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جدة - واس
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  راأ���س 

اآل �سعود حفظه اهلل، اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء، بعد 

ظهر يوم الإثنني 21 �سعبان 1436ه� املوافق 8 يونيو 2015م، 

يف ق�سر ال�سالم بجدة.

عن  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأع��رب  اجلل�سة،  م�ستهل  ويف 

وروؤ�ساء  قادة  والفخامة  اجلاللة  لأ�سحاب  وتقديره  �سكره 

يف  وموا�ساة  تعاٍز  من  عنه  ع��روا  ما  على  ال�سقيقة  ال��دول 

بنت عبدالعزيز  الأمرية جواهر  امللكي  ال�سمو  وفاة �ساحبة 

اآل �سعود رحمها اهلل، �سائاًل اهلل العلي القدير اأن ل يريهم اأي 

مكروه.

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل رئي�س 
وزراء لبنان 

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل رئي�س 
وزراء ماليزيا 

جدة - واس
ت�سلم خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

حفظه اهلل، ر�سالة من اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد 

اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة. وقام بت�سليم الر�سالة 

ال�سباح  ال�سيخ ثامر بن جابر الأحمد  ال�سريفني،  خلادم احلرمني 

له  املفدى  امللك  ا�ستقبال  خالل  اململكة،  لدى  الكويت  دولة  �سفري 

املوافق 1436ه���  �سعبان   20 الأحد  يوم  ال�سالم  بق�سر  مكتبه  يف 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��ادم  ال�سفري  ونقل  2015م.  يونيو   7  

الأحمد  �سباح  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  وتقدير  حتيات 

اأب��دى  فيما  ال�سقيقة،  ال��ك��وي��ت  دول���ة  اأم���ري  ال�سباح  اجل��اب��ر 

اأيده اهلل، حتياته وتقديره ل�سموه. 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن  ح�سر ال�ستقبال �ساحب 

عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 

بن  م�ساعد  الدكتور  ال��وزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير  ومعايل 

حممد العيبان، ومعايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور عادل بن زيد 

الطريفي، ومعايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن اأحمد اجلبري، 

وامل�ست�سار  ال�سقعبي،  م�سعل  جدة  يف  الكويتي  العام  والقن�سل 

بال�سفارة الكويتية م�سعل الدبو�س.

خادم احلرمني ال�سريفني يت�سلم ر�سالة
من اأمري الكويت 
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جدة - واس
عبدالعزيز بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  راأ���س 

اآل �سعود حفظه اهلل، اجلل�سة التي عقدها جمل�س الوزراء، بعد 

ظهر يوم الإثنني 21 �سعبان 1436ه� املوافق 8 يونيو 2015م، 

يف ق�سر ال�سالم بجدة.

عن  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأع��رب  اجلل�سة،  م�ستهل  ويف 

وروؤ�ساء  ق��ادة  والفخامة  اجلاللة  لأ�سحاب  وتقديره  �سكره 

ال�سقيقة على ما عروا عنه من تعاٍز وموا�ساة يف وفاة  الدول 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية جواهر بنت عبدالعزيز اآل �سعود

 رحمها اهلل، �سائاًل اهلل العلي القدير اأن ل يريهم اأي مكروه.

ثم اأطلع اأيده اهلل، املجل�س على فحوى الر�سالة التي ت�سلمها من 

اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري 

رئي�س وزراء جمهورية  لدولة  ا�ستقباله  الكويت، ونتائج  دولة 

جنيب  حممد  ماليزيا  وزراء  رئي�س  ودول��ة  �سالم،  متام  لبنان 

البلدان  وتلك  اململكة  بني  العالقات  عمق  موؤكدًا  عبدالرزاق، 

ال�سقيقة، وحر�س اجلميع على تعزيزها يف �ستى املجالت.

زيد  بن  عادل  الدكتور  والإع��الم  الثقافة  وزير  معايل  واأو�سح 

اأن  اجلل�سة،  عقب  ال�سعودية  الأنباء  لوكالة  بيانه  يف  الطريفي 

عن  التقارير  من  جملة  اإىل  ذل��ك،  بعد  ا�ستمع  ال��وزراء  جمل�س 

الأحداث  وم�ستجدات  املحلي،  ال�ساأن  يف  املو�سوعات  من  عدد 

وتطوراتها اإقليمياً وعربياً ودولياً.

واأعرب جمل�س الوزراء عن ا�ستنكار اململكة العربية ال�سعودية 

البحرين  مملكة  وا�ستقرار  اأمن  زعزعة  اإىل  الهادفة  للمحاولت 

اإحباط  من  البحرينية  الأم��ن  اأجهزة  بتمكن  منوهاً  ال�سقيقة، 

كان  خارجية  اإرهابية  ب��اأط��راف  ارت��ب��اط  له  اإره��اب��ي  خمطط 

ي�ستهدف زعزعة الأمن وال�ستقرار يف مملكة البحرين، م�سددًا 

على اأهمية ت�سافر اجلهود للق�ساء على الإرهاب ب�سوره كافة.

كما اأعرب جمل�س الوزراء عن ا�ستنكار اململكة ل�ستمرار �سيا�سة 

التمييز العن�سري والتطهري العرقي �سد م�سلمي الروهينغا يف 

الت�سدي  �سرورة  اإىل  الداعية  اململكة  مواقف  جمددًا  ميامنار، 

الإ�سالمي،  التعاون  منظمة  ق��رارات  اإط��ار  يف  ال�سيا�سة  لتلك 

والأمم املتحدة ومبادئ حقوق الإن�سان العاملية.

احلرمني  خادم  كلمة  ت�سمنته  ما  على  ال��وزراء  جمل�س  واأثنى 

مبكافحة  واملهتمني  امل�سوؤولني  كبار  ا�ستقباله  لدى  ال�سريفني 

اململكة على  اإجماع يف  من  العام واخلا�س  القطاعني  الف�ساد يف 

اأكر  واأن  وال�سنة،  الكتاب  تعاليم  من  انطالقاً  الف�ساد،  مكافحة 

ا�ستملت  وما  الإ�سالمية،  ال�سريعة  تطبيق  هو  للف�ساد  حمارب 

اأمن  اإي�ساح ملا تنعم به اململكة وهلل احلمد من  عليه الكلمة من 

ومن  نبيه،  و�سنة  اهلل  كتاب  على  واجتماع  وتاآلف  وا�ستقرار 

توجيهات للجميع بالإبالغ عن اأي �سيء ي�سر باملواطن والوطن.

ورفع جمل�س الوزراء ال�سكر والتقدير خلادم احلرمني ال�سريفني 

على �سدور توجيهه حفظه اهلل، مبعاملة املواطنني الذين �سحوا 

باأرواحهم ب�ساأن اإحباط حماولة تنفيذ اجلرمية الإرهابية التي 

بحي  عنه  اهلل  ر�سي  احل�سني  م�سجد  داخل  امل�سلني  ا�ستهدفت 

العنود بالدمام معاملة �سهداء الواجب ومنحهم نوط ال�سجاعة، 

وتوحد  فئاته  بكافة  ال�سعودي  املجتمع  اأظهره  ما  اأن  موؤكدًا 

يقف  وم��ن  الفتنة  اأدوات  على  رد  خري  الإره���اب  جت��اه  �سفه 

وراءها، منوهاً بالتقدم امللمو�س الذي حترزه التحقيقات يف هذه 

احلوادث الإرهابية الذي اأ�سفر عن �سبط العديد من الأطراف 

اأط��راف  عن  مهمة  معلومات  على  واحل�سول  العالقة،  ذات 

الإجرامية  والأح��داث  العنا�سر  بتلك  متفاوتة  ارتباطات  لها 

املوؤ�سفة.

خمتلف  من  ال�سعودية  القوات  بتمكن  ال��وزراء  جمل�س  ون��وه 

جيزان  بقطاع  حم��اور  ع��دة  على  هجوم  �سد  من  القطاعات 

وجنران من اجلانب اليمني ق�سد به اخرتاق حدود اململكة من 

املعتدين، ومواجهة مقذوفات العدو بكل �سجاعة وتدمري اآلياته 

ال�سهداء ويرحمهم  اأن يتقبل  القدير  ومعداته، �سائاًل اهلل العلي 

رحمة وا�سعة.

ب�ساأن  تقرير  على  اطلع  ال���وزراء  جمل�س  اأن  معاليه  وب��ني 

اجلهات  جميع  قبل  من  الت�سغيلية  واخلطط  ال�ستعدادات 

احلكومية والأهلية ا�ستعدادًا ل�سهر رم�سان املبارك، وقد وجه 

ذات  اجلهات  خمتلف  ال�ساأن  هذا  يف  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

اخلدمات  وتوفري  ال�سريفني  احلرمني  قا�سدي  بخدمة  العالقة 

ن�سكهم،  اأداء  والزائرين  للمعتمرين  تي�سر  التي  واملتطلبات 

وت�سهم يف اأداء امل�سلني �سالتهم يف خ�سوع وطماأنينة، �سائاًل اهلل 

جل وعال اأن يبلغ اجلميع �سهر رم�سان املبارك واأن يتقبل منهم 

�سالح اأعمالهم.

احلرمني  خادم  موافقة  �سدور  اأن  على  الوزراء  جمل�س  و�سدد 

لالإدارة  ال�سعودية  العربية  اململكة  جائزة  رفع  على  ال�سريفني 

البيئية من م�ستوى العامل العربي اإىل م�ستوى العامل الإ�سالمي 

يوؤكد  الإ�سالمي،  التعاون  مبنظمة  الأع�ساء  ال��دول  لت�سمل 

اهتمام اململكة البالغ بال�ساأن البيئي وما يخدم وي�سهم يف حلول 

الق�سايا البيئية على امل�ستويات الإ�سالمية والعربية والدولية، 

واحلر�س على حتفيز العمل البيئي يف العامل الإ�سالمي.

اأن رعاية خادم احلرمني  الوزراء،  اأكد جمل�س  اأخرى  من جهة 

احلرمني  خادم  لكاأ�س  النهائية  للمباراة  وت�سريفه  ال�سريفني 

ال�سريفني للمو�سم الريا�سي احلايل بني فريقي الن�سر والهالل، 

وتكرميهم  ودعمهم  الوطن  وريا�سيي  ب�سباب  اهتمامه  يج�سد 

يف  امل�سرفة  بامل�ستويات  ظهورهم  على  واحلر�س  وت�سجيعهم 

خمتلف املحافل.

اأن جمل�س الوزراء  واأفاد معايل الدكتور عادل بن زيد الطريفي 

اطلع على املو�سوعات املدرجة على جدول اأعمال جل�سته، ومن 

بينها مو�سوعات ا�سرتك جمل�س ال�سورى يف درا�ستها، كما اطلع 

على ما انتهت اإليه كل من اللجنة العامة ملجل�س الوزراء وهيئة 

ما  اإىل  املجل�س  انتهى  وقد  �ساأنها،  يف  الوزراء  مبجل�س  اخلراء 

يلي:

إضافة فقرة
الهيئة  رئي�س  ال�سمو  رفعه �ساحب  ما  على  الطالع  بعد  اأوًل: 

ال�سعودية للحياة الفطرية، وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�سورى 

الوزراء  1436/6/25ه���، قرر جمل�س  رقم )30/54( وتاريخ 

من  )ال�سابعة(  امل��ادة  اإىل  جديدة  فقرة  اإ�سافة  على  املوافقة 

نظام الجتار بالكائنات الفطرية املهددة بالنقرا�س ومنتجاتها، 

1421/3/6ه���  وتاريخ  )م/9(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر 

وذلك بالن�س الآتي:

هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  للجنة  يجوز   - “ ج 
على  الن�س  العقوبة  بتحديد  ال�سادر  قرارها  ت�سمني  امل��ادة، 

ت�سدر  حملية  �سحيفة  يف  املخالف  نفقة  على  ملخ�سه  ن�سر 

يف مكان اإقامته، فاإن مل يكن يف مكان اإقامته �سحيفة ففي اأقرب 

منطقة له، اأو ن�سره يف اأي و�سيلة اأخرى منا�سبة، وذلك بح�سب 

يكون  اأن  على  وتاأثريها،  وج�سامتها،  املرتكبة،  املخالفة  نوع 

اأو  نظاماً،  املقررة  امل��دة  مب�سي  القرار  حت�سن  بعد  الن�سر 

بتاأييده من قبل املحكمة املخت�سة”.

وقد اأعد مر�سوم ملكي بذلك.

مذكرة تفاهم
ال�سمو  �ساحب  تفوي�س  على  ال��وزراء  جمل�س  واف��ق  ثانياً: 

ينيبه،  من  اأو  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�س 

تفاهم  �ساأن م�سروع مذكرة  الفرن�سي يف  بالتباحث مع اجلانب 

للتعاون العلمي والتقني بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية 

وحكومة جمهورية فرن�سا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع الن�سخة 

النهائية املوقعة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون مع روسيا
ثالثاً: وافق جمل�س الوزراء على تفوي�س معايل وزير الإ�سكان 

�ساأن  يف  الرو�سي  اجلانب  مع  بالتباحث  ينيبه،  من  اأو  املكلف 

حكومة  بني  الإ�سكان  جمال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  م�سروع 

الحت��ادي��ة،  رو�سيا  وحكومة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

املوقعة  النهائية  الن�سخة  رف��ع  ث��م  وم��ن  عليه،  والتوقيع 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون زراعي
رابعاً :وافق جمل�س الوزراء على تفوي�س معايل وزير الزراعة 

�ساأن م�سروع  الرو�سي يف  بالتباحث مع اجلانب  ينيبه،  اأو من 

مذكرة تفاهم للتعاون يف املجالت الزراعية بني وزارة الزراعة 

رو�سيا  يف  ال��زراع��ة  ووزارة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  الحتادية، 

املوقعة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

تطبيق قرارات
من  عدد  تطبيق  على  املوافقة  ال��وزراء  جمل�س  :ق��رر  خام�ساً 

قرارات املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ال�سادرة يف دورته )اخلام�سة والثالثني( التي عقدت يف الدوحة 

يوم 2/17/ 1436ه�، واملت�سمنة ما يلي:

)2025/2014م(  “املحدثة”  اخلليجية  اخلطة  اعتماد   �  1

للوقاية من الأمرا�س غري ال�سارية ومكافحتها.

2 � ا�ستمرار العمل ب�سفة ا�سرت�سادية بكافة القواعد واملبادئ 

التي  التعاون  جمل�س  بدول  املالية  الأ�سواق  لتكامل  املوحدة 

�سبق واأن اعتمدها املجل�س الأعلى، وذلك اإىل حني النتهاء من 

اإعداد منظومة القواعد املوحدة لتكامل الأ�سواق املالية لدول 

املجل�س ب�سكل كامل، والتاأكد من مواءمتها وتوافقها مع بع�سها 

بع�ساً.

3 � اعتماد اإعالن حقوق الإن�سان ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية.

لدول  التعاون  جمل�س  لدول  املوحد  الغذاء  نظام  اعتماد   �  4

اخلليج العربية ب�سفة ا�سرت�سادية ملدة عامني.

فيما  اجلمركي  الحتاد  هيئة  اإليه  انتهت  ما  على  املوافقة   �  5

يخ�س بع�س متطلبات املرحلة النهائية لالحتاد اجلمركي.

اتفاقية مع الكاميرون
�ساد�ساً :وافق جمل�س الوزراء على تفوي�س معايل رئي�س الهيئة 

م�سروع  على  بالتوقيع  ينيبه،  من  اأو  املدين  للطريان  العامة 

وحكومة  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية 

ثم  ومن  اجلوي،  النقل  خدمات  جمال  يف  الكامريون  جمهورية 

رفع الن�سخة النهائية املوقعة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

تعيينات وظيفية
باملرتبتني  تعيينات  على  ال���وزراء  جمل�س  :واف���ق  �سابعاً 

اخلام�سة ع�سرة والرابعة ع�سرة، وذلك على النحو التايل:

1 � تعيني الدكتور م�ساعد بن اإبراهيم بن را�سد احلديثي، على 

بوزارة  ع�سرة  اخلام�سة  باملرتبة  اإداري(  )م�ست�سار  وظيفة 

ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد.

2 � تعيني الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن �سعد احلارثي، 

باملرتبة  وامل�ساريع(  للتعمري  الأم��ني  )وكيل  وظيفة  على 

اخلام�سة ع�سرة باأمانة حمافظة جدة.

3 � تعيني عبداهلل بن مدلج بن نا�سر املدلج، على وظيفة )اأمني 

باملرتبة  ال�سريف(  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  ع��ام 

الرابعة ع�سرة بوزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة 

والإر�ساد.

التويجري،  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  تعيني   �  4

على وظيفة )مدير عام فرع الوزارة مبنطقة الريا�س( باملرتبة 

الرابعة ع�سرة بوزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة 

والإر�ساد.

تقريران سنويان
واطلع جمل�س الوزراء على تقريرين �سنويني للموؤ�س�سة العامة 

وهيئة  الأبحاث،  ومركز  التخ�س�سي  في�سل  امللك  مل�ست�سفى 

الت�سالت وتقنية املعلومات، عن عامني ماليني �سابقني، وقد 

اأحاط املجل�س علماً مبا جاء فيهما، ووجه حيالهما مبا راآه.

مجلس الــوزراء2

يف جل�سة جمل�س الوزراء

خادم احلرمني ال�سريفني يوجه بتوفري اخلدمات واملتطلبات التي تي�سر للمعتمرين 
والزائرين اأداء ن�سكهم

مجلس الوزراء يستنكر المحاوالت الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار 
مملكة البحرين ويشدد على أهمية تضافر الجهود للقضاء على 

اإلرهاب بصوره كافة

المجلس يعرب عن استنكار المملكة الستمرار سياسة التمييز 
العنصري والتطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار

الجمعة 25  شعبان 1436 هـ      12 يونيـة 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4570             
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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 25  شعبان 1436 هـ      12 يونيـة 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4570          

ال�سفراء املعينون اجلدد يت�سرفون باأداء الق�سم اأمام خادم احلرمني ال�سريفني 
جدة - واس

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأمام  الق�سم  باأداء  ت�سرف 

بن عبدالعزيز اآل �سعود، يف مكتبه حفظه اهلل، بق�سر ال�سالم يوم 

�سفراء  يونيو 2015م،   02 املوافق  �سعبان 1436ه�   15 الثالثاء 

الدول  من  عدد  لدى  حديثاً  املعينون  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

املعني  بنجابي  اإبراهيم  بن  منري  وه��م:  وال�سديقة،  ال�سقيقة 

املعني  ال��زه��راين  م��رزوق  بن  وع��ب��داهلل  ال��ب��ريو،  جمهورية  ل��دى 

الفريح  �سالح  بن  و�سليمان  الإ�سالمية،  باك�ستان  جمهورية  لدى 

املعني  لدى جمهورية غينيا، وعبداهلل بن حجاج املطريي  املعني 

ال�سبهان  �سبهان  بن  وثامر  ال�سعبية،  بنجالدي�س  جمهورية  لدى 

املعني  ال�سفيان  عبداهلل  بن  وفهد  العراق،  جمهورية  لدى  املعني 

الرحمن  اهلل  )ب�سم  قائلني  الفدرالية،  نيجرييا  جمهورية  ل��دى 

ملليكي  ثم  لديني،  خمل�ساً  اأكون  اأن  العظيم  باهلل  اأُق�سم  الرحيم.. 

على  اأحافظ  واأن  الدولة،  اأ�سرار  من  ب�سر  اأبوَح  ل  واأن  ووطني، 

اأعمايل  اأُوؤّدَي  واأن  واخل���ارج،  الداخل  يف  واأنظمتها  م�ساحلها 

بال�سدق والأمانة والإخال�س(. بعد ذلك ت�سرف كل من ال�سفراء، 

عيد بن حممد الثقفي املعني لدى �سلطنة عمان، وخالد بن م�ساعد 

العنقري املعني لدى جمهورية النم�سا، واأحمد بن يون�س الراك 

املعني لدى اليابان، وهاين بن عبداهلل موؤمنة املعني لدى البو�سنة 

خادم  على  بال�سالم  الق�سم،  اأدوا  الذين  وال�سفراء  والهر�سك، 

توجيهات  اإىل  ال�سفراء  ا�ستمع  ثم  اهلل.  اأيده  ال�سريفني  احلرمني 

خادم احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل، �سائاًل اهلل �سبحانه اأن يعينهم 

على اأداء مهامهم، ويوفقهم خلدمة دينهم ووطنهم و�سعبهم. 

ال��وزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزي��ر  معايل  الق�سم  اأداء  ح�سر 

الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان، ومعايل وزير الثقافة والإعالم 

لل�سوؤون  الدولة  وزير  ومعايل  الطريفي،  زيد  بن  عادل  الدكتور 

اخلارجية الدكتور نزار بن عبيد مدين.

الرباط - واس
�سدرت موافقة خادم احلرم��ني ال�سريفني امللك �سلمان 

ب��ن عبدالعزي��ز اآل �سعود حفظه اهلل، عل��ى رفع جائزة 

اململكة العربية ال�سعودية لالإدارة البيئية من م�ستوى 

الع��امل العرب��ي اإىل م�ست��وى العامل الإ�سالم��ي، لت�سمل 

الدول الأع�س��اء مبنظمة التعاون الإ�سالمي. اأعلن ذلك 

مع��ايل الرئي�س العام لالأر�س��اد وحماية البيئة الدكتور 

عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر، خالل رئا�سته لبدء فعاليات 

اأعم��ال الجتم��اع الثالث للمكت��ب التنفي��ذي الإ�سالمي 

للبيئ��ة، وتك��رمي الفائزي��ن بجائ��زة اململك��ة العربي��ة 

ال�ساد�س��ة،  دورته��ا  يف  البيئي��ة  ل��الإدارة  ال�سعودي��ة 

وذل��ك مبق��ر الإي�سي�سك��و الدائ��م بالعا�سم��ة املغربية 

الرب��اط ي��وم الأربع��اء 16 �سعب��ان 1436ه��� املوافق

 03 يوني��و 2015م. ون��وه الرئي���س الع��ام لالأر�س��اد 

وحماي��ة البيئ��ة مب��ا تولي��ه اململك��ة م��ن اهتم��ام بالغ 

بال�س��اأن البيئ��ي وما يخ��دم وي�سهم يف حل��ول الق�سايا 

الإ�سالمي��ة  امل�ستوي��ات  عل��ى  به��ا  املتعلق��ة  البيئي��ة 

والعربي��ة والدولية، وم��ن ذلك اعتماد جائ��زة اململكة 

ل��الإدارة البيئي��ة، مبنا�سب��ة حف��ل تك��رمي الفائزي��ن يف 

فيه��ا حر�س��ه  ال�ساد�س��ة يف خط��وة يتجل��ى  دورته��ا 

اأيده اهلل، على حتفيز العمل البيئي يف العامل الإ�سالمي.

بعد �سدور موافقة خادم احلرمني ال�سريفني

اإطالق جائزة الأمري حممد بن 
فهد لأف�سل اأداء خريي

يف الوطن العربي 

املليك يوافق على رفع جائزة اململكة لالإدارة البيئية 
من م�ستوى العامل )العربي( اإىل م�ستوى العامل 

)الإ�سالمي(

الدمام - واس
�س��درت موافق��ة خ��ادم احلرم��ني ال�سريفني 

�سع��ود  اآل  عبدالعزي��ز  ب��ن  �سلم��ان  املل��ك 

حفظ��ه اهلل، عل��ى اإن�ساء جائ��زة الأمري حممد 

ب��ن فهد بن عبدالعزي��ز لأف�سل اأداء خريي يف 

الوط��ن العربي، التي تتبناها موؤ�س�سة الأمري 

حمم��د بن فهد للتنمية الإن�سانية بالتعاون مع 

املنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الإداري��ة التابعة 

جلامع��ة ال��دول العربي��ة. وته��دف اجلائزة 

اخلريي��ة  للجمعي��ات  الفر���س  توف��ري  اإىل 

للو�س��ول  العرب��ي  الع��امل  يف  والإن�ساني��ة 

لأف�س��ل اأداء، وتاأ�سي��ل ثقاف��ة التميز يف هذه 

املوؤ�س�سات واجلمعيات. 

ورف��ع �ساح��ب ال�سم��و امللكي الأم��ري حممد 

جمل���س  رئي���س  عبدالعزي��ز  ب��ن  فه��د  ب��ن 

وامتنان��ه  �سك��ره  بال��غ  املوؤ�س�س��ة  اأمن��اء 

�سلم��ان  املل��ك  ال�سريف��ني  احلرم��ني  خل��ادم 

ب��ن عبدالعزي��ز ال �سع��ود حفظ��ه اهلل، عل��ى 

موافقته الكرمية باإطالق ه��ذه اجلائزة لرفع 

اأداء العم��ل الإن�س��اين واخلريي على م�ستوى 

الوط��ن العربي، م�س��ريًا �سم��وه اإىل اأن خادم 

احلرم��ني ال�سريفني يعد رائدًا للعمل اخلريي 

والإن�ساين على م�ستوى الوطن العربي.

