعرب  باده.  ا�شتقال  ذكرى 

لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة  مبييوفييور  التمنيات  واأطيييييب 

ال�شقيق  املوريتانية  االإ�شامية  اجلمهورية  و�شعب  وحلكومة 

املزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث حفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س بوجار ني�شاين 

رئي�س جمهورية األبانيا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده. وعرب 

مبوفور  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأبلغ  عن  العهد  ويل  �شمو 

جمهورية  و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة 

األبانيا ال�شديق املزيد من التقدم واالزدهار.

بن  �شلمان  بن  حممد  االأمييري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

عبدالعزيز اآل �شعود، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

الدكتور  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  الدفاع،  وزير  الوزراء 

والهر�شك،  البو�شنة  رئا�شة  جمل�س  رئي�س  ت�شوفيت�س  دراغان 

اليوم الوطني لباده. وعرب �شمو ويل ويل العهد عن  مبنا�شبة 

وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  التمنيات  واأ�شدق  التهاين  اأطيب 

لفخامته، وحلكومة و�شعب البو�شنة والهر�شك ال�شديق املزيد 

من الرقي واالزدهار.

ديانو  ديزي  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

يوم  ذكرى  مبنا�شبة  �شورينام،  جمهورية  رئي�س  بوتري�شي 

اال�شتقال لباده. وعرب �شمو ويل ويل العهد عن اأطيب التهاين 

لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  التمنيات  واأ�ييشييدق 

من  املزيد  ال�شديق  �شورينام  جمهورية  و�شعب  وحلكومة 

الرقي واالزدهار.

ولد  حممد  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  رعيياه  وبعث 

عبدالعزيز رئي�س اجلمهورية االإ�شامية املوريتانية، مبنا�شبة 

اأطيب  عن  العهد  ويل  ويل  �شمو  وعرب  بيياده.  ا�شتقال  ذكييرى 

التهاين واأ�شدق التمنيات مبوفور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، 

ال�شقيق  املوريتانية  االإ�شامية  اجلمهورية  و�شعب  وحلكومة 

املزيد من الرقي واالزدهار.

وبعث حفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س بوجار ني�شاين 

رئي�س جمهورية األبانيا، مبنا�شبة ذكرى ا�شتقال باده. وعرب 

�شمو ويل ويل العهد عن اأطيب التهاين واأ�شدق التمنيات مبوفور 

جمهورية  و�شعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�شعادة  ال�شحة 

األبانيا ال�شديق املزيد من الرقي واالزدهار.
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مكتب املدينـــةمكتب جـــدةسنـترالاإلدارة مكتب الدماممكتب الرياض
ت 5202277 - 012

012 - 5202902012 - 6534787014 - 8285774 012 - 5204344
ف 5215776 - 012

011 - 4425570
011 - 4425571013 - 8254681

أرقـــام 
إدارية

ويل ويل العهد يجتمع مع رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية 

بالربملان الربيطاين
الرياض - واس

بن  �شلمان  بن  حممد  االأمييري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اجتمع 

جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  عبدالعزيز، 

الثاثاء يييوم  باملعذر  مكتبه  يف  الييدفيياع،  وزيييير  الييييوزراء 

رئي�س  مع  2015م،  نوفمرب   24 املوافق  1437هييي  �سفر   12

جلنة ال�شوؤون اخلارجية بالربملان الربيطاين كري�شنب بلونت.

بن  الثنائية  العاقات  ا�شتعرا�س  االجتماع  خال  وجرى 

البلدين ال�شديقن، وبحث اآخر امل�شتجدات يف املنطقة.

ح�شر االجتماع معايل وزير اخلارجية االأ�شتاذ عادل اجلبري، 

و�شفري بريطانيا لدى اململكة �شاميون كولي�س

األخيــــرة

ويل ويل العهد يجتمع برئي�س املنتدى القت�شادي العاملي 
الرياض - واس

اجتمع �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، 

ويل ويل العهييد النائييب الثاين لرئي�ييس جمل�س الوزراء وزييير الدفاع، 

يف مكتبييه باملعييذر م�شيياء يييوم الثاثيياء 12 �سفر 1437هييي املوافق

2015م، مييع الرئي�ييس التنفيييذي وموؤ�ش�ييس املنتييدى  24 نوفمييرب 

االقت�شادي العاملي كاو�س �شوب.

ونوق�شت خييال االجتماع جميياالت التعاون بن اململكيية واملنتدى، 

باالإ�شافيية اإىل عييدد ميين املو�شوعييات االقت�شادييية ذات االهتمييام 

امل�شرتك.

ح�شيير االجتميياع معايل وزير االقت�شيياد والتخطيييط املهند�س عادل 

فقيييه، ومعييايل وزير الدوليية ع�شو جمل�ييس الييوزراء االأ�شتاذ حممد

اآل ال�شيييخ، ومعييايل وزييير اخلارجية االأ�شتاذ عييادل اجلبري، ومدير 

اإدارة منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمييال اإفريقيا باملنتدى االقت�شادي 

العاملي مرييك دو�شك.

68

ويل ويل العهد يتلقى 
ات�شال هاتفيا من 

الرئي�س اليمني

الرياض - واس

تلقييى �شاحييب ال�شمييو امللكييي االأمييري حممييد بيين �شلمييان بن 

عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 

وزييير الدفاع، ات�شييااًل هاتفياً يييوم ال�شبييت 16 �سفر 1437هي 

املوافييق 28 نوفمييرب 2015م، من فخاميية الرئي�س عبدربه 

من�شور هادي رئي�س اجلمهورية اليمنية.

وجييرى خال االت�شال بحث تطورات االأو�شاع يف ال�شاحة 

اليمنية.

الرياض - واس
ا�شتقبل خادم احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل، يف مكتبه بق�شر اليمامة يوم اخلمي�س

14 �سفر 1437هي املوافق 26 نوفمرب 2015م، معايل وزير خارجية جمهورية النم�شا �شب�شتيان كورت�س.

ومت خال اال�شتقبال ا�شتعرا�س العاقات الثنائية، وعدٍد من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك بن البلدين.

ح�شر اال�شتقبال، �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية، ومعايل وزير الدولة ع�شو جمل�س الوزراء الدكتور م�شاعد بن حممد العيبان، ومعايل وزير الثقافة واالإعام 

اململكة  لدى  النم�شا  و�شفري  اجلبري،  اأحمد  بن  عادل  االأ�شتاذ  اخلارجية  وزير  ومعايل  الطريفي،  زيد  بن  عادل  الدكتور 

جريجور كوي�شلر.

خادم احلرمني ال�شريفني ي�شتقبل وزير 
خارجية النم�شا

الرياض - واس
التقى �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير 

النم�شا  2015م، معايل وزير خارجية جمهورية  26 نوفمرب  14 �سفر 1437هي املوافق  الريا�س يوم اخلمي�س  الدفاع، يف 

�شب�شتيان كورت�س.

وجرى خال اللقاء بحث جماالت التعاون امل�شرتكة، وتطورات االأحداث على ال�شاحتن االإقليمية والدولية.

الديوان امللكي امل�شرف العام على مكتب  اللقاء معايل وزير اخلارجية االأ�شتاذ عادل اجلبري، ومعايل امل�شت�شار يف  ح�شر 

وزير الدفاع االأ�شتاذ فهد العي�شى، وعدد من امل�شوؤولن يف البلدين.

بحثا جمالت التعاون وتط�رات الأحداث

ويل ويل العهد يلتقي وزير خارجية النم�شا

الجمعة 22 صفر 1437 هـ       4 ديسمبـر 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4595             