ويل العهد يعتمد خطة الدفاع املدين ملواجهة الطوارئ ل�سهر رم�سان يف مكة املكرمة واملدينة املنورة 
الرياض - واس

عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اعتمد 

ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة،

�سهر  خالل  الطوارئ  ملواجهة  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  خطة 

رم�سان املبارك بالعا�سمة املقد�سة واملدينة املنورة، التي تهدف اإىل 

الدفاع  باأعمال  العالقة  الوقائية من املخاطر ذات  تعزيز الإجراءات 

املبارك  رم�سان  �سهر  املعتمرين طوال  �سالمة  املدين، واحلفاظ على 

الفريق  امل��دين  الدفاع  عام  مدير  معايل  ذلك  اأو�سح  1436ه���.  لعام 

�سليمان بن عبداهلل العمرو، معرباً عن امتنانه وتقديره ل�سمو الأمري 

الدفاع  جلهود  ومتابعته  دعمه  على  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد 

املدين للحفاظ على �سالمة املعتمرين وزوار امل�سجد النبوي ال�سريف 

يف اإطار جهود الدولة رعاها اهلل، يف خدمة �سيوف الرحمن، وما تقدمه 

املعتمرين  ملاليني  الُعمرة  منا�سك  اأداء  لتي�سري  �سخمة  اإمكانات  من 

طوال �سهر رم�سان املبارك كل عام.
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جدة - واس
عق��د �ساحب ال�سم��و امللكي الأمري حمم��د بن نايف بن 

عبدالعزي��ز، ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء 

وزي��ر الداخلي��ة حفظه اهلل، يف ق�س��ر املوؤمترات بجدة 

م�س��اء ي��وم الثالث��اء 15 �سعب��ان 1436ه��� املواف��ق 

02 يوني��و 2015م، اجتماع��اً مع دول��ة رئي�س وزراء 

جمهورية لبنان متام �سالم. ويف بداية الجتماع رحب 

�سم��و ويل العه��د بدولت��ه ومرافقي��ه، فيما ع��ر دولته 

ع��ن �سعادت��ه بزيارة  اململك��ة ولقائه �سم��و ويل العهد. 

واأكد �سم��و ويل العهد خالل الجتم��اع متانة العالقات 

ال�سرتاتيجي��ة والتاريخي��ة ب��ني البلدي��ن ال�سقيقني، 

وحر�سهما على بذل املزيد من العمل من اأجل تكري�سها 

�سم��وه  موؤك��دًا  ال�سع��د،  خمتل��ف  عل��ى  وتعزيزه��ا 

ا�ستمرار اململكة على العم��ل بنهجها التاريخي يف دعم 

الوح��دة الوطنية بلبنان. فيما نوه دولة رئي�س وزراء 

جمهوري��ة لبن��ان م��ن جانبه مبكان��ة اململك��ة العربية 

ال�سعودي��ة اخلا�س��ة يف العاملني العرب��ي والإ�سالمي، 

موؤك��دًا اأن م�ساندة اململكة لل��دول الإ�سالمية والعربية 

ومواقفه��ا الداعم��ة عل��ى جمي��ع الأ�سع��دة ه��ي م��ن 

جعلته��ا تتب��واأ ه��ذه املكان��ة املهم��ة. وج��رى خ��الل 

الجتم��اع بحث العالقات الثنائي��ة وجمالت التعاون 

بدعمه��ا  الكفيل��ة  وال�سب��ل  ال�سقيق��ني  البلدي��ن  ب��ني 

م�ستج��دات  اإىل  ا�ستعرا���س  بالإ�ساف��ة  وتعزيزه��ا، 

والدولي��ة.  الإقليمي��ة  ال�ساحت��ني  عل��ى  الأح��داث 

ح�س��ر ال�ستقب��ال معايل وزي��ر الدولة ع�س��و جمل�س 

ال��وزراء الأ�ست��اذ خال��د عبدالرحمن العي�س��ى الوزير 

املراف��ق، ومع��ايل وزي��ر ال�سح��ة املهند���س خال��د بن 

عبدالعزي��ز الفال��ح، ومع��ايل وزي��ر الدول��ة لل�س��وؤون 

اخلارجية الدكتور نزار عبيد مدين، ومعايل �سفري خادم 

احلرمني ال�سريفني لدى جمهورية لبنان علي بن عوا�س 

ع�س��ريي، فيما ح�سره من اجلان��ب اللبناين دولة نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزي��ر الدفاع الوطني املهند�س 

�سم��ري مقب��ل، ومع��ايل وزي��ر اخلارجي��ة واملغرتب��ني 

جران با�سيل، ومعايل وزير ال�سحة وائل اأبو فاعور، 

ومع��ايل وزي��ر الداخلي��ة والبلدي��ات نه��اد امل�سن��وق، 

ومعايل وزير ال�سباب والريا�سة عبداملطلب احلناوي، 

و�سفري جمهورية لبنان لدى اململكة عبدال�ستار عي�سى. 

األخبــــــار4

جدة - واس
و�س��ل اإىل ج��دة ي��وم الثالث��اء 15 �سعب��ان 1436ه��� املواف��ق 

لبن��ان  جمهوري��ة  وزراء  رئي���س  دول��ة  2015م،  يوني��و   02

مت��ام �س��الم. وكان يف ا�ستقبال دولته لدى و�سول��ه مطار امللك 

عبدالعزي��ز الدويل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف 

ب��ن عبدالعزيز، ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 

الداخلي��ة حفظ��ه اهلل، و�ساح��ب ال�سم��و امللكي الأم��ري م�سعل 

ب��ن ماج��د بن عبدالعزي��ز حمافظ ج��دة. كم��ا كان يف ا�ستقباله 

مع��ايل وزي��ر الدولة ع�س��و جمل�س ال��وزراء الأ�ست��اذ خالد بن 

عبدالرحم��ن العي�س��ى الوزي��ر املراف��ق، ومع��ايل �سف��ري خادم 

احلرمني ال�سريفني لدى لبنان علي بن عوا�س ع�سريي، ومعايل 

اأم��ني حمافظة جدة الدكت��ور هاين بن حممد اأب��و را�س، و�سفري 

لبن��ان لدى اململك��ة عبدال�ستار عي�سى، ومدير ع��ام مطار امللك 

عبدالعزي��ز ال��دويل الأ�ستاذ عبداحلمي��د بن حماد اأب��ا العري، 

ومدير �سرطة منطقة مك��ة املكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان 

ال�س��ويل. ث��م ا�ستعر���س دولة رئي���س وزراء جمهوري��ة لبنان 

و�سم��و ويل العه��د حر�س ال�س��رف. وبعد ا�سرتاح��ة ق�سرية يف 

قاع��ة الت�سريف��ات توج��ه دولة رئي���س وزراء لبن��ان يف موكب 

ر�سم��ي ملق��ر اإقامت��ه. وي�س��م الوف��د الر�سم��ي املراف��ق لدول��ة 

رئي���س وزراء لبن��ان، دولة نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزير 

الدفاع الوطني املهند�س �سم��ري مقبل، ومعايل وزير اخلارجية 

واملغرتب��ني ج��ران با�سي��ل، ومعايل وزي��ر ال�سحة وائ��ل اأبو 

فاع��ور، ومع��ايل وزي��ر الداخلي��ة والبلدي��ات نه��اد امل�سنوق، 

ومعايل وزير ال�سباب والريا�سة عبداملطلب احلناوي.

جدة - واس
نياب��ة عن خ��ادم احلرمني ال�سريف��ني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز 

اآل �سع��ود حفظه اهلل، اأقام �ساحب ال�سم��و امللكي الأمري حممد بن 

ناي��ف بن عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية، يف جدة م�ساء يوم الثالثاء 15 �سعبان 1436ه� املوافق 

02 يوني��و 2015م، ماأدب��ة ع�س��اء تكرمي��اً لدول��ة رئي���س وزراء 

جمهوري��ة لبن��ان متام �س��الم، والوف��د املرافق له. وقبي��ل املاأدبة 

�ساف��ح دولة رئي�س وزراء لبنان اأ�سح��اب ال�سمو امللكي الأمراء، 

واأ�سح��اب املع��ايل وكبار امل�سوؤولني، فيما �ساف��ح �سمو ويل العهد 

الوفد الر�سمي املرافق لدولته. 

ح�س��ر ماأدبة الع�ساء دولة رئي���س وزراء جمهورية لبنان الأ�سبق 

�سع��د احلري��ري، و�ساح��ب ال�سم��و الأم��ري الدكت��ور م�سع��ل بن 

عب��داهلل بن عبدالعزيز م�ساعد م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري م�سعل ب��ن ماجد ب��ن عبدالعزيز 

حماف��ظ جدة، و�ساحب ال�سمو امللك��ي الأمري الدكتور عبدالعزيز 

ب��ن �سط��ام ب��ن عبدالعزيز م�ست�س��ار خ��ادم احلرم��ني ال�سريفني، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري في�سل ب��ن خالد ب��ن �سلطان بن 

عبدالعزي��ز امل�ست�س��ار بالديوان امللك��ي، و�ساح��ب ال�سمو امللكي 

الأمري نايف بن �سلطان بن عبدالعزيز امل�ست�سار مبكتب �سمو وزير 

الدف��اع، وعدد من اأ�سحاب املع��ايل الوزراء، وكبار امل�سوؤولني من 

مدني��ني وع�سكريني، والوفد الر�سم��ي املرافق لدولة رئي�س وزراء 

لبنان.

يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل 

ويل العهد ي�ستقبل رئي�س وزراء لبنان

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني 

ويل العهد يقيم ماأدبة ع�ساء تكرميا لرئي�س وزراء لبنان 

ويل العهد ورئي�س وزراء لبنان يبحثان العالقات الثنائية بني البلدين

الجمعة 25  شعبان 1436 هـ      12 يونيـة 2015 م
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خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل كبار امل�سوؤولني واملهتمني مبكافحة الف�ساد
يف القطاعني العام واخلا�س 

جدة - واس
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ا�ستقبل 

بجدة  ال�سالم  بق�سر  مكتبه  يف  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

يونيو   03 املوافق  1436ه�  �سعبان   16 الأربعاء  يوم 

الف�ساد  مبكافحة  واملهتمني  امل�سوؤولني  كبار  2015م، 

ال�ستقبال  بداية  ويف  واخل��ا���س.  العام  القطاعني  يف 

األقى  ثم  احلكيم.  الذكر  من  اآي��ات  اإىل  اجلميع  اأن�ست 

الدكتور  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�س  معايل 

وجه  ذلك  اإث��ر  كلمة،  املحي�سن  عبداملح�سن  بن  خالد 

التالية:  الكلمة  اهلل،  اأي��ده  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 

اأنا  والأبناء،  الإخ��وة  اأيها  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

مكافحة  على  لنلتقي  بينكم  اليوم  هذا  اأكون  اأن  �سعيد 

الف�ساد، واحلمد هلل اأن هناك اإجماعاً يف هذه البالد على 

اهلل  كتاب  هو  للف�ساد  مكافح  واأك��ر  الف�ساد،  مكافحة 

و�سنة ر�سوله، هي ل تقبل ف�سادًا على اأحد ول تر�ساه 

الدولة  هذه  اإن  �سراحة  بكل  لكم  اأق��ول  ثم  اأح��د.  على 

التي قامت على الكتاب وال�سنة، الأوىل كانت حممد بن 

�سعود، والثانية كانت تركي بن عبداهلل، والثالثة قامت 

اأبناوؤه  وبعده  اهلل،  رحمهم  عبدالعزيز  والدنا  يد  على 

العهود  واأولياء  �سعود وفي�سل وخالد وفهد وعبداهلل، 

وال�سنة،  الكتاب  اأ�س�س  على  قامت  ونايف،  �سلطان 

للف�ساد  حمارب  واأكر  العقيدة  على  قامت  هذه  الدولة 

يوجد  الآن  اأقول  ثم  الإ�سالمية.  ال�سريعة  تطبيق  هو 

لهم  اأو روؤ�ساوؤها  الدول  الدول الأخرى ملوك  يف بع�س 

اأن  مواطن  اأي  ي�ستطيع  هنا  ال��دع��اوى،  عن  ح�سانة 

يرفع ق�سية على امللك اأو ويل عهده اأو اأي فرد من اأفراد 

الأ�سرة، واأعطيكم مثاًل على هذا، امللك عبدالعزيز �سار 

بينه وبني واحد ق�سية، وقال اأبي ال�سرع، راح هو وياه 

لل�سيخ �سعد بن عتيق، وال�سيخ �سعد بن عتيق كان هو 

قا�سي الريا�س اآنذاك، يوم دخلوا قال ماذا فيه جايني 

املجبب،  يف  اقعدوا  قال  ق�سية،  عندنا  قالوا  م�سريين، 

عاد  قال  بينهم  خل�س  يوم  البيت،  مدخل  هو  واملجبب 

احلني نطلع للقهوة يف الديوانية، هنا نعطيك املثال عن 

تطبيق ال�سريعة ومع هذا كله امللك عبدالعزيز �سار له 

اأي مواطن  للمدعي عليه، الآن ي�ستطيع  احلق وتنازل 

يف بلدنا يرفع ق�سية �سد امللك اأو ويل العهد اأو اأي فرد 

اأفراد الأ�سرة. احلمد هلل د�ستورنا كتاب اهلل و�سنة  من 

ر�سوله وما جاء به اخللفاء الرا�سدون، واحلمد هلل نحن 

يف اأمن وا�ستقرار، يجينا الواحد من املواطنني يقول يا 

لقبه، ومع هذا  لوالدنا ولي�س  قال  ما  بال�سم مثل  فالن 

كله جزاكم اهلل خري كر�سميني وكاأهايل، ونقول رحم اهلل 

من اأهدى اإيَلّ عيوبي اإذا �سفتوا �سيئاً ي�سر املواطن اأو 

اأبوابنا  كان،  �سيء  باأي  اأو  ببلدة  اأو  بقبيلة  اأو  باأفراد 

لكم  مفتوحة  واأذان��ن��ا  مفتوحة،  تلفوناتنا  مفتوحة 

يحييكم.  واهلل  لكم  مفتوحة  وجمال�سنا  يحييكم،  واهلل 

هذه  اأر�س  من  ن�ساأنا  البلد  هذه  يف  نحن  واأكرر  واأقول 

واأنتم  اأبنائها،  دولتنا بجهود  البالد احلمد هلل وتكونت 

اململكة من كل مدنها  بالد  اآراكم من كل  الآن  احلمد هلل 

متاآلفني جمتمعني، جمعكم كتاب اهلل و�سنة ر�سوله الذي 

لكم واأكرر يف كل مكان  الدولة عليه، واأقول  قامت هذه 

فخر هذه البالد وعزها وم�سوؤوليتها اأنها قبلة امل�سلمني 

ومهبط الوحي على حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يف هذه 

البالد من اأبناء هذه البالد بلغة عربية على نبي عربي 

اأكر م�سوؤولية يف الدنيا كلها  اإخوان  اإذًا م�سوؤوليتنا يا 

جميعاً  ويوفقكم  يوفقني  اأن  وجل  عز  اهلل  من  ونرجو 

�سعبنا،  خري  فيه  ما  وامل�سلمني،  الإن�سان  خري  فيه  ملا 

اأم��ن  يف  نحن  هلل،  احلمد  هلل  احلمد  هلل  احلمد  ون��ق��ول 

وا�ستقرار، يروح الإن�سان من اأق�سى البلد اإىل اأق�ساها 

اإىل  اأق�سى اجلنوب  البحر الأحمر ومن  اإىل  من اخلليج 

يكون  ما  بدون  اأطفاله  اأو  ون�ساوؤه  هو  ال�سمال  اأق�سى 

من  نعمة  هي  ال�سابق،  يف  قالوا  ما  على  مرافق  معه 

واأكرر لكم  اأق��ول  واأنتم  عليها،  نحافظ  اأن  ويجب  اهلل 

 رحم اهلل من اأهدى اإيل عيوبي اإذا �سفتوا �سيئاً، فيهمني 

لكم. بعد ذلك  اأهم من حق نف�سي و�سكرًا  حق املواطن 

ت�سرف اجلميع بال�سالم على خادم احلرمني ال�سريفني. 

خالد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�ستقبال  ح�سر 

الفي�سل م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة 

بن  الأمري متعب  امللكي  ال�سمو  املكرمة، و�ساحب  مكة 

عبداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني، و�ساحب 

م�ساعد  بن  عبداهلل  بن  م�سعل  الدكتور  الأم��ري  ال�سمو 

ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  م�ست�سار 

امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، و�ساحب 

�سطام  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بن 

بن  خالد  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

امللكي، واأ�سحاب املعايل  الديوان  امل�ست�سار يف  �سلطان 

الوزراء. 

الخرطوم - الرياض - واس
متعب  بن  من�سور  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  قدم 

م�ست�سار  ال��وزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير  عبدالعزيز  بن 

خادم احلرمني ال�سريفني، تهنئة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

الرئي�س  لفخامة  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

عمر ح�سن الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان مبنا�سبة تن�سيب 

�سموه  م�ساركة  ذلك خالل  رئا�سية جديدة. جاء  لفرتة  فخامته 

2015م،  يونيو   2 املوافق  1436ه���  �سعبان   15 الثالثاء  يوم 

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني يف احلفل الر�سمي لتن�سيب 

فخامة الرئي�س عمر الب�سري لفرتة رئا�سية جديدة واأداء الق�سم 

الذي اأقيم باملجل�س الوطني بالعا�سمة اخلرطوم، بح�سور عدد 

حتيات  �سموه  ونقل  والوفود.  واحلكومات  الدول  روؤ�ساء  من 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  وتهنئة 

املنا�سبة،  بهذه  الب�سري  عمر  الرئي�س  فخامة  اإىل  اهلل،  حفظه 

ال�سعودية  العربية  اململكة  تربط  التي  بالعالقات  �سموه  منوهاً 

وجمهورية ال�سودان التي ت�سهد مزيدًا من التقدم والزدهار ملا 

فيه خري وم�سلحة ال�سعبني والبلدين ال�سقيقني. من جانبه حمل 

بن  من�سور  الدكتور  الأمري  �سمو  الب�سري،  عمر  الرئي�س  فخامة 

ال�سريفني على م�ساركة  متعب �سكره وتقديره خلادم احلرمني 

اململكة يف هذه املنا�سبة، متمنياً خلادم احلرمني ال�سريفني دوام 

التطور  من  املزيد  البلدين  بني  وللعالقات  والعافية  ال�سحة 

والنماء يف املجالت كافة. 

بن  من�سور  الدكتور  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ح�سر  كما 

رئي�س  فخامة  اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  عبدالعزيز  بن  متعب 

تكرمياً  اجلمهوري  بالق�سر  الب�سري  عمر  ال�سودان  جمهورية 

الوفود  وروؤ���س��اء  والرملانات،  واحلكومات  ال��دول  لروؤ�ساء 

خادم  �سفري  احلفل  مرا�سم  ح�سر  احلفل.  مرا�سم  يف  امل�ساركني 

احلرمني ال�سريفني لدى ال�سودان في�سل بن حامد معال. 

بن  من�سور  الدكتور  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  غادر  وقد 

متعب بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني وع�سو 

جمل�س الوزراء، جمهورية ال�سودان اليوم نف�سه، بعد اأن ح�سر 

لتن�سيب  الر�سمي  احلفل  ال�سريفني  احلرمني  خادم  عن  نيابة 

وكان  جديدة.  رئا�سية  لدورة  الب�سري  عمر  ال�سوداين  الرئي�س 

احلرمني  خادم  �سفري  الدويل  اخلرطوم  مبطار  �سموه  وداع  يف 

الدولة  ووزير  معال،  حامد  بن  في�سل  ال�سودان  لدى  ال�سريفني 

من  وع��دد  عثمان،  طه  الفريق  ال�سوداين  الرئي�س  مكتب  مدير 

امل�سوؤولني بجمهورية ال�سودان.

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني

الأمري من�سور بن متعب يح�سر حفل تن�سيب الرئي�س ال�سوداين لفرتة رئا�سية جديدة 
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خادم احلرمني ال�سريفني يتلقى ات�سالت هاتفية من قادة البحرين وتركيا وال�سودان

.. ويهنئان ملك الأردن بذكرى توليه مهام احلكم

اأمري جازان ينقل حتيات القيادة للم�سابني يف م�ست�سفى �سامطة وم�ست�سفى امللك فهد املركزي

جدة - واس 
تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل، 

5 يونيو 2015م، من  ات�ساًل هاتفياً يوم اجلمعة 18 �سعبان 1436ه� املوافق 

البحرين، عر فيه عن  اآل خليفة ملك مملكة  امللك حمد بن عي�سى  اأخيه جاللة 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  وفاة  يف  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  وموا�ساته  تعازيه 

واأعرب خادم احلرمني  اهلل.  �سعود رحمها  اآل  بنت عبدالعزيز  الأمرية جواهر 

ال�سريفني عن �سكره وتقديره جلاللة ملك مملكة البحرين على م�ساعره الطيبة، 

�سائاًل اهلل العلي القدير األ يريه اأي مكروه. 

املوافق 1436ه���  �سعبان   19 ال�سبت  يوم  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل،  حفظه  وتلقى 

06 يونيو 2015م، من فخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان رئي�س اجلمهورية 

وفاة  يف  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  وموا�ساته  عزائه  عن  فيه  اأعرب  الرتكية، 

اهلل.  رحمها  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بنت  جواهر  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

وعر خادم احلرمني ال�سريفني عن �سكره وتقديره لفخامة الرئي�س الرتكي على 

م�ساعره الأخوية النبيلة، �سائاًل اهلل تعاىل األ يريه اأي مكروه. 

ح�سن  عمر  الرئي�س  فخامة  من  نف�سه،  اليوم  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل،  رعاه  وتلقى 

خلادم  وموا�ساته  تعازيه  عن  فيه  عر  ال�سودان،  جمهورية  رئي�س  الب�سري 

بنت  جواهر  الأم���رية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  وف��اة  يف  ال�سريفني  احلرمني 

�سكره  عن  ال�سريفني  احلرمني  خادم  واأعرب  اهلل.  رحمها  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

اهلل  �سائاًل  الطيبة،  م�ساعره  على  ال�سودان  جمهورية  رئي�س  لفخامة  وتقديره 

العلي القدير األ يريه اأي مكروه.

مبنا�سبة اليوم الوطني

خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يهنئان
ملك ال�سويد

خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد يعزيان رئي�س بيالرو�سيا يف وفاة والدته 

جدة - واس 

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية تهنئة جلاللة 

الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  ال�سويد،  مملكة  ملك  ع�سر  ال�ساد�س  جو�ستاف  كارل  امللك 

ال�سعودية عن  لبالده. واأعرب امللك املفدى با�سمه وا�سم �سعب وحكومة اململكة العربية 

مملكة  و�سعب  وحلكومة  جلاللته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق 

ال�سويد ال�سديق اطراد التقدم والزدهار. 

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل العهد 

جو�ستاف  كارل  امللك  جلاللة  تهنئة  برقية  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

ال�ساد�س ع�سر ملك مملكة ال�سويد، مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. وعر �سمو ويل 

وحلكومة  جلاللته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأبلغ  عن  العهد 

و�سعب مملكة ال�سويد ال�سديق املزيد من الرقي والزدهار. 

جدة - واس 

�سعود،  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  امللك  ال�سريفني  بعث خادم احلرمني 

رئي�س  لوكا�سينكو  األك�سندر  الرئي�س  لفخامة  وموا�ساة  عزاء  برقية 

باأمل  علمنا  املفدى:  امللك  وقال  والدته.  وفاة  يف  بيالرو�سيا  جمهورية 

العربية  با�سم �سعب وحكومة اململكة  �سديد بنباأ وفاة والدتكم، واإننا 

التعازي،  اأحر  الفقيدة  ولأ�سرة  لفخامتكم  نبعث  وبا�سمنا  ال�سعودية 

تروا  واأل  وال�سعادة،  ال�سحة  موفور  لكم  متمنني  املوا�ساة،  واأ�سدق 

اأي �سوء. 

عبدالعزيز بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، برقية 

األك�سندر لوكا�سينكو رئي�س جمهورية  عزاء وموا�ساة لفخامة الرئي�س 

وفاة  نباأ  تلقيت  العهد:  ويل  �سمو  وق��ال  والدته.  وف��اة  يف  بيالرو�سيا 

واأ�سدق  التعازي  باأحر  الفقيدة  ولأ�سرة  لفخامتكم  واأتقدم  والدتكم، 

املوا�ساة.

جدة - واس 
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، برقية تهنئة جلاللة 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�سمية، مبنا�سبة ذكرى تويل 

جاللته مهام احلكم يف بالده. واأعرب امللك املفدى با�سمه وا�سم �سعب وحكومة اململكة 

العربية ال�سعودية عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة جلاللته، 

وحلكومة و�سعب اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار. ونوه 

حفظه اهلل، بهذه املنا�سبة بتميز العالقات الأخوية بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، 

التي ي�سعى اجلميع لتعزيزها وتنميتها يف املجالت كافة. 

اآل �سعود، ويل  نايف بن عبدالعزيز  الأمري حممد بن  امللكي  ال�سمو  كما بعث �ساحب 

العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، برقية تهنئة جلاللة امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�سمية، مبنا�سبة ذكرى تويل جاللته مهام 

احلكم يف بالده. وعر �سمو ويل العهد عن اأبلغ التهاين واأطيب التمنيات مبوفور ال�سحة 

من  املزيد  ال�سقيق  الها�سمية  الأردنية  اململكة  و�سعب  وحلكومة  جلاللته،  وال�سعادة 

الرقي والزدهار.

جازان - واس 
عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  زار 

امل��واف��ق 1436ه����  �سعبان   21 الإث��ن��ني  ي��وم  ج���ازان،  منطقة  اأم���ري 

امل�سابني  الع�سكرية  ال��ق��وات  رج��ال  من  ع��ددًا  2015م،  يونيو   08  

ممن  بجازان،  املركزي  فهد  امللك  وم�ست�سفى  العام  �سامطة  مب�ست�سفى 

تعر�سوا لإ�سابات متفرقة اأثناء تاأدية مهام عملهم يف الدفاع عن حدود 

خادم  حتيات  للم�سابني  �سموه  ونقل  جازان.  بقطاع  اجلنوبية  اململكة 

ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

على  �سموه  واطماأن  اهلل،  حفظهم  العهد  ويل  ويل  و�سمو  الأم��ني،  عهده 

�سموه  واأك��د  لهم.  املقدمة  الطبية  اخلدمات  متابعاً  امل�سابني،  �سحة 

الذين يدافعون عن حدود الوطن  فخر اجلميع بهوؤلء الرجال الأبطال 

وي�سهرون على اأمنه واحلفاظ على ا�ستقراره �سد املعتدين، �سائاًل اهلل 

تعاىل اأن مين بال�سفاء العاجل على اجلميع. من جانبهم عر امل�سابون 

اأمري منطقة جازان، موؤكدين ا�ستعدادهم  ل�سمو  عن �سكرهم وتقديرهم 

للدفاع عن هذا الوطن باأرواحهم. 

بن  �سلطان  الأمنية  لل�سوؤون  منطقة جازان  اإمارة  الزيارة وكيل  ح�سر 

اأحمد ال�سديري، ومدير عام �سحة جازان الدكتور اأحمد ال�سهلي، وعدد 

من امل�سوؤولني.
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قرار رقم  )322(  وتاريخ  8-7-1436هـ 

مر�سوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 9-7-1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 24216 

وتاريخ 4-6-1436هـ ، امل�شتملة على خطاب الهيئة العامة 

للطريان املدين رقم 256-2-8043 وتاريخ 17-4-1435هـ ، يف 

�شاأن بع�س االقرتاحات املتعلقة باالأجور واالإيجارات التي تكون 

اأحكامها منطلقة من نظام الطريان املدين.

وبعد االطالع على نظام  تعريفة الطريان املدين ، ال�شادر 

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

وبعد االطالع على نظام الطريان املدين، ال�شادر باملر�شوم امللكي 

رقم )م/44( وتاريخ 18-7-1426هـ .

وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للطريان املدين، ال�شادر 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )33( وتاريخ 11-2-1426هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )608( وتاريخ 7-10-1435هـ، 

املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )27-17( وتاريخ 

5-5-1436هـ.

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

)801( وتاريخ 10-6-1436هـ .

يقرر

تعديل املادة )اخلام�شة ع�شرة( من نظام  تعريفة الطريان املدين، 

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

لت�شبح بالن�س االآتي:

»يقوم جمل�س االإدارة باتخاذ االآتي:

1- مراجعة االأجور واالإيجارات وفئاتها الواردة يف هذا النظام، 

وتعديلها واعتمادها، متى اقت�شت احلاجة ذلك، وعليه عند قيامه 

بذلك مراعاة االآتي:

اأ- اأن تكون فئات االأجور واالإيجارات �شمن املعايري املعمول بها، 

و�شمن االأ�شعار املناف�شة دولياً واإقليمياً.

ب- اأن تكون االأجور واالإيجارات حمفزة ل�شركات الطريان 

الدولية واخلا�شة للت�شغيل يف مطارات اململكة وا�شتخدام مرافقها 

واال�شتفادة من خدماتها.

ج- االأخذ يف االعتبار االأهمية اال�شرتاتيجية لبع�س املطارات من 

حيث ازدحامها اأو تدين ن�شبة احلركة فيها، والتفريق - كلما كان 

ذلك منا�شباً - بني اأوقات الذروة خالل املو�شم واالأوقات االأخرى.

2- ا�شتحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وحتديد مبالغ 

اأجورها، وتعديلها، متى اقت�شت احلاجة لذلك.

3- اعتماد اأجور خدمات املطارات واملالحة اجلوية يف حال تقدمي 

القطاع اخلا�س لها.

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

رئي�س جمل�س الوزراء

بعون اهلل تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

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

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

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

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

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

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

وبعد االطالع على نظام تعرفة الطريان املدين ، ال�شادر باملر�شوم 

امللكي رقم   )م/55( بتاريخ 20-10-1426هـ.

وبعد االطالع  على قرار جمل�س ال�شورى رقم )27-17( بتاريخ   

5-5-1436هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )322( بتاريخ 

8-7-1436هـ.

ر�سمنا مبا هو اآت:

اأواًل: تعديل املادة )اخلام�شة ع�شر( من نظام  تعرفة الطريان املدين، 

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

لت�شبح بالن�س االآتي:

»يقوم جمل�س االإدارة باتخاذ االآتي:

1- مراجعة االأجور واالإيجارات وفئاتها الواردة يف هذا النظام، 

وتعديلها واعتمادها، متى اقت�شت احلاجة ذلك، وعليه عند قيامه 

بذلك مراعاة االآتي:

اأ- اأن تكون فئات االأجور واالإيجارات �شمن املعايري املعمول بها 

و�شمن واال�شعار املناف�شة دولياً واإقليمياً.

ب- اأن تكون االأجور واالإيجارات حمفزة ل�شركات الطريان 

الدولية واخلا�شة للت�شغيل يف مطارات اململكة وا�شتخدام مرافقها 

واال�شتفادة من خدماتها.

ج- االأخذ يف االعتبار االأهمية اال�شرتاتيجية لبع�س املطارات من 

حيث ازدحامها اأو تدين ن�شبة احلركة فيها، والتفريق - كلما كان 

ذلك منا�شباً - بني اأوقات الذروة خالل املو�شم واالأوقات االأخرى.

2- ا�شتحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وحتديد مبالغ 

اأجورها، وتعديلها، متى اقت�شت احلاجة لذلك.

3- اعتماد اأجور خدمات املطارات واملالحة اجلوية يف حال تقدمي 

القطاع اخلا�س لها«.

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

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

هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

املوافقة على تعديل املادة  )اخلام�سة ع�سرة( من نظام  تعريفة الطريان املدين 

قرار رقم )333(  وتاريخ 15-7-1436هـ 

مر�سوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 22-7-1436هـ

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 

25380 وتاريخ 10-6-1436هـ ، امل�شتملة على خطاب هيئة 

اخلرباء مبجل�س الوزراء رقم 1014 وتاريخ 19-3-1435هـ، 

يف �شاأن اإ�شافة عقوبة الت�شهري للجرائم  الواردة يف املادة 

)ال�شاد�شة( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.

وبعد االطالع على نظام  مكافحة جرائم املعلوماتية، ال�شادر 

باملر�شوم امللكي رقم )م/17( بتاريخ 8-3-1428هـ.

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )118( وتاريخ 

23-4-1432هـ

وبعد االطالع على املح�شر رقم )193( وتاريخ 19-3-1435هـ، 

املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )35-22( وتاريخ 

26-5-1436هـ.

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

)948( وتاريخ 1-7-1436هـ،

يقرر

املوافقة على تعديل املادة )ال�شاد�شة( من نظام مكافحة جرائم 

املعلوماتية،  ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/17( وتاريخ 

8-3-1428هـ ، وذلك باإ�شافة الن�س االآتي اإىل نهايتها: »ويجوز 

ت�شمني احلكم ال�شادر بتحديد العقوبة الن�س على ن�شر ملخ�شه 

على نفقة املحكوم عليه يف �شحيفة اأو اأكرث من ال�شحف املحلية 

اأو يف اأي و�شيلة اأخرى منا�شبة، وذلك بح�شب نوع اجلرمية 

املرتكبة، وج�شامتها، وتاأثريها، على اأن يكون الن�شر بعد اكت�شاب 

احلكم ال�شفة النهائية«.

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

رئي�س جمل�س الوزراء

بعون اهلل تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

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

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

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

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

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

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

وبعد االطالع  على قرار جمل�س ال�شورى رقم )35-22( بتاريخ   

26-5-1436هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )333( بتاريخ 

15-7-1436هـ.

ر�سمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على تعديل املادة )ال�شاد�شة( من نظام مكافحة 

جرائم املعلوماتية،  ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/17( بتاريخ 

8-3-1428هـ، وذلك باإ�شافة الن�س االآتي اإىل نهايتها: »ويجوز 

ت�شمني احلكم ال�شادر بتحديد العقوبة الن�س على ن�شر ملخ�شه 

على نفقة املحكوم عليه يف �شحيفة اأو اأكرث من ال�شحف املحلية 

اأو يف اأي و�شيلة اأخرى منا�شبة، وذلك بح�شب نوع اجلرمية 

املرتكبة، وج�شامتها، وتاأثريها، على اأن يكون الن�شر بعد اكت�شاب 

احلكم ال�شفة النهائية«.

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

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

هذا.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

املوافقة على تعديل املادة )ال�ساد�سة( من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية
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قرار رقم )334(  وتاريخ 22-7-1436هـ 

مر�سوم ملكي رقم م/55 وتاريخ 23-7-1436هـ

بروتوكول

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 

24264 وتاريخ 4-6-1436هـ ، امل�شتملة على خطاب 

وزارة النقل رقم  01-600 وتاريخ 15-3-1434هـ، يف 

�شاأن طلب املوافقة على بروتوكول عام 1988م، املتعلق 

باالتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار )�شوال�س( لعام 

1974م.

وبعد االطالع على االتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف 

البحار )�شوال�س( لعام 1974م ، املوافق عليها باملر�شوم 

امللكي رقم )م/39( وتاريخ 12-8-1404هـ.

وبعد االطالع على  بروتوكول عام 1978م اخلا�س 

باالتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار )�شوال�س( لعام 

1974م ، املوافق عليه باملر�شوم امللكي رقم )م/2( وتاريخ 

1-3-1410هـ.

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )352( وتاريخ 

8-6-1435هـ ، ورقم )348( وتاريخ 2-7-1436هـ ، 

املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )31-20( وتاريخ 

18-5-1436هـ.

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

رقم )1017( وتاريخ 8-7-1436هـ.

يقرر

املوافقة على االن�شمام اإىل بروتوكول عام 1988م، املتعلق 

باالتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار )�شوال�س( لعام 

1974م ، بال�شيغة املرافقة.

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

رئي�س جمل�س الوزراء

بعون اهلل تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

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

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

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

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

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

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

وبعد االطالع  على قرار جمل�س ال�شورى رقم )31-20( بتاريخ   

18-5-1436هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )344( بتاريخ 

22-7-1436هـ.

ر�سمنا مبا هو اآت:

اأواًل: املوافقة على االن�شمام اإىل بروتوكول عام 1988م، املتعلق 

باالتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار )�شوال�س( لعام 

1974م ، بال�شيغة املرافقة.

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

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

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

اإن االأطراف يف هذا الربوتوكول:

باعتبارها اأطرافاً يف االتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار 

لعام 1974 ، التي اأبرمت يف لندن يف 1/نوفمرب 1974.

واإذ تدرك احلاجة اإىل اأن تدرج االتفاقية املذكورة اأحكاماً تتعلق 

باملعاينة واالإجازة مت�شقة مع االأحكام ذات ال�شلة الواردة يف 

�شكوك دولية اأخرى.

واإذ ترى اأن ال�شبيل االأمثل لتلبية هذه احلاجة هو اإبرام بروتوكول 

يتعلق باالتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار لعام 1974.

قد اتفقت على ما يلي:

املادة الأوىل: التزامات عامة:

1- تتعهد اأطراف هذا الربوتوكول اأن تقوم بتنفيذ اأحكامه وكذلك 

املرفق التابع له الذي ي�شكل جزءًا ال يتجزاأ منه. وت�شكل كل اإ�شارة 

اإىل هذا الربوتوكول اإ�شارة يف الوقت ذاته اإىل مرفقه.

2- تطبق - يف ما بني اأطراف هذا الربوتوكول - اأحكام االتفاقية 

الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار لعام 1974 ، يف �شيغتها املعدلة 

)امل�شار اإليها يف ما بعد با�شم »االتفاقية«(، مع مراعاة التغيريات 

واالإ�شافات املدرجة يف هذا الربوتوكول.

3- يف ما يتعلق بال�شفن التي يحق لها رفع علم دولة غري طرف 

يف االتفاقية وهذا الربوتوكول فاإن على اأطراف هذا الربوتوكول 

تطبيق متطلبات االتفاقية وهذا الربوتوكول ح�شب االقت�شاء 

ل�شمان عدم منح تلك ال�شفن معاملة اأكرث رعاية.

املادة الثانية: املعاهدات ال�سابقة:

1- يحل هذا الربوتوكول ، فيما بني اأطراف هذا الربوتوكول ، حمل 

بروتوكول عام 1978 املتعلق باالتفاقية ويبطله.

2- بغ�س النظر عن االأحكام االأخرى يف هذا الربوتوكول ، فاإن 

اأي �شهادة ت�شدر طبقاً لن�شو�س االتفاقية وكذلك اأي ملحق لهذه 

ال�شهادة ي�شدر طبقاً لربوتوكول 1978م املتعلق باالتفاقية 

وال�شارية املفعول عند دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيذ على 

الطرف امل�شدر لل�شهادة اأو امللحق لها ، تظل �شارية اإىل اأن تنتهي 

مدتها مبوجب �شروط االتفاقية اأو بروتوكول عام 1978 املتعلق 

بها ح�شب االقت�شاء.

3- ال يجوز لطرف يف هذا الربوتوكول اإ�شدار �شهادات مبقت�شى 

اأحكام االتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار لعام 1974 ، يف 

�شيغتها املعتمدة يف 1/نوفمرب 1974، ومت�شياً معها.

املادة الثالثة: تبادل املعلومات:

تتعهد االأطراف يف هذا الربوتوكول باأن تر�شل اإىل االأمني العام 

للمنظمة البحرية الدولية )امل�شار اإليها ما بعد با�شم »املنظمة«( 

وتودع لديه ما يلي:

)اأ( ن�شو�س القوانني واملرا�شيم واالأوامر واللوائح وغري ذلك من 

ال�شكوك ال�شادرة ب�شاأن خمتلف امل�شائل الواقعة يف نطاق هذا 

الربوتوكول.

)ب( قائمة مبن خولتهم من خرباء املعاينة املعينني اأو املنظمات 

املعرتف بها تتوىل تطبيق االإجراءات املتعلقة ب�شالمة االأرواح 

يف البحار نيابة عنها وذلك لتعميمها على االأطراف بغية اإطالع 

موظفيها عليها، واإخطارًا بامل�شئوليات وال�شروط املحددة 

لل�شالحيات املخولة اإىل اأولئك اخلرباء اأو تلك املنظمات.

)ج( اأعداد كافية من مناذج �شهاداتها ال�شادرة مبقت�شى اأحكام هذا 

الربوتوكول.

املادة الرابعة: التوقيع والت�سديق والقبول 

واملوافقة والن�سمام:

1- يظل باب التوقيع على هذا الربوتوكول مفتوحاً يف مقر املنظمة 

ابتداًء من 1/اآذار/ مار�س 1989 وحتى 28/فرباير 1990م 

ويبقى بعد ذلك باب االن�شمام م�شرعا. ورهنا مبراعاة اأحكام 

الفقرة 3 من هذه املادة ، ميكن للدول اأن ت�شبح اأطرافاً يف هذه 

االتفاقية عن طريق:

)اأ( التوقيع دون حتفظ ي�شرتط الت�شديق اأو القبول اأو املوافقة.

)ب( اأو التوقيع رهناً بالت�شديق اأو القبول اأو املوافقة ، على اأن 

يتبع ذلك الت�شديق اأو القبول اأو املوافقة.

)ج( اأو االن�شمام.

2- يكون الت�شديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�شمام باإيداع �شك 

بهذا املعنى لدى االأمني العام للمنظمة.

3- ويجوز التوقيع على هذا الربوتوكول دون حتفظ اأو امل�شادقة 

اأو املوافقة عليه اأو قبوله اأو االن�شمام اإليه من قبل تلك الدول فقط 

التي وقعت دون حتفظ على االتفاقية اأو �شادقت اأو رافقت عليها 

اأو قبلت بها اأو ان�شمت اإليها.

املادة اخلام�سة: بدء النفاذ:

1- يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد اثنى ع�شر �شهرًا من التاريخ 

الذي ي�شتوفى فيه ال�شرطني التاليني:

اأ- اأن تعرب خم�س ع�شرة دولة على االأقل ت�شكل اأ�شاطيلها 

التجارية جمتمعة ما ال يقل عن خم�شني يف املئة من احلمولة 

االإجمالية لالأ�شطول التجاري العاملي ، عن قبولها االلتزام به وفقاً 

للمادة الرابعة.

ب- واأن ت�شتوفى �شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 املتعلق 

باالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966 ، على اأال يبداأ نفاذ 

هذا الربوتوكول قبل 1 فرباير 1992.

2- بالن�شبة للدول التي تودع �شك الت�شديق على هذا الربوتوكول 

اأو قبوله اأو املوافقة عليه اأو االن�شمام اإليه بعد ا�شتيفاء �شروط 

نفاذه ولكن قبل املوعد املحدد لدخوله حيز التنفيذ فاإن الت�شديق 

اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�شمام يغدو نافذا يف تاريخ �شريان هذا 

الربوتوكول اأو بعد ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإيداع ال�شك اأيهما جاء 

تاليا.

3- ي�شرى مفعول اأي �شك بالت�شديق اأو القبول اأو املوافقة اأو 

االن�شمام ، يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول، عقب ثالثة 

اأ�شهر من تاريخ االإيداع.

4- بعد التاريخ الذي يعترب فيه اأي تعديل على الربوتوكول احلايل 

مقبواًل مبقت�شى املادة ال�شاد�شة ينطبق اأي �شك يودع بالت�شديق 

على هذا الربوتوكول اأو القبول به اأو املوافقة عليه اأو االن�شمام 

اإليه ، ب�شيغته املعدلة.

املوافقة على ان�سمام اململكة للربوتوكول املتعلق باالتفاقية الدولية ل�سالمة االأرواح يف البحار )�سوال�س(
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بروتوكول عام 1988 املتعلق باالتفاقية الدولية ل�سالمة االأرواح يف البحار لعام 1974.. تتمة
املادة ال�ساد�سة: التعديالت:

تطبق االإجراءات املن�شو�س عليها يف املادة الثامنة من االتفاقية 

على اأية تعديالت تتم على الربوتوكول احلايل �شريطة اأن:

1. اأن يفهم من االإ�شارات يف تلك املادة اإىل االتفاقية واإىل 

احلكومات املتعاقدة على اأنها اإ�شارات اإىل هذا الربوتوكول واإىل 

اأطراف هذا الربوتوكول على التوايل.

2. اأن يكون اعتماد على مواد هذا الربوتوكول وعلى مرفقه 

واإنفاذها وفقاً لالإجراءات املنطبقة على تعديالت مواد االتفاقية 

اأو على الف�شل االأول من مرفقها.

3.اأن يجوز اعتماد التعديالت على تذييل مرفق هذا الربوتوكول 

واإنفاذها وفقاً لالإجراءات املنطبقة على التعديالت على مرفق 

االتفاقية با�شتثناء الف�شل االأول منه.

املادة ال�سابعة: الن�سحاب:

1- يجوز الأى طرف يف هذا الربوتوكول االن�شحاب منه يف اأي 

وقت بعد انق�شاء خم�س �شنوات على بدء نفاذ هذا الربوتوكول 

بالن�شبة لذلك الطرف.

2- يكون االن�شحاب باإيداع �شك بهذا املعنى لدى االأمني العام 

للمنظمة.

3- ي�شرى مفعول االن�شحاب بعد عام من ا�شتالم االأمني العام 

للمنظمة �شك االن�شحاب اأو بعد مدة اأطول حتد يف ال�شك 

املذكور.

4- يعترب ان�شحاب طرف ما يف االتفاقية على اإنه ان�شحاب من 

جانبه من هذا الربوتوكول. وي�شرى مفعول ذلك االن�شحاب يف 

نف�س تاريخ نفاذ االن�شحاب من االتفاقية وفقاً للفقرة )جـ( من 

املادة احلادية ع�شر من االتفاقية.

املادة الثامنة: الإيداع:

1. يودع هذا الربوتوكول لدى االأمني العام للمنظمة )امل�شار اإليه 

يف ما بعد با�شم »الوديع«(.

2. يقوم الوديع مبا يلي:

اأ( يعلم حكومات جميع الدول التي وقعت هذا الربوتوكول اأو 

ان�شمت اإليه مبا يلي:

1( كل توقيع جديد اأو اإيداع �شك الت�شديق اأو القبول اأو املوافقة 

اأو االن�شمام ، والتاريخ املتعلق بذلك.

2( تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول.

3 اإيداع اأي �شك ان�شحاب من هذا الربوتوكول مع تاريخ 

ا�شتالمه وموعد نفاذ االن�شحاب.

ب( ير�شل ن�شخاً �شادقة م�شدقة من هذا الربوتوكول اإىل 

حكومات جميع الدول التي وقعت هذا الربوتوكول اأو ان�شمت 

اإليه.

3. مبجرد بدء نفاذ هذا الربوتوكول، ير�شل الوديع ن�شخة 

منه �شادقة م�شدقة اإىل االأمانة العامة لالأمم املتحدة للت�شجيل 

والن�شر طبقاً للمادة 102 من ميثاق  االأمم املتحدة.

املادة التا�سعة: اللغات

-  حرر هذا الربوتوكول من ن�شخة اأ�شلية واحدة باللغات 

االأ�شبانية واالنكليزية والرو�شية وال�شينية والعربية 

والفرن�شية، وتعترب الن�شو�س ال�شتة مت�شاوية يف احلجية. 

و�شتعد ترجمة ر�شمية باللغة االإيطالية وتودع مع االأ�شل املوقع.

- حرر يف لندن يف احلادي ع�شر من �شهر/ نوفمرب �شنة األف 

وت�شعمائة وثمانية وثمانني.

- واإ�شهادًا على ذلك، قام املوقعون اأدناه، املفو�شون بذلك من 

قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا الربوتوكول.

ملحق الربوتوكول
اجلزء األف االنطباق

والتعريفات وما اإىل ذلك

الالئحة 1: النطباق:

اأ( تنطبق اللوائح احلالية على ال�شفن التي تقوم برحالت دولية، 

ما مل ين�س �شراحة على خالف ذلك.

ب( يبني كل ف�شل بدقة اأنواع ال�شفن التي ينطبق عليها وكذلك 

مدى هذا االنطباق.

الالئحة 2: التعريفات:

ت�شتخدم التعريفات التالية يف ما يتعلق بهذه اللوائح ، ما مل ين�س 

�شراحة على خالف ذلك.

)اأ( »اللوائح«: هي اللوائح الواردة يف مرفق هذه االتفاقية.

)ب( »االإدارة«: هي حكومة الدولة التي يحق ل�شفينة اأن ترفع 

علمها.

)ج( »معتمدة« وتعنى اأن االإدارة اعتمدتها.

)د( »رحلة دولية« : هي اأي رحلة من بلد تنطبق عليه االتفاقية 

اإىل ميناء يقع خارج ذلك البلد ، اأو بالعك�س.

)هـ( »الراكب« هو كل �شخ�س بخالف:

1. الربان واأفراد الطاقم اأو االأ�شخا�س االآخرين العاملني اأو 

امل�شتخدمني باأي �شفة كانت الأداء عمل على ظهر �شفينة.

2. االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن عام  واحد.

)و( »�شفينة الركاب« هي �شفينة حتمل اأكرث من اثنى ع�شر راكباً.

)ز( »�شفينة الب�شائع« هي اأي �شفينة بخالف �شفينة الركاب.

)ح( »الناقلة«: هي كل �شفينة ب�شائع مبنية اأو معدلة لنقل 

ب�شائع �شائلة �شائبة ذات طبيعة لهوبة.

 )ط( »�شفينة ال�شيد«: هي �شفينة ت�شتخدم يف �شيد االأ�شماك اأو 

احليتان الفقمات اأو اأفرا�س البحر اأو غريها من املوارد البحرية 

احلية.

)ي( »ال�شفينة النووية«: هي �شفينة مزودة مبولد طاقة نووية.

)ك( »ال�شفينة اجلديدة«: تعنى ال�شفينة املمدود �شالبها اأو التي 

تكون يف مرحلة مماثلة من البناء يف 25/مايو 1980 اأو بعد  ذلك 

التاريخ.

)ل( »ال�شفينة املوجودة«: تعنى اأي �شفينة غري ال�شفينة 

اجلديدة.

)م( »امليل البحري«: ي�شاوي 1852 مرتًا اأو 6080 قدماً.

)ن( »الذكرى ال�شنوية«: تعنى اليوم وال�شهر من كل �شنة اللذان 

ي�شادفان تاريخ انق�شاء ال�شهادة املعنية.

الالئحة 3: ال�ستثناءات

اأ( ال تنطبق اللوائح احلالية على ما يلي، ما مل ين�س �شراحة 

على خالف ذلك:

1. ال�شفن احلربية وناقالت اجلنود.

2. �شفن الب�شائع التي تقل حمولتها االإجمالية عن 500 طن.

3. ال�شفن غري املجهزة بو�شائل الدفع امليكانيكي.

4. ال�شفن اخل�شبية البدائية ال�شنع.

5. يخوت النزهة التي ال تقوم باأي ن�شاط جتاري.

6. �شفن ال�شيد.

ب( با�شتثناء ما ورد ذكره �شراحة يف الف�شل اخلام�س، ينطبق 

هذا الن�س على ال�شفن التي تعمل فقط يف البحريات الكربى 

يف اأمريكا ال�شمالية ويف نهر �شانت لوران�س �شرقاً حتى اخلط 

امل�شتقيم الوا�شل من راأ�س روزيري Cap des Rosiers اإىل 

النقطة الغربية(  )West point(  يف جزيرة انتيكو�شتى 

)Anticosti lsland( ، وحتى خط الطول 63 غرباً �شمال 

جزيرة انتيكو�شتى.

الالئحة 4: الإعفاءات

اأ( يجوز لالإدارة اإعفاء �شفينة ال تعمل عادة يف الرحالت الدولية، 

ويطلب اإليها يف ظروف ا�شتثنائية، القيام برحلة دولية واحدة، 

من اأي من متطلبات هذه اللوائح ب�شرط ا�شتيفائها متطلبات 

ال�شالمة التي تعتربها االإدارة كافية للرحلة املزمعة.

ب( يجوز  لالإدارة اإعفاء اأي �شفينة ذات �شمات جديدة من اأي 

من اأحكام الف�شول )الثاين - اجلزء االأول(ll-1 و)الثاين - 

اجلزء الثاين( ll-2 و)الثالث(lll والرابع( lV التي قد يعوق 

تطبيقها اإعاقة �شديدة ا�شتمرار االأبحاث لتطوير هذه ال�شمات 

وا�شتخدامها يف ال�شفن العاملة يف الرحالت الدولية. اإال اأنه ينبغي 

اأن ت�شتوفى هذه ال�شفينة متطلبات ال�شالمة التي ترى االإدارة 

اأنها كافية للخدمة امل�شتهدفة منها وكفيلة ب�شمان �شالمتها العامة 

ومقبولة من جانب حكومات الدول التي �شتزورها. وتر�شل 

االإدارة التي متنح هذه االإعفاءات اخطارات اإىل املنظمة بتفا�شيل 

هذه االإعفاءات واأ�شبابها، وتقوم املنظمة بتعميم هذه البيانات 

احلكومات املتعاقدة الأخذ العلم بها.

الالئحة 5: البدائل املكافئة

اأ( عندما تتطلب هذه اللوائح اأن تركب اأو تنقل على ظهر ال�شفن 

اأنواع معينة من الرتكيبات اأو املواد اأو االأدوات اأو االأجهزة، 

اأو طرز حمددة منها، اأو اتخاذ اإجراءات خا�شة، يحق لالإدارة 

اأن جتيز تركيب اأو نقل اأنواع اأخرى من الرتكيبات اأو املواد اأو 

االأدوات اأو اأي طرز منها، اأو اتخاذ اإجراءات اأخرى، اإذا ثبت 

لها بالتجربة اأو بغري ذلك اأن تلك الرتكيبات اأو املواد اأو االأدوات 

اأو االأجهزة، اأو اأي طرز منها اأو تلك االإجراءات، تتمتع بفعالية 

متاثل، على االأقل، ما هو مطلوب يف هذه اللوائح.

ب( ينبغي على اأي اإدارة ت�شمح، كبدائل، برتكيبات اأو مواد اأو 

اأجهزة اأو اأي طراز منها اأو باتخاذ اإجراءات ما، اإخطار املنظمة 

بالتفا�شيل املتعلقة بذلك مع اإرفاق تقرير عن اأي جتارب اأجريت، 

وتقوم املنظمة بتعميم تلك التفا�شيل على احلكومات املتعاقدة 

االأخرى الإعالم موظفيها بها.

اجلزء باء
املعاينات وال�سهادات

الالئحة 6: الفح�ص واملعاينة

)اأ( يتوىل موظفو االإدارة اإجراء عمليات فح�س ال�شفن ومعاينتها، 

وذلك يف ما يتعلق بتنفيذ اأحكام هذه اللوائح ومنح االأعفاءات 

منها. غري اأن مبقدور االإدارة اأن تعهد بهذه العمليات اإىل خرباء 

معاينة معينني لهذا الغر�س اأو اإىل منظمات حتظى باعرتافها.

)ب( ينبغي الأي اإدارة تعني خرباء معاينة اأو منظمات معتمدة 

الإجراء عمليات فح�س ومعاينة، على النحو الوارد يف الفقرة 

)اأ(، اأن متنح هوؤالء اخلرباء املعينني اأو املنظمات املعرتف بها 

�شالحية القيام مبا يلى كحد اأدنى:

1. املطالبة باإ�شالح ال�شفينة.

2. تنفيذ عمليات الفح�س واملعاينة، اإذا طلبت ذلك ال�شلطات 

املخت�شة التابعة لدولة امليناء.

وتخطر االإدارة املنظمة بامل�شوؤوليات وال�شروط املحددة لل�شلطة 

املفو�شة اإىل خرباء املعاينة املعينني اأو املنظمات املعتمدة.

)ج( عندما يقرر خبري معاينة معني اأو منظمة معرتف بها اأن 

حالة ال�شفينة اأو معداتها ال تتما�شى اإىل حد كبري مع التفا�شيل 
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بروتوكول عام 1988 املتعلق باالتفاقية الدولية ل�سالمة االأرواح يف البحار لعام 1974.. تتمة
الواردة يف ال�شهادة اأو اأن هذه احلالة ال تكفل اإبحار ال�شفينة دون 

تعر�شها، اأو االأ�شخا�س املوجودين على ظهرها، للخطر، فاإن على 

هذه اخلبري اأو املنظمة اأن ي�شمن اتخاذ اإجراء ت�شحيحي فوري 

واأن يخطر االإدارة بذلك يف الوقت املنا�شب. واإذا مل يتخذ االإجراء 

الت�شحيحي، ينبغي �شحب ال�شهادة املعينة واإخطار االإدارة 

فورًا. اأما اإذا كانت ال�شفينة يف ميناء طرف اآخر، فينبغي اإبالغ 

ال�شلطات املخت�شة التابعة لدولة امليناء اأي�شاً على الفور. وعندما 

يخطر موظف االإدارة اأو خبري املعاينة املعني اأو املنظمة املعتمدة 

ال�شلطات املخت�شة التابعة لدولة امليناء، فاإن على حكومة دولة 

امليناء املعنية اأن تقدم للموظف اأو خبري املعاينة اأو املنظمة 

املعتمدة امل�شاعدة ال�شرورية لتنفيذ التزاماتهم مبوجب هذه 

الالئحة. وحينما تدعو ال�شرورة، فاإن على حكومة دول امليناء 

املعنية اأن ت�شمن عدم اإبحار ال�شفينة اإال اإذا كان مبقدورها التقدم 

نحو البحر اأو ترك امليناء للتوجه اإىل حو�س اإ�شالح منا�شب دون 

تعر�شها اأو االأ�شخا�س املوجودين على ظهرها للخطر.

)د( ويف كل حالة، فاإن على االإدارة اأن تكفل متاماً كمال وفعالية 

الفح�س واملعاينة، واأن تتعهد باتخاذ الرتتيبات ال�شرورية 

للوفاء بهذا االلتزام. اأنظر التنفيذ ال�شامل واملن�شق للمعاينة 

واالجازة واخلطوط التوجيهية ب�شاأن املعاينات يف ظل النظام 

املن�شق للمعاينة واالإجازة وقد اعتمدتها املنظمة بالقرارين 

)A.883 )21( A.746 )18  على التوايل واخلطوط 

التوجيهية ب�شاأن املعاينات يف ظل النظام املن�شق للمعاينة 

واالإجازة ال�شادر بالقرار رقم )A.997)25  املعدل بالقرار رقم 

A.1053)27(

الالئحة 7: معاينات �سفن الركاب

)اأ( تخ�شع �شفن الركاب ملعاينات املحددة اأدناه.

1. معاينة اأولية قبل و�شع ال�شفينة يف اخلدمة.

2. معاينة جتديدية مرة كل اثنى ع�شر �شهرًا. با�شتثناء احلاالت 

التي تنطبق عليها الالئحة 14)ب( و)هـ( و)و( و)ز(.

3. معاينات اإ�شافية كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

)ب( تنفذ املعاينات امل�شار اإليها اإعاله على النحو التايل.

1. تت�شمن املعاينة االأولية اإجراء فح�س كامل للهيكل واالآالت 

واملعدات مبا يف ذلك قاع ال�شفينة من اخلارج وداخل املراجل 

وخارجها. ومن الواجب اأن ت�شمن هذه املعاينة اأن ترتيبات 

ومواد واأبعاد الهيكل، واملراجل واأوعية ال�شغط االأخرى 

وملحقاتها، واالآالت الرئي�شية وامل�شاعدة، واملن�شاأة الكهربائية، 

واملن�شاآت الراديوية، مبا يف ذلك املن�شاآت امل�شتخدمة يف اأجهزة 

االإنقاذ، واأجهزة ونظم الوقاية من احلرائق وال�شالمة احلرائقية، 

واأجهزة وترتيبات االإنقاذ، واملعدات املالحية ال�شفينية، 

واملطبوعات املالحية، وو�شائل �شعود املر�شدين واأى معدات 

اأخرى تتما�شى متاماً مع متطلبات هذه اللوائح ومع القوانني 

واملرا�شيم واالأوامر والنظم التي ت�شدرها االإدارة تطبيقاً للوائح 

املذكورة بالن�شبة لفئات ال�شفن التي توؤدى خدمات متاثل ما 

هو منتظر من ال�شفينة املعينة. وعلى املعاينة اأن ت�شمن كذلك 

اأن اأ�شلوب ت�شنيع كافة اأجزاء ال�شفينة ومعداتها مر�س من 

جميع الوجوه واأن ال�شفينة مزودة باالأ�شواء واالأ�شكال وو�شائل 

اإطالق االإ�شارات ال�شوتية واإ�شارات اال�شتغاثة، ح�شبما تتطلبه 

هذه  اللوائح الدولية النافذة ملنع الت�شادم يف البحار. انظر 

الدحرجة  �شفن  وفح�س  معاينات  ب�شاأن   A.794 )19(القرار

والتعميم MSC \CIRC.956 ب�شاأن عمليات الفح�س غري 

املجدولة ل�شفن الدحرجة للركاب من قبل دول العلم.

2. تت�شمن املعاينة التجديدية فح�س هيكل ال�شفينة، ومراحلها، 

واأوعية ال�شغط االأخرى، واالآالت واملعدات، مبا يف ذلك قاع 

ال�شفينة من اخلارج، ومن الواجب اأن تكفل املعاينة اأن حالة 

ال�شفينة مر�شية، واأنها �شاحلة للخدمة امل�شتهدفة، واأنها 

تتما�شى متاماً مع متطلبات هذه اللوائح ومع املرا�شيم واالأوامر 

والنظم التي ت�شدرها االإدارة تطبيقاً لها، وذلك يف ما يتعلق 

بالهيكل واملراجل واأوعية ال�شغط االأخرى وملحقاتها، واالآالت 

الرئي�شية وامل�شاعدة، واملن�شاأة الكهربائية، واملن�شاآت الراديوية، 

مبا يف ذلك املن�شاآت امل�شتخدمة يف اأجهزة االإنقاذ واأجهزة ونظم 

الوقاية من احلرائق وال�شالمة احلرائقية، ومعدات وترتيبات 

االإنقاذ، واملعدات املالحية ال�شفينة، واملطبوعات املالحية، 

وو�شائل �شعود املر�شدين واأى معدات اأخرى. وتخ�شع 

االأ�شواء واالأ�شكال وو�شائل اإطالق االإ�شارات ال�شوتية واإ�شارات 

اال�شتغاثة للمعاينة الواردة اأعاله للتثبت من ا�شتيفائها متطلبات 

هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة ملنع الت�شادم يف البحار.

3. يتم القيام  مبعاينة اإ�شافية كاملة اأو جزئية، تبعاً للظروف، 

بعد كل عملية اإ�شالح ناجتة عن التحقيقات املن�شو�س عليها 

يف الالئحة 11، وكذلك كلما خ�شعت ال�شفينة الإ�شالحات اأو 

جتديدات مهمة. وينبغي اأن ت�شمن املعاينة اأن االإ�شالحات اأو 

التجديدات الالزمة قد نفذت بكفاءة واأن املواد وامل�شنعة يف 

عمليات االإ�شالح والتجديدات هذه مر�شية من جميع الوجوه، 

واأن ال�شفينة ت�شتوفى من جميع اجلوانب اأحكام هذه اللوائح 

واللوائح الدولية النافذة ملنع الت�شادم يف البحار وكذلك للقوانني 

واملرا�شيم واالأوامر والنظم التي ت�شدرها االإدارة تطبيقاً لها.

)ج(

 1. ينبغي اأن ت�شمن القوانني واملرا�شيم واالأوامر والنظم امل�شار 

اإليها الفقرة )ب( اأعاله، من جميع النواحي، اأن ال�شفينة ت�شلح 

زاوية �شالمة االأرواح، للخدمة امل�شتهدفة منها.

2. يجب اأن حتدد هذه القوانني واملرا�شيم، �شمن ما حتدده، 

املتطلبات الواجب مراعاتها يف ما يتعلق باالختبارات 

الهيدروليكية االأول والتالية اأو اأى اختبارات بديلة مقبولة، التي 

تخ�شع لها املراحل الرئي�شية وامل�شاعدة، والتو�شيالت واأنابيب 

البخار، وم�شتقبالت ال�شغط العايل، و�شهاريج الوقود الآالت 

االحرتاق الداخلي، مع تو�شيح اإجراءات االختبار املطلوبة 

والفرتات الفا�شلة بني اختبارين متتالني.

الالئحة 8: معاينات اأجهزة الإنقاذ وغريها من 

املعدات يف �سفن الب�سائع:

)اأ( ينبغي اأن تخ�شع اأجهزة االإنقاذ واملعدات االأخرى امل�شار 

اإليها يف الفقرة )ب( )اأ( يف �شفن الب�شائع التي تبلغ حمولتها 

االإجمالية 500 طن فاأكرث للمعاينات املحددة اأدناه:

1( معاينة اأولية قبل و�شع ال�شفينة يف اخلدمة.

2( معاينة جتديدية على فرتات حتدها االإدارة وال تتجاوز خم�س 

�شنوات با�شتثناء احلاالت التي تطبق فيها اأحكام الفقرات )ب( 

و)هـ( و)و( و)ز( من الالئحة 14.

3( معاينة دورية جترى يف غ�شون ثالثة اأ�شهر قبل الذكرى 

ال�شنوية الثانية ل�شهادة �شالمة معدات �شفن الب�شائع اأو بعدها، 

اأو يف غ�شون ثالثة اأ�شهر قبل الذكرى ال�شنوية الثالثة لل�شهادة 

املذكورة اأو بعدها، وهي حتل حمل اإحدى املعاينات ال�شنوية 

املحددة يف الفقرة )اأ( )4( التالية.

4( معاينة �شنوية يف غ�شون 3 اأ�شهر قبل كل ذكرى �شنوية 

ل�شهادة �شالمة معدات �شفن الب�شائع اأو بعدها.

5( معاينة اإ�شافية ح�شبما تن�س عليه الالئحة 7 )ب( )3( 

بالن�شبة ل�شفن الركاب.

)ب( تنفذ املعاينات امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( على النحو التايل:

1( تت�شمن املعاينة االأولية اإجراء فح�س كامل لنظم واأجهزة 

ال�شالمة احلرائقية، واأجهزة وترتيبات االإنقاذ با�شتثناء 

املن�شاآت الراديوية، واملعدات املالحية ال�شفينية، وو�شائل 

�شعود املر�شدين، واملعدات االأخرى التي تنطبق عليها 

الف�شول الثاين - اجلزء االأول والثاين اجلزء الثاين والثالث 

واخلام�س )ll-1 وll-2 وlll وV(  وذلك لكفالة ا�شتيفائها 

هذه اللوائح، واأنها يف حالة مر�شية و�شاحلة للخدمة 

امل�شتهدفة لل�شفينة. ويجب اأن ت�شمل املعاينة املذكورة اأي�شاً 

خطط مكافحة احلرائق، واملطبوعات املالحية، واالأ�شواء، 

واالأ�شكال وو�شائل اإطالق االإ�شارات ال�شوتية واإ�شارات 

اال�شتغاثة ل�شمان ا�شتيفائها متطلبات هذه اللوائح، وكذلك 

اللوائح الدولية النافذة ملنع الت�شادم يف البحار عند االقت�شاء.

2( ت�شمل املعاينات التجديدية والدورية اإجراء فح�س للمعدات 

امل�شار اإليها يف الفقرة )ب( )l( ل�شمان ا�شتيفائها املتطلبات ذات 

ال�شلة يف هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة ملنع الت�شادم 

يف البحار، واأنها يف حالة مر�شية و�شاحلة للخدمة امل�شتهدفة 

لل�شفينة.

3( ت�شمل املعاينة ال�شنوية اإجراء فح�س عام للمعدات امل�شار 

اإليها يف الفقرة )ب( )l( لكفالة اأنها خ�شعت لل�شيانة وفقاً لالئحة 

11 )اأ( واأنها ماتزال يف حالة مر�شية للخدمة امل�شتهدفة لل�شفينة.

)ج( يجب الت�شديق على املعاينات الدورية وال�شنوية، امل�شار 

اإليها يف الفقرتني )اأ( )3( و)اأ( )4(، على �شهادة معدات ال�شالمة 

ل�شفينة ب�شائع.

الالئحة 9: معاينات املن�ساآت الراديوية يف �سفن 

الب�سائع:

)اأ( تخ�شع املن�شاآت الراديوية، مبا يف ذلك تلك امل�شتخدمة يف 

اأجهزة االإنقاذ يف �شفن الب�شائع التي تنطبق عليها اأحكام الف�شلني 

الثالث والرابع، للمعاينات املحددة اأدناه.

1( معاينة اأولية قبل و�شع ال�شفن يف اخلدمة.

2( معاينة جتديدية على فرتات حتددها االإدارة وال تتجاوز 5 

�شنوات با�شتثناء احلاالت التي تطبق فيها اأحكام الفقرات )ب( 

و)هـ( و)و( و)ز( من الالئحة 14.

3( معاينة دورية يف غ�شون ثالثة اأ�شهر قبل كل ذكرى �شنوية 

ل�شهادة معدات ال�شالمة الراديوية يف �شفينة ب�شائع اأو بعدها.

4( معاينة اإ�شافية على النحو الذي اأو�شت به الالئحة 7 )ب( 

)3( ل�شفن الركاب.

)ب( تنفذ املعاينات امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( على النحو التايل:

1. تت�شمن املعاينة االأولية اإجراء فح�س كامل للمن�شاآت 

الراديوية يف �شفن الب�شائع، مبا يف ذلك تلك امل�شتخدمة يف اأجهزة 

االإنقاذ، لكفالة ا�شتيفائها متطلبات هذه اللوائح.

2. ت�شمل املعاينات التجديدية والدورية اإجراء فح�س للمن�شاآت 

الراديوية يف �شفن الب�شائع، مبا يف ذلك تلك امل�شتخدمة يف اأجهزة 

االإنقاذ، لكفالة ا�شتيفائها متطلبات هذه اللوائح.

)ج( ينبغي الت�شديق على املعاينات الدورية امل�شار اإليها يف 

الفقرة )اأ( )3( على �شهادة اأجهزة ال�شالمة الراديوية يف �شفينة 

ب�شائع.

الالئحة 10: معاينات هياكل �سفن الب�سائع 

واآلتها ومعداتها:

)اأ( يجب اأن يخ�شع هيكل �شفينة الب�شائع واآالتها ومعداتها 

)با�شتثناء البنود التي ت�شدر ب�شاأنها �شهادة معدات ال�شالمة 

ل�شفينة ب�شائع و�شهادة اأجهزة ال�شالمة الراديوية يف �شفينة 

ب�شائع(، على النحو امل�شار اإليه يف الفقرة )ب( )1(، للمعاينات 

وعمليات الفح�س املحددة اأدناه.

1. معاينة اأولية، مبا يف ذلك اإجراء فح�س لقاع ال�شفينة من 

اخلارج قبل و�شع ال�شفينة يف اخلدمة.

2. معاينة جتديدية على فرتات حتددها االإدارة وال تتجاوز 5 
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بروتوكول عام 1988 املتعلق باالتفاقية الدولية ل�سالمة االأرواح يف البحار لعام 1974.. تتمة
�شنوات، با�شتثناء احلاالت التي تنطبق فيها اأحكام الفقرات )ب( 

و)هـ( و)و( و)ز( من الالئحة 14.

3. معاينة بينية جترى يف غ�شون ثالثة اأ�شهر قبل الذكرى 

ال�شنوية الثانية ل�شهادة �شالمة البناء ل�شفينة ب�شائع اأو بعدها، 

اأو فى غ�شون ثالثة اأ�شهر قبل الذكرى ال�شنوية الثالثة لل�شهادة 

املذكورة اأو بعدها، وهى حتل حمل اإحدى املعاينات املحددة يف 

الفقرة )اأ( )4(.

4. معاينة �شنوية يف غ�شون ثالثة اأ�شهر قبل الذكرى ال�شنوية 

الثانية ل�شهادة �شالمة البناء ل�شفينة ب�شائع اأو بعدها، اأو فى 

غ�شون ثالثة اأ�شهر قبل كل ذكرى �شنوية ل�شهادة �شالمة البناء 

ل�شفينة ب�شائع اأو بعدها.

5. عمليتا فح�س على االأقل لقاع ال�شفينة من اخلارج خالل اي 

فرتة خم�س �شنوات، با�شتثناء احلاالت التي تنطبق فيها اأحكام 

الفقرة )هـ( اأو )و( من الالئحة 14. وحيثما تنطبق اأحكام اإحدى 

هاتني الفقرتني، يجوز متديد فرتة ال�شنوات اخلم�س هذه كي 

تتزامن مع الفرتة املمددة ل�شالحية ال�شهادة. وال يجوز، يف اأي 

حال من االأحوال، اأن تزيد الفرتة الفا�شلة بني اأي عمليتني من 

عمليات الفح�س هذه على 36 �شهرًا.

6. معاينة اإ�شافية جترى على النحو الذي اأو�شت به الالئحة 7 

)ب( )3( ل�شفن الركاب.

)ب( تنفذ املعاينات وعمليات الفح�س امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( 

على النحو التايل:

1. تت�شمن املعاينة االأولية اإجراء فح�س كامل للهيكل واالآالت 

واملعدات. ومن الواجب اأن تكون هذه املعاينة على نحو ي�شمن 

اأن ترتيبات ومواد واأبعاد، و�شنعة الهيكل واملراجل واأوعية 

ال�شغط االأخرى وملحقاتها واالآالت الرئي�شية وامل�شاعدة، مبا 

يف ذلك اأجهزة التوجيه ونظم اأخرى، تتما�شى مع متطلبات هذه 

اللوائح، واأنها يف حالة مر�شية و�شاحلة للخدمة امل�شتهدفة 

لل�شفينة، واأن معلومات االتزان املطلوبة متوافرة، ويف حالة 

الناقالت يجب اأن تت�شمن هذه املعاينة اأي�شاً فح�س غرف 

امل�شخات والب�شائع و�شبكات اأنابيب الوقود والتهوية ونبائط 

ال�شالمة املرتبطة بها.

2. تت�شمن املعاينة التجديدية فح�س الهيكل واالآالت واملعدات 

امل�شار اإليها يف الفقرة )ب( )1( ل�شمان ا�شتيفائها متطلبات هذه 

اللوائح، واأنها مر�شية و�شاحلة للخدمة امل�شتهدفة لل�شفينة.

3. تت�شمن املعاينة البينية فح�س الهيكل واملراجل واأوعية 

ال�شغط االأخرى واالآالت واملعدات واأجهزة التوجيه ونظم 

التحكم املت�شلة بها، واملن�شاآت الكهربائية، لكفالة اأنها ما تزال 

مر�شية للخدمة امل�شتهدفة لل�شفينة. ويف حالة الناقالت يجب اأن 

تت�شمن املعاينة اأي�شاً فح�س غرف امل�شخات والب�شائع و�شبكات 

اأنابيب الوقود والتهوية ونبائط ال�شالمة املرتبطة بها، واختبار 

مقاومة العزل للمن�شاآت الكهربائية يف املناطق اخلطرة.

4. تت�شمن املعاينة ال�شنوية اإجراء فح�س عام للهيكل واالآالت 

واملعدات امل�شار اإليها يف الفقرة )ب( )1( لكفالة اأنها خ�شعت 

لل�شيانة وفقاً لالئحة 11 )اأ(، واأنها ما تزال يف حالة مر�شية 

للخدمة امل�شتهدفة لل�شفينة.

5. يجب اأن يكون فح�س قاع ال�شفينة من اخلارج وكذلك معاينة 

البنود ذات ال�شلة، اجلارية يف الوقت ذاته، على نحو يكفل اأنها ما 

تزال مر�شية للخدمة امل�شتهدفة لل�شفينة.

)ج( يجب الت�شديق على املعاينات البينية وال�شنوية وعمليات 

فح�س قاع ال�شفينة من اخلارج، امل�شار اإليها يف الفقرات )اأ( )3( 

و)اأ( )4( و)اأ( )5(، على �شهادة �شالمة البناء ل�شفينة ب�شائع.

الالئحة 11: املحافظة على حالة ال�سفينة بعد املعاينة:

)اأ( من الواجب املحافظة على حالة ال�شفينة ومعداتها متا�شياً مع 

اأحكام اللوائح احلالية مبا ي�شمن بقاء ال�شفينة �شاحلة لالإبحار 

من كافة الوجوه دون تعر�شها اأو االأ�شخا�س املوجودين على 

ظهرها للخطر.

)ب( عقب االنتهاء من اأي معاينة لل�شفينة طبقاً للوائح 7 اأو 8 اأو 

9 اأو 10 ، ال يجوز اإجراء اأي تغيري على الرتتيبات الهيكلية اأو 

االآالت اأو املعدات اأو اأي بند �شملته املعاينة دون اإذن ر�شمي من 

االإدارة.

)ج( عندما تقع حادثة ل�شفينة اأو يك�شف عيب فيها، بحيث يوؤثر 

اأي منهما على �شالمة ال�شفينة اأو على كفاءة اأجهزة االإنقاذ اأو 

املعدات االأخرى اأو كمالها، فاإن  على ربان ال�شفينة اأن يخطر، يف 

اأقرب فر�شة، اجلهة امل�شوؤولة عن اإ�شدار ال�شهادة ذات العالقة، 

وهي االإدارة اأو خبري املعاينة املعني اأو املنظمة املعرتف بها، 

التي ترتب اأمر ال�شروع يف اإجراء تدقيقات لتحديد ما اإذا كان من 

ال�شروري اإجراء معاينة على النحو الذي تتطلبه اللوائح 7 اأو 8 

اأو 9 اأو 10 ، اأو اإذا كانت ال�شفينة يف ميناء حكومة متعاقدة، فاإن 

على الربان اأو مالك ال�شفينة اأن يخطر فورًا ال�شلطات املخت�شة 

التابعة لدولة امليناء، ومن واجب خبري املعاينة املعني اأو 

املنظمة املعرتف بها التاأكد من اأن هذا االإخطار قد مت.

الالئحة 12: اإ�سدار ال�سهادات اأو الت�سديق عليها:

اأ(

1.  متنح �شهادة ت�شمى �شهادة �شالمة �شفينة الركاب، وذلك 

بعد معاينة اأولية اأو جتديدية ل�شفينة ركاب ت�شتوفى املتطلبات 

ذات ال�شلة الواردة يف الف�شول ll-1 )الثاين - اجلزء االأول( 

وll-2 )الثاين - اجلزء الثاين( و lll )الثالث( و lV )الرابع( و 

هذه  يف  واردة  عالقة   ذات  اأخرى  متطلبات  واأي  )اخلام�س(،   V
اللوائح.

2. متنح �شهادة ت�شمى �شهادة �شالمة البناء ل�شفينة ب�شائع وذلك 

بعد معاينة اأولية اأو جتديدية ل�شفينة ب�شائع ت�شتوفى املتطلبات 

ذات ال�شلة الواردة يف الف�شلني  ll-1  )الثاين - اجلزء االأول( 

و ll-2  )الثاين - اجلزء الثاين( )با�شتثناء تلك املتعلقة بنظم 

واأجهزة ال�شالمة احلرائقية وخطط مكافحة احلرائق( واأي 

متطلبات اأخرى ذات عالقة واردة يف هذه اللوائح.

3. متنح �شهادة ت�شمى �شهادة معدات ال�شالمة يف �شفينة الب�شائع 

وذلك بعد معاينة اأولية اأو جتديدية ل�شفينة ب�شائع ت�شتوفى 

املتطلبات ذات ال�شلة الواردة يف الف�شول  ll-1  )الثاين - اجلزء 

 V الثالث( و( lll و )الثاين - اجلزء الثاين(  2-ll و )االأول

)اخلام�س(، واأي متطلبات اأخرى.

4. متنح �شهادة ت�شمى �شهادة اأجهزة ال�شالمة الراديوية يف 

�شفينة ب�شائع، وذلك بعد معاينة اأولية وجتديدية ل�شفينة ب�شائع 

 1V )ت�شتوفى املتطلبات ذات ال�شلة الواردة يف الف�شل )الرابع

واأي متطلبات اأخرى ذات عالقة واردة يف هذه اللوائح.

5.  اأ( يجوز منح �شهادة ت�شمى �شهادة �شالمة �شفينة ب�شائع، 

عو�شا عن ال�شهادات امل�شار اإليها يف الفقرات الفرعية )2( و)3( 

و)4( من الفقرة )اأ(، وذلك بعد معاينة اأولية اأو جتديدية ل�شفينة 

 1-ll ب�شائع ت�شتوفى املتطلبات ذات ال�شلة الواردة يف الف�شول

)الثاين - اجلزء االأول( و lll )الثالث( و V )اخلام�س(، واأي 

متطلبات اأخرى ذات عالقة واردة يف هذه اللوائح.

ب( كلما وردت اإ�شارة يف هذا الف�شل اإىل �شهادة �شالمة البناء 

ل�شفينة ب�شائع اأو �شهادة معدات ال�شالمة يف �شفينة ب�شائع 

اأو �شهادة معدات ال�شالمة يف �شفينة ب�شائع اأو �شهادة اأجهزة 

ال�شالمة الراديوية يف �شفينة ب�شائع، فاإنها تنطبق على �شهادة 

�شالمة �شفينة ب�شائع اإذا كانت م�شتخدمة كبديل عن هذه 

ال�شهادات.

6. ت�شتكمل �شهادة �شالمة �شفينة ركاب و�شهادة معدات ال�شالمة 

يف �شفينة ب�شائع و�شهادة اأجهزة ال�شالمة الراديوية يف �شفينة 

ب�شائع و�شهادة �شالمة �شفينة ب�شائع، امل�شار اإليها يف الفقرات 

الفرعية )1( و)3( و)4( و)5(، ب�شجل املعدات.

7. عند منح �شفينة ما اإعفاًء مبقت�شى اأحكام اللوائح احلالية 

ومتا�شيا معها، فاإنها تعطى �شهادة ت�شمى �شهادة اإعفاء، وذلك 

عالوة على ال�شهادات املن�شو�س عليها يف هذه الفقرة.

8. متنح ال�شهادات امل�شار اإليها يف هذه الالئحة اأو ت�شدق من 

قبل االإدارة اأو من تفو�شه من االأ�شخا�س اأو الهيئات. ويف جميع 

احلاالت تتحمل االإدارة امل�شوؤولية كاملة عن ال�شهادات.

)ب( ال يجوز الأي حكومة متعاقدة اأن ت�شدر �شهادات مبقت�شى 

اأحكام االتفاقية الدولية ل�شالمة االأرواح يف البحار لعام 1960 

اأو 1948 اأو 1929 ووفقا لها بعد بدء �شريان قبول هذه احلكومة 

باالتفاقية احلالية.

الالئحة 13: اإ�سدار ال�سهادات اأو الت�سديق عليها 

من قبل حكومة اأخرى:

يجوز حلكومة متعاقدة بناًء على طلب االإدارة، الدفع اإىل اإخ�شاع 

�شفينة للمعاينة، ومنح �شهادات لها اإذا اقتنعت با�شتيفائها 

متطلبات هذه اللوائح. ويجب اأن تت�شمن اأي �شهادة �شادرة على 

هذا النحو ن�شيبا يفيد باأنها �شادرة بناًء على طلب حكومة الدولة 

التي يحق لل�شفينة رفع علمها. وتتمتع هذه ال�شهادة بالفعالية 

ذاتها التي حتظى بها ال�شهادات ال�شادرة مبقت�شى الالئحة 12 

وتتمتع بالقدر ذاته من االعرتاف.

الالئحة 14: مدة ال�سهادات و�سالحيتها:

)اأ( ت�شدر �شهادة �شالمة �شفينة ركاب ملدة ال تزيد على اثنى 

ع�شر �شهر وت�شدر �شهادة �شالمة البناء ل�شفينة ب�شائع، و�شهادة 

معدات ال�شالمة يف �شفينة ب�شائع، و�شهادة اأجهزة ال�شالمة 

الراديوية يف �شفينة ب�شائع ملدة حتددها االإدارة وال تتجاوز 

خم�س �شنوات وال يجوز اأن تكون �شهادة االإعفاء �شاحلة ملدة 

اأطول من مدة ال�شهادة املتعلقة بها.

)ب(

1. بغ�س النظر عن متطلبات الفقرة )اأ(، ويف حالة تنفيذ املعاينة 

التجديدية يف غ�شون ثالثة اأ�شهر قبل موعد انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة، فاإن �شالحية ال�شهادة اجلديدة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 

ا�شتكمال تلك املعاينة وحتى:

اأ- موعد ال يتجاوز اثني ع�شر �شهرا من تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة، وذلك بالن�شبة ل�شفينة ركاب.

ب- موعد ال يتجاوز خم�س �شنوات من تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة وذلك بالن�شبة ل�شفينة ب�شائع.

2. يف حالة اكمال املعاينة التجديدية بعد تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة فاإن �شالحية ال�شهادة اجلديدة تبداأ من تاريخ اإكمال 

تلك املعاينة وحتى:

اأ( موعد ال يتجاوز اثني ع�شر �شهرا من تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة وذلك بالن�شبة ل�شفينة ركاب.

ب( موعد ال يتجاوز خم�س �شنوات من تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة وذلك بالن�شبة ل�شفينة ب�شائع.

3. يف حالة اإكمال املعاينة التجديدية قبل اأكرث من ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ انق�شاء ال�شهادة املوجودة فاإن �شالحية ال�شهادة 

التجديدية تبداأ اعتبارا من تاريخ اإكمال تلك املعاينة وحتى:

اأ- موعد ال يتجاوز اثني ع�شر �شهرا من تاريخ اإكمال املعاينة 

التجديدية، وذلك بالن�شبة ل�شفينة ركاب.

ب- موعد ال يتجاوز خم�س �شنوات من تاريخ اإكمال املعاينة 

التجديدية، وذلك بالن�شبة ل�شفينة ب�شائع.

)ج( اإذا منحت غري �شهادة �شالمة �شفينة ركاب، لفرتة تقل عن خم�س 
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بروتوكول عام 1988 املتعلق باالتفاقية الدولية ل�سالمة االأرواح يف البحار لعام 1974.. تتمة
�شنوات، فاإنه يجوز لالإدارة متديد  �شالحية تلك ال�شهادة بعد تاريخ 

انق�شائها وذلك اإىل املوعد االأق�شى املحدد يف الفقرة )اأ(، �شريطة 

اإجراء املعاينات، امل�شار اإليها يف اللوائح )8 و9 و10( واملتوجبة عند 

منح �شهادة ملدة خم�س �شنوات، على النحو املنا�شب.

)د( يف حالة اإكمال معاينة جتديدية وتعذر منح اأو ت�شلم �شهادة 

جديدة لل�شفينة قبل موعد انق�شاء ال�شهادة املوجودة، فاإنه يجوز 

لل�شخ�س املفو�س اأو الهيئة املفو�شة من قبل االإدارة الت�شديق 

على ال�شهادة املوجودة، وتقبل تلك ال�شهادة على اأنها �شاحلة 

ملدة اإ�شافية ال تتجاوز 5 اأ�شهر من تاريخ االنق�شاء.

)هـ( اإذا مل تكن ال�شفينة وقت انق�شاء �شهادة ما يف امليناء الذي 

�شتعاين فيه، فاإنه يجوز لالإدارة متديد فرتة �شالحية ال�شهادة 

وذلك فقط لل�شماح لل�شفينة مبوا�شلة رحلتها اإىل ذلك امليناء، 

وعلى ان يقت�شر ذلك على احلاالت التي يبدو فيها هذا منا�شبا 

ومعقوال. وال يجوز متديد �شالحية اأي �شهادة الأكرث من ثالثة  

اأ�شهر. وال يحق كذلك ل�شفينة منحت متديدًا اأن تقوم بعد و�شولها 

اإىل امليناء الذي �شتعاين فيه، وا�شتنادا اإىل ذلك التمديد، مبغادرة 

ذلك امليناء دون احل�شول على �شهادة جديدة، وعند اإكمال 

املعاينة التجديدية، فاإن ال�شهادة اجلديدة �شتظل �شاحلة حتى:

1( موعد ال يتجاوز اثني ع�شر �شهرا من تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة قبل منح التمديد، وذلك بالن�شبة ل�شفينة ركاب.

2( موعد ال يتجاوز 5 �شنوات من تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة قبل منح التمديد، وذلك بالن�شبة ل�شفينة ب�شائع.

)و( يجوز لالإدارة متديد  �شالحية �شهادة �شادرة ل�شفينة عاملة 

يف رحالت ق�شرية ومل متدد �شالحيتها مبقت�شى االأحكام ال�شابقة 

من هذه الالئحة، وذلك لفرتة �شماح اأق�شاها �شهر واحد من تاريخ 

االنق�شاء املحدد عليها. وبعد اإكمال املعاينة التجديدية، فاإن 

ال�شهادة اجلديدة تظل �شاحلة حتى:

1( موعد ال يتجاوز اثني ع�شر �شهرا من تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة قبل منح التمديد، وذلك بالن�شبة ل�شفينة ركاب.

2( موعد ال يتجاوز خم�س �شنوات من تاريخ انق�شاء ال�شهادة 

املوجودة قبل منح التمديد، وذلك بالن�شبة ل�شفينة ب�شائع.

)ز( يف حاالت خا�شة حتددها االإدارة، فاإنه ال حاجة لتاريخ 

ال�شهادة اجلديدة اعتبارا من تاريخ انق�شاء ال�شهادة املوجودة 

ح�شبما تتطلبه الفقرة )ب( )2( اأو )هـ( اأو )و( ويف تلك احلاالت، 

تظل ال�شهادة اجلديدة �شاحلة حتى:

1( موعد ال يتجاوز اثني ع�شر �شهرا من تاريخ اإكمال املعاينة 

التجديدية وذلك بالن�شبة ل�شفينة ركاب.

2( موعد ال يتجاوز خم�س �شنوات من تاريخ اإكمال املعاينة 

التجديدية، وذلك بالن�شبة ل�شفينة ب�شائع.

)ح( اإذا اأكملت املعاينة ال�شنوية اأو البينية اأو الدورية قبل 

الفرتة املحددة يف اللوائح املعينة، فاإنه:

1( يجب تعديل تاريخ الذكرى ال�شنوية املبني على ال�شهادة 

املعنية وذلك بالت�شديق عليها وت�شجيل موعد ال يتجاوز فرتة 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإكمال املعاينة.

2( يجب اإكمال املعاينة ال�شنوية اأو البينية اأو الدورية الالحقة 

التي تتطلبها اللوائح اإىل التاريخ اجلديد للذكرى ال�شنوية.

3( يجوز االإبقاء على تاريخ االنق�شاء على حالة �شريطة اإجراء 

واحدة اأو اأكرث من املعاينات ال�شنوية اأو البينية اأو الدورية، ح�شب 

االقت�شاء، وذلك على نحو يكفل عدم جتاوز الفوا�شل الزمنية 

الق�شوى بني املعاينات املن�شو�س عليها يف اللوائح املعنية.

)ط( تفقد ال�شهادة ال�شادرة مبقت�شى الالئحة )12 اأو 13( 

�شالحيتها يف اأي حالة من احلاالت التالية:

1( اإذا مل تنفذ املعاينات وعمليات الفح�س املعنية خالل الفرتات 

املحددة مبقت�شى اللوائح 7)اأ( و8 )اأ( و9 )اأ( و10)اأ(.

2( اإذا مل ت�شدق ال�شهادة وفقا للوائح احلالية.

3( عند نقل ال�شفينة اإىل علم دولة اأخرى. وال يجوز منح �شهادة 

جديدة اإال اإذا كانت احلكومة امل�شدرة لها مقتنعة متاما باأن 

ال�شفينة ت�شتوفى متطلبات الفقرتني )اأ( و)ب( من الالئحة )11( 

ويف حالة النقل بني حكومتني متعاقدتني، فاإن على حكومة الدولة 

التي كان يحق لل�شفينة رفع علمها اأن تر�شل اإىل االإدارة يف اأقرب 

االأوقات ن�شخا من ال�شهادات التي كانت ال�شفينة حتملها قبل تلك 

العملية، ون�شخا من تقارير املعاينات ذات ال�شلة، اإذا توافرت، 

اأن طلب منها ذلك يف غ�شون ثالثة اأ�شهر من اإمتام عملية النقل.

الالئحة 15: مناذج ال�سهادات و�سجالت املعدات:

)اأ( حترر ال�شهادات و�شجالت املعدات مبا يطابق النموذج الوارد 

يف تذييل مرفق هذه االتفاقية. واإذا مل تكن اللغة امل�شتخدمة هي 

االإنكليزية اأو الفرن�شية فاإن الن�س يجب اأن يت�شمن ترجمة اإىل 

اإحدى هاتني اللغتني. »انظر القرار )A.561)14 ب�شاأن ترجمة 

ن�شو�س ال�شهادات«.

الالئحة 16: اإتاحة ال�سهادات:

يجب اأن تكون ال�شهادات ال�شادرة مبقت�شى الالئحتني )12 و13( 

متاحة ب�شهولة على منت ال�شفينة للتحقق منها يف كل االأوقات.

الالئحة 17: قبول ال�سهادات:

ينبغي اأن حتظى ال�شهادات ال�شادرة بتفوي�س من حكومة 

متعاقدة بالقبول من جانب احلكومات املتعاقدة االأخرى بالن�شبة 

لكافة االأغرا�س التي ت�شملها هذه االتفاقية. وعلى تلك احلكومات 

اأن تنظر اإىل ال�شهادات املذكورة على اأنها ال تقل فعالية عن تلك 

التي ت�شدرها هي ذاتها.

الالئحة 18: مالحق ال�سهادات:

1. اإذا حدث اأثناء قيام ال�شفينة برحلة معينة اإن كان عدد 

االأ�شخا�س املوجودين على متنها اأقل من العدد الكلي الوارد يف 

�شهادة �شالمة �شفينة الركاب، وكان مبقدورها بناء على ذلك، 

وطبقا الأحكام اللوائح احلالية، حمل عدد من قوارب النجاة 

واأجهزة االإنقاذ االأخرى يقل عما هو مدرج يف ال�شهادة، فاإنه يجوز 

للحكومة اأو ال�شخ�س اأو املنظمة امل�شار اإليهم يف الالئحة )12 اأو 

13( من هذا الف�شل اإ�شدار ملحق ب�شاأن ذلك.

2. من الواجب اأن ين�س امللحق املذكور على اإنه لي�س هناك، يف 

ظل هذه الظروف، اأي انتهاك الأحكام اللوائح احلالية. وينبغي اأن 

يرفق امللحق بال�شهادة واأن ي�شرى بدال عنها يف ما يتعلق باأجهزة 

االإنقاذ. ويكون امللحق �شاحلا فقط للحلة املعينة التي �شدر من 

اأجلها.

الالئحة 19: الرقابة:

انظر اإجراءات الرقابة على ال�شفن من قبل دولة امليناء التي 

اعتمدتها املنظمة بالقرار)A.787)19، يف �شيغته املعدلة 

بالقرار)21( A.882 والقرار رقم )A.1052)27 الذي 

األغى القرار )A.787)19، يف �شيغته املعدلة بالقرار 

.A.882)21(

تخ�شع كل �شفينة عند وجودها يف ميناء حكومة متعاقدة 

اأخرى للرقابة من قبل موظفني خمولني بهذا اأ�شوال من قبل هذه 

احلكومة، وذلك حينما تكون الرقابة موجهة نحو التحقق من 

�شالحية ال�شهادات ال�شادرة عمال بالالئحة )12 اأو 13(.

)اأ( تقبل هذه ال�شهادات اإذا كانت �شاحلة، ما مل تكن هناك اأ�شباب 

جلية تدعو العتقاد باأن ال�شفينة اأو معداتها ال تطابق اإىل حد كبري 

تفا�شيل اأي من ال�شهادات اأو اأن ال�شفينة ومعداتها ال ت�شتوفى 

اأحكام الالئحة )11/ )اأ( )ب(.

)ب( يف حالة الظروف املذكورة يف الفقرة )ب( من هذه الالئحة 

اأو عند انق�شاء مدة ال�شهادة اأو فقدان �شالحيتها، يتخذ املوظف 

القائم بالرقابة خطوات ل�شمان عدم اإبحار ال�شفينة اإال بعد اأن 

تغدو قادرة على اخلروج اإىل البحر اأو مغادرة امليناء للتوجه اإىل 

حو�س اإ�شالح منا�شب دون تعر�شها اأو االأ�شخا�س املوجودين 

على ظهرها للخطر.

)ج( يف احلاالت التي توؤدي فيها عملية الرقابة اإىل التدخل باأي 

�شورة، فاإن على املوظف القائم بالرقابة اأن يبلغ خطيا قن�شل 

الدولة التي يحق لل�شفينة رفع علمها، اأو اأقرب ممثل دبلوما�شي 

لهذه الدولة يف حال غياب القن�س ، بالظروف التي جعلت هذا 

التدخل  �شروريا وباال�شافة اإىل ذلك، يتم اأي�شاً اإخطار خرباء 

املعاينة املعينني اأو الهيئات املعرتف بها امل�شئولني عن اإ�شدار 

ال�شهادات. وتبلغ املنظمة بالوقائع املتعلقة بالتدخل.

)د( على الهيئة املعنية التابعة لدولة امليناء اأن تخطر �شلطات 

ميناء الرتدد التايل، باالإ�شافة اإىل االأطراف املذكورة يف الفقرة )د( 

من هذه الالئحة، بجميع املعلومات ذات ال�شلة املتعلقة بال�شفينة، 

اإذا مل تكن هذه ال�شلطة قادرة على اتخاذ االإجراءات املن�شو�س 

عليها يف الفقرتني )جـ( و)د(، اأو اإذا �شمح لل�شفينة مبوا�شلة 

االإبحار اإىل ميناء الرتدد التايل.

)هـ( عند ممار�شة الرقابة مبقت�شى هذه الالئحة، تبذل كل اجلهود 

املمكنة لتجنب اأي حجز اأو تاأخري ال داعي له لل�شفينة. واإذا مت 

حجز ال�شفينة اأو تاأخريها ب�شورة غري م�شوغة، فاإنها تكت�شب 

حق احل�شول على تعوي�س عن اأي خ�شارة اأو �شرر يلحقان بها.

الالئحة 20: المتيازات:

ال يجوز املطالبة بامتيازات االتفاقية احلالية ل�شالح اأي �شفينة 

ما مل تكن لديها ال�شهادات ال�شحيحة املالئمة.

اجلزء جيم
احلوادث

الالئحة 21: احلوادث

)اأ( تتكفل كل اإدارة باإجراء التحقيق يف اأي اإ�شابات تلحق بال�شفن 

التابعة لها اخلا�شعة الأحكام هذه االتفاقية عندما يبدو لها اأن 

هذا التحقيق قد ي�شاعد على حتديد التغيريات املرغوب اإدخالها 

على هذه اللوائح.* انظر القرار التايل الذي اعتمدته املنظمة: 

القرار )A.849 )20: مدونة التحقيق يف احلوادث واالأحداث 

البحرية، ب�شيغتها املعدلة  بالقرار )A884 )21. واملدونة رقم 

MSC 255)84(

انظر اأنظر اأي�سًا ما يلي:

MSC\CIR.953 - MEPC\CIRC.372 - reports 
on marinecAsualties and incidents،. har-

monized reporting procedures - Reportwd 
under SOLAS regulation 1\21 and MARPOL 
reporting 73\78 articles and 12. 

)ب( تلتزم كل حكومة متعاقدة مبوافاة املنظمة باملعلومات 

ذات االأهمية املتعلقة بنتائج تلك التحقيقات. وال يجوز اأن توؤدى 

تقارير اأو تو�شيات املنظمة املرتكزة على تلك البيانات اإىل الك�شف 

عن هوية ال�شفن املعنية اأو جن�شيتها، اأو اإىل اإل�شاق امل�شوؤولية 

عن تلك احلوادث باأي �شكل من االأ�شكال ب�شفينة اأو �شخ�س ما اأو 

االإ�شارة اأىل هذه امل�شوؤولية تلميحاً.
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

1

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

القوات 
البحرية 

الملكية  
السعودية 

قاعدة الملك 
سلمان 
لإلسناد 
البحري 

بالرياض مركز  
التشغيل 
والصيانة  

إعالن للمرة الثانية ملنافسة 

)إنشاء دوارات لبعض 

التقاطعات مع إشارات مرورية 

بقاعدة امللك سلمان لإلسناد 

البحري بالرياض(

1436/10/13هـ  1436/10/13هـ29/3/1/14/51000

قوات الدفاع 
الجوي 

الملكي 
السعودي   

اإلدارة 
الهندسية 
واإلسكان

1- إنشاء مبنى اإلدارة 

الهندسية واإلسكان بشرورة
1436/10/11هـ 1436/10/10هـ5000 36/4/1

1436/10/12هـ 1436/10/11هـ1500 236/4/2- إنشاء مسجد بشرورة

هيئة 
اإلمدادات 
والتموين 

بقوات الدفاع 
الجوي

تأمني وتوريد الزيوت والشحوم 

لقوات الدفاع اجلوي مبختلف 

مناطق اململكة

1436/10/19هـ1436/10/18هـ36/462000

قيادة سالح 
الصيانة

تأمني مكائن خراطة أجزاء احملرك 

بالقوات البرية / سالح الصيانة 
1436/8/30هـ 1436/8/29هـ 4000 1436/17 

اإلدارة العامة 
لألشغال 

العسكرية

1- تأثيث مباني مبختلف 

املناطق
1436/10/11هـ1436/10/10هـ3000 77/12/2

2- إنشاء مباني وجتهيز وتأثيث 

مواقع بحفر الباطن
3/7/5 15.000

1436/10/13هـ1436/10/12هـ
15.000 3408/3/2- إنشاء مباني إدارية بتبوك

4- إنشاء مرافق إدارية 

بالطائف ملركز امللك سلمان بن 

عبدالعزيز

25.000 571/5/2ب

ف
طائ
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1- إعادة طرح منافسة إصالح 

وجتديد معدات املطابخ  )املرحلة 

الثانية( 

436/191000

1436/10/13هـ1436/10/13هـ 

2- إنشاء خزانات وإصالح 

هبوط املباني لوحدات منطقة 

الطائف

436/311000

3- إنشاء مبنى ورشة صيانة 

العربات ومواقف مبركز امللك 

سلمان بن عبد العزيز للحرب 

اجلبلية باجلبالت

436/322000

4- استكمال سفلتة طرق 

الوحدات العسكرية مبنطقة 

الطائف الداخلية واخلارجية

436/333000

5- تأمني وتوريد سيارات 

متنوعة
436/344000

كلية الملك 
عبداهلل 

للدفاع الجوي
1436/10/19هـ1436/10/18هـ500م /ك/36/13توريد جتهيزات عسكرية

مجمع الملك 
فهد الطبي 

العسكري 
بالظهران

متديد موعد منافسة صيانة 

برنامج أرشفة عمليات 

القسطرة وتصوير األشعة ملدة 

)5( سنوات

1436/9/20هـ1436/9/19هـ2000 1436/41/31

مركز األمير 
سلطان 

لمعالجة 
أمراض 
وجراحة 
القلب

مشروع تدعيم البنية التحتية 

)املرحلة الثالثة(
1436/10/11هـ1436/10/10هـ2000 1436/20/28

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

منافسة توريد وتركيب 

وتشغيل نظام احلضور 

واإلنصراف

1436/10/12هـ1436/10/11هـ1436/373000

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بالجبيل

منافسة توريد وتركيب نظام 

حماية املواليد األمني 
1436/10/12هـ1436/10/11هـ1000 1436/22/33

مستشفى 
القوات 

المسلحة 
بشرورة

مشروع إنشاء مبنيني 

إلسكانات العّمال باملستشفى
1436/10/19هـ1436/10/19هـ1436/06/373000

برنامج 
مستشفى 

القوات 
المسلحة 

بوادي الدواسر

1- منافسة مواد وقطع غيار 

املعدات واألجهزة الطبية 

والغير طبية 

1436/10/12هـ1436/10/11هـ200  1 / 2015

2- منافسة مشروع توريد 

وتركيب أرضيات الفينيل مع 

إزالة القدمي

1436/10/13هـ1436/10/12هـ200  2 / 2015

3- منافسة مشروع أعمال 

املناور السمائية 
1436/10/14هـ1436/10/13هـ200  3/ 2015

g وزارة احلـــرس الوطــــــين g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

س
حر

 ال
رة

وزا
ة ب

حي
ص

 ال
ن

ؤو
ش

ال

1- منافسة مشروع جتديد 

غرف العمليات في املستشفى 

الرئيسي مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض 

التابعة للشؤون الصحية 

بوزارة احلرس الوطني

م ش ص 

/1436/67هـ
1436/10/14هـ1436/10/13هـ4000

2- منافسة سدادات وصمامات 

ومستلزمات متفرقة ملركز 

قسطرة القلب وغرفة 

العمليات ملستشفيات 

الشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

م ش ص 

/1436/68هـ
1436/10/12هـ1436/10/11هـ3000

3- منافسة توريد وتركيب 

أجهزة منزلية ملشروع  

   AAA/NG/437اإلسكان اجلديد

)املرحلة الثانية( مبستشفى 

امللك عبد العزيز باألحساء 

التابع للشؤون الصحية بوزارة 

احلرس الوطني

م ش ص 

/1436/69هـ
2000

1436/10/13هـ1436/10/12هـ 4- منافسة توريد وتركيب أثاث 

منزلي ملشروع  اإلسكان اجلديد 

  AAA/NG/437

)املرحلة الثانية( مبستشفى 

امللك عبد العزيز باألحساء 

التابع للشؤون الصحية بوزارة 

احلرس الوطني

م ش ص 

/1436/70هـ
2000

كلية 
الملك خالد 
العسكرية 

بوزارة الحرس 
الوطني

منافسة  تغيير القواطع 

الرئيسية )املرحلة الرابعة( 

بكلية امللك خالد العسكرية

 10

/1437/1436هـ
1436/10/11هـ  1436/10/10هـ  1000 

g وزارة الــــــــدفـــــــاع g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

3
g وزارة الصحـــــــــة g

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

1- تأجيل موعد منافسة توريد 

أحبار الطابعات ومستلزماتها
1436/9/6هـ1436/9/6هـ3600110400395000

2- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة احلاسب اآللي 

ومستلزماتها لديوان الوزارة 

واملرافق الصحية التابعة له – 

املرحلة األولى 2015-1436هـ

1436/9/7هـ1436/9/7هـ36001104004010.000

3- تأجيل موعد منافسة 

توريد وتركيب أجهزة خوادم 

وملحقات احلاسب اآللي 

ومستلزماتها لديوان الوزارة 

واملرافق الصحية التابعة له – 

املرحلة األولى 2015- 1436هـ

1436/9/8هـ1436/9/8هـ36001104004110.000

4- توريد عدد )4( سيارات إلدارة 

اخلدمات العامة
1436/9/20هـ1436/9/20هـ3600110300491000

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

1- تأمني نظام كاميرات مراقبة 

لسكن متريض مستشفى 

امللك فيصل بالعاصمة 

املقدسة  

1436/10/10هـ1436/10/10هـ500 360251020048  

2- تأمني نظام صوتي متكامل 

ملبنى مديرية الشؤون الصحية 

بالعاصمة املقدسة

1436/10/11هـ1436/10/11هـ500 360251020049  

3- تأمني املستلزمات الطبية 

ملستشفى النور التخصصي 

بالعاصمة املقدسة لعام 

1436هـ 

1436/10/12هـ1436/10/12هـ1500 360251020050  

4- إحتياجات قسم التأهيل 

الطبي مبستشفى الوالدة 

واألطفال بالعاصمة املقدسة 

لعام 1436هـ )املرحلة األولى(

1436/10/13هـ1436/10/13هـ1000 360251020051  

5- إحتياجات قسم التأهيل 

الطبي مبستشفى الوالدة 

واألطفال بالعاصمة املقدسة 

لعام 1436هـ )املرحلة الثانية(

1436/10/14هـ1436/10/14هـ1000 360251020052  

6- تأمني السيارات 

ملستشفيات العاصمة 

املقدسة لعام1436هـ 

1436/10/17هـ1436/10/17هـ500 360251020053  

ف
طائ

 ال
حة

تأجيل موعد منافسة الصيانة ص

والنظافة )التشغيل غير 

الطبي( ملستشفى الصحة 

النفسية وتوابعها بصحة 

الطائف

1436/9/6هـ1436/9/6هـ20.000 1436/11هـ

حة
با

 ال
حة

ص

1- منافسة النفايات الطبية 

ملستشفى امللك فهد بالباحة
1436/10/18هـ1436/10/18هـ1436/305000هـ

2- متديد موعد منافسة تطوير 

أقسام العيادات اخلارجية 

بالبرج الطبي مبستشفى امللك 

فهد بالباحة

1436/10/25هـ1436/10/25هـ1436/3110.000هـ

صحة بيشة
منافسة تأمني أجهزة لقسم 

التعقيم مبستشفى امللك 

عبداهلل مبحافظة بيشة 

1436/10/13هـ 1436/10/13هـ 5000 436/36

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ت
ريا

لق
ة ا

صح

نقل وشحن األدوية واللوازم 

الطبية واخملبرية واألمصال 

واللقاحات بوسائل النقل 

املبردة واخلاصة بالتموين 

الطبي

1436/10/11هـ1436/10/10هـ54/2/132000

ك
بو

ة ت
صح

1- منافسة إنشاء مركز طب 

األسنان )املرحلة الثانية (
55/13310,000

1436/10/11هـ 1436/10/11هـ

2- منافسة إنشاء سكن 

العاملني مبستشفى ضباء 

)املرحلة الثانية (

55/13410,000

3- منافسة إنشاء سكن 

العاملني مبستشفى الوجه 

)املرحلة الرابعة (

55/13510,000

4- منافسة إنشاء سكن 

العاملني مبستشفى تيماء 

)املرحلة الثانية (

55/13610,000

5- منافسة اإلعاشة املطهية 

مبستشفى امللك فهد بتبوك 
55/137 2000 

1436/10/12هـ1436/10/12هـ

6- منافسة اإلعاشة املطهية 

مبستشفى الصحة النفسية 
55/138 5000 

7- منافسة إنشاء قسم 

التعقيم والنفايات الطبية 

لعدد )8( مراكز رعاية صحية 

55/139 10,000

1436/10/13هـ1436/10/13هـ

8- تطوير مستودع مستشفى 

أملج 
55/140 5000

9- مشروع إنهاء مالحظات 

االستالم النهائي لعدد )5( 

مراكز صحية

55/1413000

10- منافسة مشروع إنهاء 

مالحظات االستالم النهائي 

لعدد )13( مراكز صحية 

55/142 3000 

مدينة الملك 
سعود الطبية 

بالرياض

تأمني أجهزة لصناعة 

األطراف الصناعية واألجهزة 

التعويضية

1436/10/12هـ1436/10/11هـ2015/201000

g وزارة الزراعــــــة g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

1- حتسني مدخل وسفلتة 

ورصف محطة تربية ملكات 

النحل بنمار لزوم نشر وتطوير 

تربية النحل

44231000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ

2- إنشاء مستودع املبيدات 

مبحافظة بقعاء
44241000

UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الديوان العام 
اإلدارة العامة 

للشؤون 
اإلدارية 

والمالية وحدة 
المنافسات 

والعقود

صيانة سنتراالت أجهزة األمانة 

العامة لألمن الصناعي في 

كل من )الرياض- جدة - ينبع 

– اجلبيل ( ومبنى التحريات 

املالية بالرياض ومكتب اتصال 

الوزارة باجلوف

1436/9/21هـ1436/9/21هـ40/36/53/1500

مركز 
المعلومات 

الوطني

متديد موعد منافسة مشروع 

متديد شبكات حاسب آلي 

CNC

1436/9/8هـ   1436/9/7هـ   2000 2015/10

األمن العام 
إدارة 

المشتريات 
والعقود

تأمني سيارات وآليات للقوات 

اخلاصة لألمن الدبلوماسي 

 108

1437/1436/
1436/10/25هـ1436/10/24هـ10.000

المديرية 
العامة 

للمباحث

تأمني حاويات لتخزين جتهيزات 

عسكرية 
1436/9/21هـ1436/9/20هـ9931000

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

1- تأمني مواد صيانة مباني 

حلاجة قيادة حرس احلدود 

مبنطقة تبوك

 106

23/436/
1500

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- تقدمي خدمات اإلعاشة 

املطهية ملنطقة جازان

 107

16/436/
3000

إمارة المدينة 
المنورة

2115,000 /11436- إنشاء مبنى حملافظة العال
1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2215.000 /21436- إنشاء مبنى حملافظة املهد

إمارة 
المنطقة 

الشرقية

تأمني عدد من السيارات 

إلمارة املنطقة الشرقية لعام 

1437/1436هـ

1436/10/12هـ1436/10/11هـ3571000

إمارة منطقة 
الباحة

1- مشروع إنشاء مباني 

الضيافة بالسواد 
1436/10/12هـ1436/10/11هـ 3000

2- مشروع املبنى اإلضافي 

وصاالت االستقبال وقاعة 

احملاضرات مع اإلشراف  

1436/10/13هـ1436/10/12هـ3000

إمارة منطقة 
نجران

1- متديد فتح مظاريف مشروع 

إنشاء مبنى محافظة ثار فئة ) ب (                
3

1436/9/14هـ1436/9/14هـ 2- متديد فتح مظاريف مشروع 

إنشاء مبنى محافظة بدر 

اجلنوب فئة ) ب (                

3

برنامج 
مستشفى 
قوى األمن 

بالدمام

صيانة األجهزة و املعدات 

الطبية ملدة سنة  
D15/MA/01  50001436/10/26هـ1436/10/25هـ

مجلس إدارة 
صندوق 

إسكان قوى 
األمن بجدة

املدة املتبقية من عقد تشغيل 

وصيانة ونظافة إسكان قوى 

األمن بجدة )للمرة الثانية( 

حتى 2017/5/10م

1436/10/12هـ 1436/10/12هـ 1000

g وزارة العــــــــدل g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

1- توريد وتركيب أجهزة الربط 

الالسلكي بجهات الوزارة 

ضمن مشروع حفظ الثوروة 

العقارية

1436/10/14هـ1436/10/13هـ10,000 2015/69

2- توريد وتركيب مبنى البوفية 

من املباني اجلاهزة مبحكمة  

)جازان (

2015/701000

1436/10/19هـ1436/10/18هـ
3- عملية إضافة مستودع 

وتهيئة مكان إنتظار النساء 

بكتابة عدل محافظة )بقعاء (

2015/71 1000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
عق

وال
ت 

صا
اق

من
لل

ة 
ام

ع
 ال

رة
دا

اإل

1- إعادة طرح  تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق الرياض- سدير 

عقد رقم )106(

1855000

1436/9/21هـ1436/9/21هـ

2- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق الظهران - بقيق 

عقد رقم )204(

2055000

3- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق اخلفجي 

عقد رقم )212(

2135000

4- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق النعيرية
2035000

5- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق اجملمعة - الغاط 

عقد رقم )108(

1875000

6- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق الزلفي 

عقد رقم )119(

1985000

7- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق بيشة - العاليا 

عقد رقم )809( 

2625000

8- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق بيشة 

عقد رقم )805(

2585000

9- إعادة طرح األعمال املتبقية 

ملشروع تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق ثول/ رابغ 

عقد )310(

1015000

1436/10/12هـ1436/10/12هـ
10- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة مكة املكرمة 

اجملموعة )الثانية عشر(

16710.000

11- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الرئيسية 

والثانوية مبنطقة حائل

16810.000

1436/10/13هـ1436/10/13هـ

12- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية مبنطقة 

القصيم )اجملموعة الرابعة(

16910.000

13- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الزراعية 

مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة السادسة عشر(

17010.000

14- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال بعض الطرق 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

السادسة والعشرون(

15710.000

15- متديد األعمال املتبقية 

لتعديل املنحنيات على الطرق 

الزراعية مبنطقة اجلوف

15810.000

16- متديد األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

الثمامة حتى مفرق الطوقي 

)املرحلة الثانية( بطول )12( كلم

15910.000

g وزارة البرتول والثروة املعدنية g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة البترول 
والثروة 

المعدنية 
بالمنطقة 

الشرقية 

مشروع احلراسات األمنية بفرع 

الوزارة باملنطقة الشرقية 
1436/10/25هـ1436/10/24هـ300 

g وزارة الــداخليــــــة gg وزارة النقــــــــل g
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

3
g وزارة الصحـــــــــة g

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

حة
ص

 ال
رة

وزا

1- تأجيل موعد منافسة توريد 

أحبار الطابعات ومستلزماتها
1436/9/6هـ1436/9/6هـ3600110400395000

2- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب أجهزة احلاسب اآللي 

ومستلزماتها لديوان الوزارة 

واملرافق الصحية التابعة له – 

املرحلة األولى 2015-1436هـ

1436/9/7هـ1436/9/7هـ36001104004010.000

3- تأجيل موعد منافسة 

توريد وتركيب أجهزة خوادم 

وملحقات احلاسب اآللي 

ومستلزماتها لديوان الوزارة 

واملرافق الصحية التابعة له – 

املرحلة األولى 2015- 1436هـ

1436/9/8هـ1436/9/8هـ36001104004110.000

4- توريد عدد )4( سيارات إلدارة 

اخلدمات العامة
1436/9/20هـ1436/9/20هـ3600110300491000

مة
كر

لم
ة ا

ك
 م

حة
ص

1- تأمني نظام كاميرات مراقبة 

لسكن متريض مستشفى 

امللك فيصل بالعاصمة 

املقدسة  

1436/10/10هـ1436/10/10هـ500 360251020048  

2- تأمني نظام صوتي متكامل 

ملبنى مديرية الشؤون الصحية 

بالعاصمة املقدسة

1436/10/11هـ1436/10/11هـ500 360251020049  

3- تأمني املستلزمات الطبية 

ملستشفى النور التخصصي 

بالعاصمة املقدسة لعام 

1436هـ 

1436/10/12هـ1436/10/12هـ1500 360251020050  

4- إحتياجات قسم التأهيل 

الطبي مبستشفى الوالدة 

واألطفال بالعاصمة املقدسة 

لعام 1436هـ )املرحلة األولى(

1436/10/13هـ1436/10/13هـ1000 360251020051  

5- إحتياجات قسم التأهيل 

الطبي مبستشفى الوالدة 

واألطفال بالعاصمة املقدسة 

لعام 1436هـ )املرحلة الثانية(

1436/10/14هـ1436/10/14هـ1000 360251020052  

6- تأمني السيارات 

ملستشفيات العاصمة 

املقدسة لعام1436هـ 

1436/10/17هـ1436/10/17هـ500 360251020053  

ف
طائ

 ال
حة

تأجيل موعد منافسة الصيانة ص

والنظافة )التشغيل غير 

الطبي( ملستشفى الصحة 

النفسية وتوابعها بصحة 

الطائف

1436/9/6هـ1436/9/6هـ20.000 1436/11هـ

حة
با

 ال
حة

ص

1- منافسة النفايات الطبية 

ملستشفى امللك فهد بالباحة
1436/10/18هـ1436/10/18هـ1436/305000هـ

2- متديد موعد منافسة تطوير 

أقسام العيادات اخلارجية 

بالبرج الطبي مبستشفى امللك 

فهد بالباحة

1436/10/25هـ1436/10/25هـ1436/3110.000هـ

صحة بيشة
منافسة تأمني أجهزة لقسم 

التعقيم مبستشفى امللك 

عبداهلل مبحافظة بيشة 

1436/10/13هـ 1436/10/13هـ 5000 436/36

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ت
ريا

لق
ة ا

صح

نقل وشحن األدوية واللوازم 

الطبية واخملبرية واألمصال 

واللقاحات بوسائل النقل 

املبردة واخلاصة بالتموين 

الطبي

1436/10/11هـ1436/10/10هـ54/2/132000

ك
بو

ة ت
صح

1- منافسة إنشاء مركز طب 

األسنان )املرحلة الثانية (
55/13310,000

1436/10/11هـ 1436/10/11هـ

2- منافسة إنشاء سكن 

العاملني مبستشفى ضباء 

)املرحلة الثانية (

55/13410,000

3- منافسة إنشاء سكن 

العاملني مبستشفى الوجه 

)املرحلة الرابعة (

55/13510,000

4- منافسة إنشاء سكن 

العاملني مبستشفى تيماء 

)املرحلة الثانية (

55/13610,000

5- منافسة اإلعاشة املطهية 

مبستشفى امللك فهد بتبوك 
55/137 2000 

1436/10/12هـ1436/10/12هـ

6- منافسة اإلعاشة املطهية 

مبستشفى الصحة النفسية 
55/138 5000 

7- منافسة إنشاء قسم 

التعقيم والنفايات الطبية 

لعدد )8( مراكز رعاية صحية 

55/139 10,000

1436/10/13هـ1436/10/13هـ

8- تطوير مستودع مستشفى 

أملج 
55/140 5000

9- مشروع إنهاء مالحظات 

االستالم النهائي لعدد )5( 

مراكز صحية

55/1413000

10- منافسة مشروع إنهاء 

مالحظات االستالم النهائي 

لعدد )13( مراكز صحية 

55/142 3000 

مدينة الملك 
سعود الطبية 

بالرياض

تأمني أجهزة لصناعة 

األطراف الصناعية واألجهزة 

التعويضية

1436/10/12هـ1436/10/11هـ2015/201000

g وزارة الزراعــــــة g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

إدارة 
المناقصات 
والمشتريات

1- حتسني مدخل وسفلتة 

ورصف محطة تربية ملكات 

النحل بنمار لزوم نشر وتطوير 

تربية النحل

44231000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ

2- إنشاء مستودع املبيدات 

مبحافظة بقعاء
44241000
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

2

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الديوان العام 
اإلدارة العامة 

للشؤون 
اإلدارية 

والمالية وحدة 
المنافسات 

والعقود

صيانة سنتراالت أجهزة األمانة 

العامة لألمن الصناعي في 

كل من )الرياض- جدة - ينبع 

– اجلبيل ( ومبنى التحريات 

املالية بالرياض ومكتب اتصال 

الوزارة باجلوف

1436/9/21هـ1436/9/21هـ40/36/53/1500

مركز 
المعلومات 

الوطني

متديد موعد منافسة مشروع 

متديد شبكات حاسب آلي 

CNC

1436/9/8هـ   1436/9/7هـ   2000 2015/10

األمن العام 
إدارة 

المشتريات 
والعقود

تأمني سيارات وآليات للقوات 

اخلاصة لألمن الدبلوماسي 

 108

1437/1436/
1436/10/25هـ1436/10/24هـ10.000

المديرية 
العامة 

للمباحث

تأمني حاويات لتخزين جتهيزات 

عسكرية 
1436/9/21هـ1436/9/20هـ9931000

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

1- تأمني مواد صيانة مباني 

حلاجة قيادة حرس احلدود 

مبنطقة تبوك

 106

23/436/
1500

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- تقدمي خدمات اإلعاشة 

املطهية ملنطقة جازان

 107

16/436/
3000

إمارة المدينة 
المنورة

2115,000 /11436- إنشاء مبنى حملافظة العال
1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2215.000 /21436- إنشاء مبنى حملافظة املهد

إمارة 
المنطقة 

الشرقية

تأمني عدد من السيارات 

إلمارة املنطقة الشرقية لعام 

1437/1436هـ

1436/10/12هـ1436/10/11هـ3571000

إمارة منطقة 
الباحة

1- مشروع إنشاء مباني 

الضيافة بالسواد 
1436/10/12هـ1436/10/11هـ 3000

2- مشروع املبنى اإلضافي 

وصاالت االستقبال وقاعة 

احملاضرات مع اإلشراف  

1436/10/13هـ1436/10/12هـ3000

إمارة منطقة 
نجران

1- متديد فتح مظاريف مشروع 

إنشاء مبنى محافظة ثار فئة ) ب (                
3

1436/9/14هـ1436/9/14هـ 2- متديد فتح مظاريف مشروع 

إنشاء مبنى محافظة بدر 

اجلنوب فئة ) ب (                

3

برنامج 
مستشفى 
قوى األمن 

بالدمام

صيانة األجهزة و املعدات 

الطبية ملدة سنة  
D15/MA/01  50001436/10/26هـ1436/10/25هـ

مجلس إدارة 
صندوق 

إسكان قوى 
األمن بجدة

املدة املتبقية من عقد تشغيل 

وصيانة ونظافة إسكان قوى 

األمن بجدة )للمرة الثانية( 

حتى 2017/5/10م

1436/10/12هـ 1436/10/12هـ 1000

g وزارة العــــــــدل g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ل
عد

 ال
رة

وزا

1- توريد وتركيب أجهزة الربط 

الالسلكي بجهات الوزارة 

ضمن مشروع حفظ الثوروة 

العقارية

1436/10/14هـ1436/10/13هـ10,000 2015/69

2- توريد وتركيب مبنى البوفية 

من املباني اجلاهزة مبحكمة  

)جازان (

2015/701000

1436/10/19هـ1436/10/18هـ
3- عملية إضافة مستودع 

وتهيئة مكان إنتظار النساء 

بكتابة عدل محافظة )بقعاء (

2015/71 1000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ود
عق

وال
ت 

صا
اق

من
لل

ة 
ام

ع
 ال

رة
دا

اإل

1- إعادة طرح  تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق الرياض- سدير 

عقد رقم )106(

1855000

1436/9/21هـ1436/9/21هـ

2- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق الظهران - بقيق 

عقد رقم )204(

2055000

3- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق اخلفجي 

عقد رقم )212(

2135000

4- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق النعيرية
2035000

5- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق اجملمعة - الغاط 

عقد رقم )108(

1875000

6- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق الزلفي 

عقد رقم )119(

1985000

7- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق بيشة - العاليا 

عقد رقم )809( 

2625000

8- إعادة طرح تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق بيشة 

عقد رقم )805(

2585000

9- إعادة طرح األعمال املتبقية 

ملشروع تشغيل وصيانة 

ونظافة طرق ثول/ رابغ 

عقد )310(

1015000

1436/10/12هـ1436/10/12هـ
10- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة مكة املكرمة 

اجملموعة )الثانية عشر(

16710.000

11- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الرئيسية 

والثانوية مبنطقة حائل

16810.000

1436/10/13هـ1436/10/13هـ

12- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية مبنطقة 

القصيم )اجملموعة الرابعة(

16910.000

13- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الزراعية 

مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة السادسة عشر(

17010.000

14- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال بعض الطرق 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

السادسة والعشرون(

15710.000

15- متديد األعمال املتبقية 

لتعديل املنحنيات على الطرق 

الزراعية مبنطقة اجلوف

15810.000

16- متديد األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

الثمامة حتى مفرق الطوقي 

)املرحلة الثانية( بطول )12( كلم

15910.000

g وزارة البرتول والثروة املعدنية g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة البترول 
والثروة 

المعدنية 
بالمنطقة 

الشرقية 

مشروع احلراسات األمنية بفرع 

الوزارة باملنطقة الشرقية 
1436/10/25هـ1436/10/24هـ300 

g وزارة الــداخليــــــة gg وزارة النقــــــــل g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

5

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
رب

كه
وال

ه 
يا

لم
ة ا

زار
و

1-  استئجار مبنى لفرع 

املياه مبحافظة املندق مبنطقة 

الباحة

1436/9/21هـ1436/9/20هـ303

2- استكمال أعمال محطات 

الضخ ومشاريع مياه الشرب 

مبنطقة جنران

1436/10/11هـ1436/10/10هـ3045000

3- تأمني مياه الشرب بواسطة 

الناقالت ألهالي قيس ونعشاو 

وحمية والكعوب وآل محمد 

واألهلوج مبنطقة جازان

1436/10/19هـ1436/10/18هـ3052000

4- - تأمني املياه الصاحلة 

للشرب بواسطة الناقالت 

ألهالي )ميقوع - األضارع - 

أبو عجرم( عقد رقم )2( 

مبنطقة اجلوف

1436/10/12هـ1436/10/11هـ3063000

5- تشغيل وصيانة محطة 

املعاجلة وشبكات الصرف 

الصحي مبدينة طريف مبنطقة 

احلدود الشمالية

1436/10/11هـ1436/10/10هـ30910.000

6- مشروع استكمال شبكات 

مياه قرى محافظة فرسان 

مبنطقة جازان )املرحلة الرابعة(

1436/10/18هـ1436/10/17هـ3131000

7- إنشاء مبنى فرع املياه 

مبحافظة املندق مبنطقة 

الباحة

1436/10/12هـ1436/10/11هـ3143000

8-  استئجار مبنى  لفرع املياه 

مبحافظة طبرجل مبنطقة 

اجلوف

1436/10/13هـ.1436/10/12هـ315

عقد حفر بئر سطحي مبركز مياه الرياض

الربواء مبحافظة احلريق

 54

1437/1436/
1436/9/19هـ         1436/9/18هـ500 

مياه مكة 
المكرمة

عملية نزح بيارات الصرف 

الصحي لإلسكان اخليري مبركز 

يلملم مبحافظة الليث 

1436/9/11هـ1436/9/11هـ1000 1436/16

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
اه

مي

1- صيانة شبكات املياه 

وملحقاتها )باملدينة املنورة(
437/436/1915.000

1436/10/18هـ1436/10/17هـ 2- توسعة وتطوير مصب 

وايتات محطة الصرف باملدينة 

املنورة

437/436/205000

3- توريد وايتات مع خزان 

ستنلس ستيل سعة 12000 لتر
437/436/212000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ 4- جتفيف احلمأة واالستفادة 

منها في األغراض اخملتلفة 

نظام االستثمار

437/436/2210.000

ية
رق

ش
 ال

قة
ط

من
 ال

اه
مي

1- تشغيل وصيانة املياه 

والصرف الصحي مبحافظة 

اجلبيل

 1436/1437

611/
1436/10/14هـ1436/10/13هـ2000

2- مشروع استكمال شبكات 

املياه واخلزانات العالية لهجر 

محافظة قرية العليا ) املرحلة 

األولى( 

 1436/1437

612/
1436/10/19هـ1436/10/18هـ750

3- سقيا املواطنني باملياه في 

محافظة النعيرية ومركز 

مليجة 

 1436/1437

613/
1436/10/21هـ1436/10/20هـ1000

4- مشروع شبكات املياه 

مبحافظة قرية العليا ) املرحلة 

الثانية (  حي قصر عالي 

وامتداد حي الروضة 

 1436/1437

614/
1436/10/26هـ1436/10/25هـ750

5- مشروع خطوط 

املياه احللقية ومحطة 

الضخ واخلزانات الواقفة              

مبخطط 154/1 حي األثير           

مبدينة الدمام 

 1436/1437

615/
1436/10/28هـ1436/10/27هـ2000

6- تشغيل وصيانة املياه 

والصرف الصحي مبدينة الدمام 

 1436/1437

616/
1436/11/3هـ1436/11/2هـ5000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ه ت
يا

م

1- مشروع نزح بيارات الصرف 

الصحي لألحياء املتضررة 

مبنطقة تبوك

45086/6811000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ
2- مشروع تنفيذ توصيالت 

صرف صحي منزلية في تيماء 

املرحلة الثانية

45086/6821000

م
صي

لق
ه ا

يا
م

1- مشروع إنشاء شبكات 

صرف صحي مبناطق متفرقة 

مبدينة بريدة - مرحلة ثالثة -

1436/10/19هـ1436/10/18هـ37/36/305000

2- مشروع األعمال التكميلية 

حملطة تنقية املياه األولى مبدينة 

بريدة

37/36/312000

1436/10/21هـ1436/10/20هـ
3- مشروع إنشاء املبنى اإلداري 

واملستودعات حملطة التنقية 

األولى ببريدة

37/36/325000

4- مشروع إنشاء خط ناقل 

وشبكات صرف صحي 

مبحافظة الرس

1436/10/20هـ1436/10/19هـ37/36/335000

5- مشروع إنشاء شبكات 

صرف صحي مبناطق متفرقة 

مبحافظات منطقة القصيم

1436/10/14هـ1436/10/13هـ37/36/344000

6- إنشاء شبكات مياه 

مبحافظة البكيرية
37/36/372000

1436/10/13هـ1436/10/12هـ 7- مشروع إنشاء محطات 

تنقية مصغرة مبنطقة 

القصيم - مرحلة ثانية

37/36/385000

8- مشروع إنشاء شبكات مياه 

متفرقة مبحافظتي البدائع 

ورياض اخلبراء

1436/10/14هـ1436/10/13هـ37/36/392000

g وزارة املاليــــــة g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

لم
ة ا

زار
و

1- أعمال النظافة والصيانة 

والتشغيل جملمع الدوائر 

احلكومية مبنطقة حائل

1436/10/12هـ1436/10/11هـ17961000

2- توريد وتركيب شبك مانع 

احلشرات على الشبابيك 

األملنيوم وتوريد وتركيب 

فرشات حول الشبابيك مببنى 

الوزارة رقم )3(

1436/10/13هـ1436/10/12هـ17971000

3- توريد مضخة مع مكوناتها 

)محابس ووصالت مرنة 

ووصالت عدم الرجوع( ملبنى 

وزارة املالية الرئيسي

1436/10/18هـ1436/10/17هـ17981000

4- مشروع تطوير البنية 

التحتية وتأمني أنظمة أمن 

املعلومات )املرحلة األولى(

1436/10/25هـ1436/10/24هـ17991000

إدارة 
المصروفات 

العامة

عملية تأمني وتعبئة مواد 

غذائية
1436/9/21هـ 1436/9/20هـ36/13000

مة
عا

 ال
ك

مار
لج

ة ا
لح

ص
م

1- نظافة وصيانة مبنى اإلدارة 

الرئيسي والوحدات السكنية 

بجمرك ميناء ضباء

 21

1437/1436/
1436/10/20هـ1436/10/20هـ1000 

2- توريد وتركيب وتشغيل 

نظام مراقبة البنية التحتية 

ونظام العمليات مبصلحة 

اجلمارك العامة

 34

1437/1436/
1436/10/12هـ1436/10/12هـ1000 

3- توريد وتركيب وتشغيل 

واختبار عدد )3( وحدة توليد 

طاقة كهربائية متنقلة

 38

 1437/1436/
1436/10/18هـ1436/10/18هـ  1000 

g وزارة امليـــــاه والكهربـــــــاء g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

4

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

    
ة 

جد
ة 

ع
ام

ج

1- تأمني األدوات القرطاسية 

واملستلزمات املكتبية للعام 

املالي 1437/1436هـ                 

1436/11/8هـ1436/11/8هـ42301000/د/36

2- تأمني نظام مركزي للغاز 

والهواء املضغوط ملعامل كلية 

العلوم واآلداب بخليص 

1436/11/3هـ1436/11/3هـ36081000/د/36

جامعة الملك 
عبد العزيز     

تأمني سيارات لقطاعات 

جامعة امللك عبد العزيز 

وجامعة جدة 

1436/11/4هـ1436/11/4هـ36/1027615000/د

جامعة الملك 
فيصل

متديد موعد منافسة إنشاء 

وتوريد وتركيب وتشغيل 

استيديو مرئي وصوتي وإذاعي 

حاجة كلية اآلداب باجلامعة

1436/9/6 هـ1436/9/5هـ 6000 20150019

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

تأجيل موعد منافسة توسعة 

نظام املواقف الذكية باجلامعة

 190

15100712/
1436/10/18هـ1436/10/17هـ500 

جامعة األمير 
سطام بن 
عبدالعزيز

مشروع تشغيل نظام اخلدمات 

والبوابة اإللكترونية 
1436/10/18هـ1436/10/17هـ 5000 36/18

جامعة 
اإلمام محمد 

بن سعود 
اإلسالمية   

اإلعالن عن التمديد الثاني 

ملنافسة مشروع تنفيذ مبنى 

إسكان أعضاء هيئة التدريس 

بفرع اجلامعة باألحساء ) اجلزء 

األول (  

1436/8/29هـ 1436/8/29هـ 30.000 36/14 

الجامعة 
اإلسالمية 
بالمدينة 

المنورة

تأثيث مبنى عمادتي شؤون 

الطالب والقبول والتسجيل
1436/10/13هـ1436/10/13هـ 128000

بة
طي

ة 
ع

ام
ج

1- متديد موعد منافسة نقل 

محتويات عدد )3( معامل 

مبجمع السالم األكادميي 

باملدينة املنورة إلى محافظة 

العال 

1436/9/14هـ  1436/9/14هـ 3000 15/ش/36

2- متديد موعد منافسة أعمال 

السور اجلنوبي جلامعة طيبة 
1436/9/7هـ  1436/9/7هـ 181000/ش/36

ن
ازا

 ج
عة

ام
ج

1- مشروع إنشاء خيمة 

خدمات وأنشطة طالبية 

مبجمع الكليات بأبي عريش

371 3000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ

2- مشروع أعمال 

إلكتروميكانيك للمسبح 

التعليمي مبجمع الكليات 

بأبي عريش

372 3000

3- مشروع أعمال جتهيز مسرح 

كلية العلوم واآلداب بفرسان
373 3000

4- مشروع )أسوار ,غرف 

مالبس,دورات مياه ,غرف 

حراسة ( مللعب كرة القدم 

بسكن الطالب باملدينة 

اجلامعية

364 3000

g وزارة التعـليـــــــــم g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
قر

ش
ة 

ع
ام

ج

1- استكمال معامل كلية 

الهندسة بالدوادمي لقسم 

الهندسة الكهربائية

-30

1437/1436
1436/10/11هـ1436/10/11هـ 3000 

2- استكمال معامل كلية 

الهندسة بالدوادمي لقسم 

الهندسة امليكانيكية واملدنية

-32

1437/1436
1436/10/12هـ1436/10/12هـ5000 

3- تأمني وتوريد كتب ومراجع 

علمية

-34

1437/1436
1436/10/13هـ1436/10/13هـ3500 

4- نقل طالبات جامعة شقراء
 -36

1437/1436
1436/10/14هـ1436/10/14هـ1500

الجامعة 
السعودية 
اإللكترونية

أعمال تقنية املعلومات ملبنى 

األحساء
1436/9/19هـ1436/9/18هـ36/175000

حة
با

 ال
م

لي
ع

ت

1- عملية اجملموعة األولى 

إلغالق املظالت اخلارجية مبدارس 

البنني بقطاع  ) الباحة ( 

مدة التنفيذ : ستة أشهر

500 24/م/ش/36

1436/10/19هـ1436/10/18هـ

2- عملية اجملموعة األولى 

إلغالق املظالت اخلارجية مبدارس 

البنني بقطاع  ) العقيق (

مدة التنفيذ :  ستة أشهر

500 25/م/ش/36

3- عملية اجملموعة األولى 

إلغالق املظالت اخلارجية مبدارس 

البنني بقطاع  ) باجلرشي ( 

مدة التنفيذ :   ستة أشهر

500 26/م/ش/36

4- عملية اجملموعة األولى 

إلغالق املظالت اخلارجية مبدارس 

البنني بقطاع  ) القرى و املندق( 

مدة التنفيذ :  ستة أشهر

500 27/م/ش/36

يا
صب

م 
لي

ع
1- منافسة تأمني مكتب ت

معلم طقم كنب
114/36/4 500

1436/10/19هـ 1436/10/18هـ

2- تأمني كرسي طالب مع 

الطاولة فئة أ و ب و ج وكرسي 

ظهر قصير

114/36/5 500

g وزارة احلــــــج g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحج
عملية صيانة أجهزة احلاسب 

اآللي وملحقاتها وأنظمتها 

التشغيلية بوزارة احلج

1436/9/19هـ1436/9/19هـ1500 1436/22هـ
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

5

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
رب

كه
وال

ه 
يا

لم
ة ا

زار
و

1-  استئجار مبنى لفرع 

املياه مبحافظة املندق مبنطقة 

الباحة

1436/9/21هـ1436/9/20هـ303

2- استكمال أعمال محطات 

الضخ ومشاريع مياه الشرب 

مبنطقة جنران

1436/10/11هـ1436/10/10هـ3045000

3- تأمني مياه الشرب بواسطة 

الناقالت ألهالي قيس ونعشاو 

وحمية والكعوب وآل محمد 

واألهلوج مبنطقة جازان

1436/10/19هـ1436/10/18هـ3052000

4- - تأمني املياه الصاحلة 

للشرب بواسطة الناقالت 

ألهالي )ميقوع - األضارع - 

أبو عجرم( عقد رقم )2( 

مبنطقة اجلوف

1436/10/12هـ1436/10/11هـ3063000

5- تشغيل وصيانة محطة 

املعاجلة وشبكات الصرف 

الصحي مبدينة طريف مبنطقة 

احلدود الشمالية

1436/10/11هـ1436/10/10هـ30910.000

6- مشروع استكمال شبكات 

مياه قرى محافظة فرسان 

مبنطقة جازان )املرحلة الرابعة(

1436/10/18هـ1436/10/17هـ3131000

7- إنشاء مبنى فرع املياه 

مبحافظة املندق مبنطقة 

الباحة

1436/10/12هـ1436/10/11هـ3143000

8-  استئجار مبنى  لفرع املياه 

مبحافظة طبرجل مبنطقة 

اجلوف

1436/10/13هـ.1436/10/12هـ315

عقد حفر بئر سطحي مبركز مياه الرياض

الربواء مبحافظة احلريق

 54

1437/1436/
1436/9/19هـ         1436/9/18هـ500 

مياه مكة 
المكرمة

عملية نزح بيارات الصرف 

الصحي لإلسكان اخليري مبركز 

يلملم مبحافظة الليث 

1436/9/11هـ1436/9/11هـ1000 1436/16

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
اه

مي

1- صيانة شبكات املياه 

وملحقاتها )باملدينة املنورة(
437/436/1915.000

1436/10/18هـ1436/10/17هـ 2- توسعة وتطوير مصب 

وايتات محطة الصرف باملدينة 

املنورة

437/436/205000

3- توريد وايتات مع خزان 

ستنلس ستيل سعة 12000 لتر
437/436/212000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ 4- جتفيف احلمأة واالستفادة 

منها في األغراض اخملتلفة 

نظام االستثمار

437/436/2210.000
ية

رق
ش

 ال
قة

ط
من

 ال
اه

مي

1- تشغيل وصيانة املياه 

والصرف الصحي مبحافظة 

اجلبيل

 1436/1437

611/
1436/10/14هـ1436/10/13هـ2000

2- مشروع استكمال شبكات 

املياه واخلزانات العالية لهجر 

محافظة قرية العليا ) املرحلة 

األولى( 

 1436/1437

612/
1436/10/19هـ1436/10/18هـ750

3- سقيا املواطنني باملياه في 

محافظة النعيرية ومركز 

مليجة 

 1436/1437

613/
1436/10/21هـ1436/10/20هـ1000

4- مشروع شبكات املياه 

مبحافظة قرية العليا ) املرحلة 

الثانية (  حي قصر عالي 

وامتداد حي الروضة 

 1436/1437

614/
1436/10/26هـ1436/10/25هـ750

5- مشروع خطوط 

املياه احللقية ومحطة 

الضخ واخلزانات الواقفة              

مبخطط 154/1 حي األثير           

مبدينة الدمام 

 1436/1437

615/
1436/10/28هـ1436/10/27هـ2000

6- تشغيل وصيانة املياه 

والصرف الصحي مبدينة الدمام 

 1436/1437

616/
1436/11/3هـ1436/11/2هـ5000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ك
بو

ه ت
يا

م

1- مشروع نزح بيارات الصرف 

الصحي لألحياء املتضررة 

مبنطقة تبوك

45086/6811000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ
2- مشروع تنفيذ توصيالت 

صرف صحي منزلية في تيماء 

املرحلة الثانية

45086/6821000

م
صي

لق
ه ا

يا
م

1- مشروع إنشاء شبكات 

صرف صحي مبناطق متفرقة 

مبدينة بريدة - مرحلة ثالثة -

1436/10/19هـ1436/10/18هـ37/36/305000

2- مشروع األعمال التكميلية 

حملطة تنقية املياه األولى مبدينة 

بريدة

37/36/312000

1436/10/21هـ1436/10/20هـ
3- مشروع إنشاء املبنى اإلداري 

واملستودعات حملطة التنقية 

األولى ببريدة

37/36/325000

4- مشروع إنشاء خط ناقل 

وشبكات صرف صحي 

مبحافظة الرس

1436/10/20هـ1436/10/19هـ37/36/335000

5- مشروع إنشاء شبكات 

صرف صحي مبناطق متفرقة 

مبحافظات منطقة القصيم

1436/10/14هـ1436/10/13هـ37/36/344000

6- إنشاء شبكات مياه 

مبحافظة البكيرية
37/36/372000

1436/10/13هـ1436/10/12هـ 7- مشروع إنشاء محطات 

تنقية مصغرة مبنطقة 

القصيم - مرحلة ثانية

37/36/385000

8- مشروع إنشاء شبكات مياه 

متفرقة مبحافظتي البدائع 

ورياض اخلبراء

1436/10/14هـ1436/10/13هـ37/36/392000

g وزارة املاليــــــة g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

لم
ة ا

زار
و

1- أعمال النظافة والصيانة 

والتشغيل جملمع الدوائر 

احلكومية مبنطقة حائل

1436/10/12هـ1436/10/11هـ17961000

2- توريد وتركيب شبك مانع 

احلشرات على الشبابيك 

األملنيوم وتوريد وتركيب 

فرشات حول الشبابيك مببنى 

الوزارة رقم )3(

1436/10/13هـ1436/10/12هـ17971000

3- توريد مضخة مع مكوناتها 

)محابس ووصالت مرنة 

ووصالت عدم الرجوع( ملبنى 

وزارة املالية الرئيسي

1436/10/18هـ1436/10/17هـ17981000

4- مشروع تطوير البنية 

التحتية وتأمني أنظمة أمن 

املعلومات )املرحلة األولى(

1436/10/25هـ1436/10/24هـ17991000

إدارة 
المصروفات 

العامة

عملية تأمني وتعبئة مواد 

غذائية
1436/9/21هـ 1436/9/20هـ36/13000

مة
عا

 ال
ك

مار
لج

ة ا
لح

ص
م

1- نظافة وصيانة مبنى اإلدارة 

الرئيسي والوحدات السكنية 

بجمرك ميناء ضباء

 21

1437/1436/
1436/10/20هـ1436/10/20هـ1000 

2- توريد وتركيب وتشغيل 

نظام مراقبة البنية التحتية 

ونظام العمليات مبصلحة 

اجلمارك العامة

 34

1437/1436/
1436/10/12هـ1436/10/12هـ1000 

3- توريد وتركيب وتشغيل 

واختبار عدد )3( وحدة توليد 

طاقة كهربائية متنقلة

 38

 1437/1436/
1436/10/18هـ1436/10/18هـ  1000 

g وزارة امليـــــاه والكهربـــــــاء g

UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

4

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

    
ة 

جد
ة 

ع
ام

ج

1- تأمني األدوات القرطاسية 

واملستلزمات املكتبية للعام 

املالي 1437/1436هـ                 

1436/11/8هـ1436/11/8هـ42301000/د/36

2- تأمني نظام مركزي للغاز 

والهواء املضغوط ملعامل كلية 

العلوم واآلداب بخليص 

1436/11/3هـ1436/11/3هـ36081000/د/36

جامعة الملك 
عبد العزيز     

تأمني سيارات لقطاعات 

جامعة امللك عبد العزيز 

وجامعة جدة 

1436/11/4هـ1436/11/4هـ36/1027615000/د

جامعة الملك 
فيصل

متديد موعد منافسة إنشاء 

وتوريد وتركيب وتشغيل 

استيديو مرئي وصوتي وإذاعي 

حاجة كلية اآلداب باجلامعة

1436/9/6 هـ1436/9/5هـ 6000 20150019

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

تأجيل موعد منافسة توسعة 

نظام املواقف الذكية باجلامعة

 190

15100712/
1436/10/18هـ1436/10/17هـ500 

جامعة األمير 
سطام بن 
عبدالعزيز

مشروع تشغيل نظام اخلدمات 

والبوابة اإللكترونية 
1436/10/18هـ1436/10/17هـ 5000 36/18

جامعة 
اإلمام محمد 

بن سعود 
اإلسالمية   

اإلعالن عن التمديد الثاني 

ملنافسة مشروع تنفيذ مبنى 

إسكان أعضاء هيئة التدريس 

بفرع اجلامعة باألحساء ) اجلزء 

األول (  

1436/8/29هـ 1436/8/29هـ 30.000 36/14 

الجامعة 
اإلسالمية 
بالمدينة 

المنورة

تأثيث مبنى عمادتي شؤون 

الطالب والقبول والتسجيل
1436/10/13هـ1436/10/13هـ 128000

بة
طي

ة 
ع

ام
ج

1- متديد موعد منافسة نقل 

محتويات عدد )3( معامل 

مبجمع السالم األكادميي 

باملدينة املنورة إلى محافظة 

العال 

1436/9/14هـ  1436/9/14هـ 3000 15/ش/36

2- متديد موعد منافسة أعمال 

السور اجلنوبي جلامعة طيبة 
1436/9/7هـ  1436/9/7هـ 181000/ش/36

ن
ازا

 ج
عة

ام
ج

1- مشروع إنشاء خيمة 

خدمات وأنشطة طالبية 

مبجمع الكليات بأبي عريش

371 3000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ

2- مشروع أعمال 

إلكتروميكانيك للمسبح 

التعليمي مبجمع الكليات 

بأبي عريش

372 3000

3- مشروع أعمال جتهيز مسرح 

كلية العلوم واآلداب بفرسان
373 3000

4- مشروع )أسوار ,غرف 

مالبس,دورات مياه ,غرف 

حراسة ( مللعب كرة القدم 

بسكن الطالب باملدينة 

اجلامعية

364 3000

g وزارة التعـليـــــــــم g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
قر

ش
ة 

ع
ام

ج

1- استكمال معامل كلية 

الهندسة بالدوادمي لقسم 

الهندسة الكهربائية

-30

1437/1436
1436/10/11هـ1436/10/11هـ 3000 

2- استكمال معامل كلية 

الهندسة بالدوادمي لقسم 

الهندسة امليكانيكية واملدنية

-32

1437/1436
1436/10/12هـ1436/10/12هـ5000 

3- تأمني وتوريد كتب ومراجع 

علمية

-34

1437/1436
1436/10/13هـ1436/10/13هـ3500 

4- نقل طالبات جامعة شقراء
 -36

1437/1436
1436/10/14هـ1436/10/14هـ1500

الجامعة 
السعودية 
اإللكترونية

أعمال تقنية املعلومات ملبنى 

األحساء
1436/9/19هـ1436/9/18هـ36/175000

حة
با

 ال
م

لي
ع

ت

1- عملية اجملموعة األولى 

إلغالق املظالت اخلارجية مبدارس 

البنني بقطاع  ) الباحة ( 

مدة التنفيذ : ستة أشهر

500 24/م/ش/36

1436/10/19هـ1436/10/18هـ

2- عملية اجملموعة األولى 

إلغالق املظالت اخلارجية مبدارس 

البنني بقطاع  ) العقيق (

مدة التنفيذ :  ستة أشهر

500 25/م/ش/36

3- عملية اجملموعة األولى 

إلغالق املظالت اخلارجية مبدارس 

البنني بقطاع  ) باجلرشي ( 

مدة التنفيذ :   ستة أشهر

500 26/م/ش/36

4- عملية اجملموعة األولى 

إلغالق املظالت اخلارجية مبدارس 

البنني بقطاع  ) القرى و املندق( 

مدة التنفيذ :  ستة أشهر

500 27/م/ش/36

يا
صب

م 
لي

ع
1- منافسة تأمني مكتب ت

معلم طقم كنب
114/36/4 500

1436/10/19هـ 1436/10/18هـ

2- تأمني كرسي طالب مع 

الطاولة فئة أ و ب و ج وكرسي 

ظهر قصير

114/36/5 500

g وزارة احلــــــج g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحج
عملية صيانة أجهزة احلاسب 

اآللي وملحقاتها وأنظمتها 

التشغيلية بوزارة احلج

1436/9/19هـ1436/9/19هـ1500 1436/22هـ
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احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

7
g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

سة
ـد

قـ
لم

ة ا
صم

عا
 ال

نة
ما

أ

1- تسوير مواقع مخازن 

النفايات األرضية باملشاعر 

املقدسة 19/2/1/818/00/00/4

1172500

1436/10/18هـ1436/10/17هـ
2- حتسني وجتميل تقاطع 

املدينة بالطريق الدائري الرابع 

19/2/1/2222/01/00/4

1186000

3- إنشاء مكاتب للبلدية 

باملراكز التابعة بعسفان 

19/2/705/22/00/00/4

1436/10/20هـ1436/10/19هـ119500

4- تأهيل وتطوير الشوارع 

واألرصفة واإلنارة لبلدية 

مدركة 19/2/706/21/00/00/4

1201000

1436/11/2هـ1436/11/1هـ

5- تسوير وتطوير حدود حمى 

جبل النور وجبل ثور 
1211500

6- جتهيز وتشغيل وصيانة 

ونظافة مراكز اخلدمات 

البلدية باملشاعر املقدسة 

19/2/1/331/00/00/3

1222000

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
نة

ما
أ

1- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة لها )بنطاق 

بلدية العشاش (

 15231

/1436هـ
3500

1436/9/21هـ1436/9/20هـ

2- مشروع صيانة شوارع في 

نطاق بلدية أحد باملدينة املنورة

 15121

/1436هـ
5000

3- سفلتة وأرصفة )بلدية 

الصلصلة (

 15178

/1436هـ
2000

4- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة )بلدية سليلة جهينة 

واملربع (

 15229

/1436هـ
1500

دة
ــ

ــ
 ج

ـة
نـ

مـا
أ

1- دراسة لعمل تصميم 

لقاعدة بيانات جغرافية  

ملوجودات احلدائق مبدينة جدة 

54/001/0604/06/00/4

1000

1436/10/11هـ1436/10/11هـ

2- تزيني وإنارة الشوارع 

الرئيسية باملناسبات  

مبحافظة جدة 

8/001/0003/21/00/3

1500

3- توريد وشراء سيارات لبلدية 

الكامل 201/2240/00/00/4
500

4- إنشاء مزلقانات خرسانية 

بالكامل 601/0051/0/00/4
500

5- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة لها احملور اجلنوبي 

001/0601/07/00/4

500

6- إنشاء حدائق وممرات 

وساحات بالكامل 

601/0052/01/00/4

500

7- تأهيل وتطوير 

الشوارع واإلنارة بالقوز 

401/0067/00/00/4

500

1436/10/13هـ1436/10/13هـ

8- تأهيل وتطوير الشوارع 

باملظيلف 704/0029/00/00/4
500

9- إنشاء جسور مشاة 

باملظيلف 704/0017/00/00/4
500

10- إنشاء خزانات وشبكات 

لري املزروعات واحلدائق 

باملظيلف 704/0019/02/00/4

500

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
ــ

ــ
 ج

ـة
نـ

مـا
أ

11- توريد وشراء 

سيارات لبلدية املظيلف 

704/2240/00/00/4

500

1436/10/18هـ1436/10/18هـ

12- إنشاء حدائق وممرات 

مشاة وساحات بغميقة 

708/0015/00/00/4

500

13- توريد سيارات لبلدية 

غميقة 708/2240/00/00/4
500

14- إنشاء حدائق وممرات 

ومشاة وشبكات لرى 

املزروعات لبلدية حلي 

705/0018/01/00/4

500

15- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى بحلي 

705/0023/00/00/4

500

1436/10/20هـ1436/10/20هـ

16- إنشاء حدائق 

ومنتزهات وساحات بحلي 

705/0022/00/00/4

500

17- تاثيث املبنى وفر بلدية 

القوز 401/0023/00/00/4
500

18- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة احملور 

اجلنوبي 001/0603/07/00/4/

500

19- تصريف مياه األمطار 

ودرء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات التابعة 

001/0602/07/00/4

500

1436/10/25هـ1436/10/25هـ

20- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

بالكامل 601/0062/00/00/4
500

21- إعادة تأهيل 

الشوارع واإلنارة بالكامل 

601/0064/00/4

500

22- إنشاء مركز حضاري 

بسبت اجلارة

709/0016 /00/00/4

500

23- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى بسبت اجلارة 

709/0015/00/00/4

500

24- توريد وشراء سيارات 

لبلدية سبت اجلارة 

709/2240/00/00/4

500

1436/10/27هـ1436/10/27هـ

25- إنشاء حدائق وممرات 

مشاة وساحات بسبت اجلارة 

709/0014/00/00/4

500

26- تطوير  املداخل وإنشاء 

مجسمات جمالية برابغ 

201/0097/00/00/4

500

27- إنشاء حدائق 

ومنتزهات وساحات برابغ 

201/0049/00/00/4

500

28- إنشاء أسواق ومسالخ 

بغميقة 708/0016/00/00/4
500

1436/11/2هـ1436/11/2هـ

29- إنشاء حدائق وممرات 

مشاة وساحات بالشواق 

706/0021/00/00/4

500

30- توريد وشراء 

سيارات لبلدية الشواق 

706/2440/00/400

500

31- حتسني وتطوير الواجهة 

البحرية 706/0033/00/00/4
500

32- إنشاء شبكات 

لري املزروعات بالشواق 

706/0023/00/00/4

500

33- حتسني وتطوير 

األسواق الشعبية بالليث 

302/0099/00/00/4

500
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

6

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

عة
نا

ص
وال

ة 
جار

لت
ة ا

زار
و

1- تشغيل وصيانة ونظافة 

مكتب معالي الوزير بجدة 

وصيانة احلديقة وشبكة الري 

والنباتات الداخلية

1436/9/22هـ1436/9/21هـ2000  2015/31

2- جتديد وتأمني رخص وبرامج 

مايكروسوفت
1436/9/21هـ1436/9/20هـ2000  2015/32

g البنك السعودي للتسليف واإلدخار g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

واإلدخار

مشروع اإلشراف واجلودة 

لعملية تطوير محتوى 

البوابة اإللكترونية للمنشآت 

الصغيرة واملتوسطة وريادة 

األعمال

1436/8/30هـ 1436/8/29هـ 4000 2015/05

g ديـــــوان املظالـــــم g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
ال

ظ
لم

ن ا
وا

دي
  

صيانة ونظافة مبنى احملكمة 

اإلدارية العليا
1436/10/12هـ1436/10/11هـ1000 36/15

g الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة األمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

1- ترميم مبنى هيئة 

محافظة القنفذة
36/19 500

1436/10/18هـ1436/10/17هـ

2- تأمني سيارات ميدانية 

)جيب 8 راكب( اللون أبيض
36/20 1000

g الرئاسة العامة لرعاية الشباب g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- صيانة ونظافة وتشغيل 

مطبعة الرئاسة

106

 2500

1436/10/13هـ1436/10/12هـ 2- صيانة ونظافة وتشغيل 

استاد األمير فيصل بن فهد 

ومكتب الرئاسة بالوسطى 

والصاالت الرياضية

 3000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة التحقيق 
واإلدعاء 

العام

تأمني سيارات للهيئة باملقر 

الرئيس وفروعها باملناطق 

ودوائرها باحملافظات

 8

1437/1436/
1436/10/13هـ1436/10/12هـ2000

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

استبدال األثاث القدمي مببنى 

الهيئة امللكية باجلبيل.

114 – ط 

ش 84
1436/9/22هـ1436/9/22هـ1000

بع
ين

ة ب
كي

مل
 ال

ئة
هي

ال

1- األعمال املتبقية للعقد رقم 

)PIC A-1092B(

أمر الشراء 

رقم :

-15-001 

1092

1436/10/11هـ1436/10/11هـ500

2- صيانة املمرات الصناعية 

في الهيئة امللكية بينبع

بي آو آم ئي 

22502-
1436/10/13هـ1436/10/13هـ 2250 

ار 
آلث

وا
ة 

اح
سي

لل
ة 

ام
ع

 ال
ئة

هي
ال

1- أعمال تنفيذ مقر الهيئة 

مبنطقة تبوك
1436/79

 5000

ريال لكل 

1436/9/20هـ 1436/9/19هـ مشروع
2- أعمال تنفيذ مقر الهيئة 

مبنطقة جنران
1436/81

3- الدعم الفني للخدمات 

اإلعالمية الصحفية
1436/83 1000

4- توريد وتركيب اللوحات 

التعريفية ملواقع الهيئة
1436/68

500 ريال 

لكل 

مشروع

1436/9/19هـ 1436/9/18هـ 

5- إنتاج أفالم وثائقية 

للمتحف الوطني بالرياض
1436/78

6- مساندة فروع الهيئة 

باملناطق للقيام بأعمال 

التراخيص والتصنيف والرقابة 

لألنشطة السياحية 

1436/86 1000

الهيئة العامة 
للغذاء 
والدواء

تأمني أجهزة الكشف عن 

املواد املكونة للمستحضرات 

الصيدالنية

1436/9/22هـ1436/9/21هـ1436/233000

هيئة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

1- منافسة احلملة التوعوية 

جملتمع املعلومات  
1436/10/13هـ  1436/10/12هـ  1000 

2- منافسة مشروع التقرير 

السنوي لتحفيز االتصاالت 

وتقنية املعلومات  

1436/10/12هـ  1436/10/11هـ  1000 

المؤسسة 
العامة 

للصناعات 
العسكرية

مشروع سفلتة وكشط وإعادة 

سفلتة باملؤسسة العامة 

للصناعات العسكرية باخلرج

10/9 لعام 

1436هـ
1436/10/18هـ1436/10/17هـ1000

مؤسسة 
البريد 

السعودي

إنشاء مستودع للبريد مبنطقة 

الباحة

) 13 ( لعام 

1437/1436هـ
1436/10/11هـ1436/10/11هـ15.000

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

1- متديد موعد منافسة 

الصيانة الشاملة لشبكة 

اخلطوط احلديدية

1436/9/7هـ1436/9/7هـ20152032020.000

2- متديد موعد منافسة تأمني 

عربات لنقل احلاويات واحلبوب 

واألسمنت

1436/10/13هـ1436/10/13هـ20152046020.000

المؤسسة 
العامة 

للموانئ  
ميناء الملك 

عبدالعزيز

متديد موعد منافسة توسعة 

سفلتة الطريــق الرئــيسي 

ملــدخــل ميناء امللك 

عبدالعزيز

1436/8/29هـ1436/8/29هـ 35.000 131 

g وزارة التجــــارة والصناعــــــة gg اهليئــــــات واملؤسســـــــات g
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مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

7
g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

سة
ـد

قـ
لم

ة ا
صم

عا
 ال

نة
ما

أ

1- تسوير مواقع مخازن 

النفايات األرضية باملشاعر 

املقدسة 19/2/1/818/00/00/4

1172500

1436/10/18هـ1436/10/17هـ
2- حتسني وجتميل تقاطع 

املدينة بالطريق الدائري الرابع 

19/2/1/2222/01/00/4

1186000

3- إنشاء مكاتب للبلدية 

باملراكز التابعة بعسفان 

19/2/705/22/00/00/4

1436/10/20هـ1436/10/19هـ119500

4- تأهيل وتطوير الشوارع 

واألرصفة واإلنارة لبلدية 

مدركة 19/2/706/21/00/00/4

1201000

1436/11/2هـ1436/11/1هـ

5- تسوير وتطوير حدود حمى 

جبل النور وجبل ثور 
1211500

6- جتهيز وتشغيل وصيانة 

ونظافة مراكز اخلدمات 

البلدية باملشاعر املقدسة 

19/2/1/331/00/00/3

1222000

رة
نو

لم
ة ا

ين
مد

 ال
نة

ما
أ

1- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة لها )بنطاق 

بلدية العشاش (

 15231

/1436هـ
3500

1436/9/21هـ1436/9/20هـ

2- مشروع صيانة شوارع في 

نطاق بلدية أحد باملدينة املنورة

 15121

/1436هـ
5000

3- سفلتة وأرصفة )بلدية 

الصلصلة (

 15178

/1436هـ
2000

4- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة )بلدية سليلة جهينة 

واملربع (

 15229

/1436هـ
1500

دة
ــ

ــ
 ج

ـة
نـ

مـا
أ

1- دراسة لعمل تصميم 

لقاعدة بيانات جغرافية  

ملوجودات احلدائق مبدينة جدة 

54/001/0604/06/00/4

1000

1436/10/11هـ1436/10/11هـ

2- تزيني وإنارة الشوارع 

الرئيسية باملناسبات  

مبحافظة جدة 

8/001/0003/21/00/3

1500

3- توريد وشراء سيارات لبلدية 

الكامل 201/2240/00/00/4
500

4- إنشاء مزلقانات خرسانية 

بالكامل 601/0051/0/00/4
500

5- سفلتة وأرصفة 

وإنارة لألمانة والبلديات 

التابعة لها احملور اجلنوبي 

001/0601/07/00/4

500

6- إنشاء حدائق وممرات 

وساحات بالكامل 

601/0052/01/00/4

500

7- تأهيل وتطوير 

الشوارع واإلنارة بالقوز 

401/0067/00/00/4

500

1436/10/13هـ1436/10/13هـ

8- تأهيل وتطوير الشوارع 

باملظيلف 704/0029/00/00/4
500

9- إنشاء جسور مشاة 

باملظيلف 704/0017/00/00/4
500

10- إنشاء خزانات وشبكات 

لري املزروعات واحلدائق 

باملظيلف 704/0019/02/00/4

500

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

دة
ــ

ــ
 ج

ـة
نـ

مـا
أ

11- توريد وشراء 

سيارات لبلدية املظيلف 

704/2240/00/00/4

500

1436/10/18هـ1436/10/18هـ

12- إنشاء حدائق وممرات 

مشاة وساحات بغميقة 

708/0015/00/00/4

500

13- توريد سيارات لبلدية 

غميقة 708/2240/00/00/4
500

14- إنشاء حدائق وممرات 

ومشاة وشبكات لرى 

املزروعات لبلدية حلي 

705/0018/01/00/4

500

15- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى بحلي 

705/0023/00/00/4

500

1436/10/20هـ1436/10/20هـ

16- إنشاء حدائق 

ومنتزهات وساحات بحلي 

705/0022/00/00/4

500

17- تاثيث املبنى وفر بلدية 

القوز 401/0023/00/00/4
500

18- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة احملور 

اجلنوبي 001/0603/07/00/4/

500

19- تصريف مياه األمطار 

ودرء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات التابعة 

001/0602/07/00/4

500

1436/10/25هـ1436/10/25هـ

20- إنشاء حدائق وممرات مشاة 

بالكامل 601/0062/00/00/4
500

21- إعادة تأهيل 

الشوارع واإلنارة بالكامل 

601/0064/00/4

500

22- إنشاء مركز حضاري 

بسبت اجلارة

709/0016 /00/00/4

500

23- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى بسبت اجلارة 

709/0015/00/00/4

500

24- توريد وشراء سيارات 

لبلدية سبت اجلارة 

709/2240/00/00/4

500

1436/10/27هـ1436/10/27هـ

25- إنشاء حدائق وممرات 

مشاة وساحات بسبت اجلارة 

709/0014/00/00/4

500

26- تطوير  املداخل وإنشاء 

مجسمات جمالية برابغ 

201/0097/00/00/4

500

27- إنشاء حدائق 

ومنتزهات وساحات برابغ 

201/0049/00/00/4

500

28- إنشاء أسواق ومسالخ 

بغميقة 708/0016/00/00/4
500

1436/11/2هـ1436/11/2هـ

29- إنشاء حدائق وممرات 

مشاة وساحات بالشواق 

706/0021/00/00/4

500

30- توريد وشراء 

سيارات لبلدية الشواق 

706/2440/00/400

500

31- حتسني وتطوير الواجهة 

البحرية 706/0033/00/00/4
500

32- إنشاء شبكات 

لري املزروعات بالشواق 

706/0023/00/00/4

500

33- حتسني وتطوير 

األسواق الشعبية بالليث 

302/0099/00/00/4

500

UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

6

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

عة
نا

ص
وال

ة 
جار

لت
ة ا

زار
و

1- تشغيل وصيانة ونظافة 

مكتب معالي الوزير بجدة 

وصيانة احلديقة وشبكة الري 

والنباتات الداخلية

1436/9/22هـ1436/9/21هـ2000  2015/31

2- جتديد وتأمني رخص وبرامج 

مايكروسوفت
1436/9/21هـ1436/9/20هـ2000  2015/32

g البنك السعودي للتسليف واإلدخار g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

البنك 
السعودي 
للتسليف 

واإلدخار

مشروع اإلشراف واجلودة 

لعملية تطوير محتوى 

البوابة اإللكترونية للمنشآت 

الصغيرة واملتوسطة وريادة 

األعمال

1436/8/30هـ 1436/8/29هـ 4000 2015/05

g ديـــــوان املظالـــــم g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

م
ال

ظ
لم

ن ا
وا

دي
  

صيانة ونظافة مبنى احملكمة 

اإلدارية العليا
1436/10/12هـ1436/10/11هـ1000 36/15

g الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة 

لهيئة األمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

1- ترميم مبنى هيئة 

محافظة القنفذة
36/19 500

1436/10/18هـ1436/10/17هـ

2- تأمني سيارات ميدانية 

)جيب 8 راكب( اللون أبيض
36/20 1000

g الرئاسة العامة لرعاية الشباب g
اسم الجهة 

قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة
الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الرئاسة 
العامة لرعاية 

الشباب

1- صيانة ونظافة وتشغيل 

مطبعة الرئاسة

106

 2500

1436/10/13هـ1436/10/12هـ 2- صيانة ونظافة وتشغيل 

استاد األمير فيصل بن فهد 

ومكتب الرئاسة بالوسطى 

والصاالت الرياضية

 3000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة التحقيق 
واإلدعاء 

العام

تأمني سيارات للهيئة باملقر 

الرئيس وفروعها باملناطق 

ودوائرها باحملافظات

 8

1437/1436/
1436/10/13هـ1436/10/12هـ2000

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

استبدال األثاث القدمي مببنى 

الهيئة امللكية باجلبيل.

114 – ط 

ش 84
1436/9/22هـ1436/9/22هـ1000

بع
ين

ة ب
كي

مل
 ال

ئة
هي

ال

1- األعمال املتبقية للعقد رقم 

)PIC A-1092B(

أمر الشراء 

رقم :

-15-001 

1092

1436/10/11هـ1436/10/11هـ500

2- صيانة املمرات الصناعية 

في الهيئة امللكية بينبع

بي آو آم ئي 

22502-
1436/10/13هـ1436/10/13هـ 2250 

ار 
آلث

وا
ة 

اح
سي

لل
ة 

ام
ع

 ال
ئة

هي
ال

1- أعمال تنفيذ مقر الهيئة 

مبنطقة تبوك
1436/79

 5000

ريال لكل 

1436/9/20هـ 1436/9/19هـ مشروع
2- أعمال تنفيذ مقر الهيئة 

مبنطقة جنران
1436/81

3- الدعم الفني للخدمات 

اإلعالمية الصحفية
1436/83 1000

4- توريد وتركيب اللوحات 

التعريفية ملواقع الهيئة
1436/68

500 ريال 

لكل 

مشروع

1436/9/19هـ 1436/9/18هـ 

5- إنتاج أفالم وثائقية 

للمتحف الوطني بالرياض
1436/78

6- مساندة فروع الهيئة 

باملناطق للقيام بأعمال 

التراخيص والتصنيف والرقابة 

لألنشطة السياحية 

1436/86 1000

الهيئة العامة 
للغذاء 
والدواء

تأمني أجهزة الكشف عن 

املواد املكونة للمستحضرات 

الصيدالنية

1436/9/22هـ1436/9/21هـ1436/233000

هيئة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

1- منافسة احلملة التوعوية 

جملتمع املعلومات  
1436/10/13هـ  1436/10/12هـ  1000 

2- منافسة مشروع التقرير 

السنوي لتحفيز االتصاالت 

وتقنية املعلومات  

1436/10/12هـ  1436/10/11هـ  1000 

المؤسسة 
العامة 

للصناعات 
العسكرية

مشروع سفلتة وكشط وإعادة 

سفلتة باملؤسسة العامة 

للصناعات العسكرية باخلرج

10/9 لعام 

1436هـ
1436/10/18هـ1436/10/17هـ1000

مؤسسة 
البريد 

السعودي

إنشاء مستودع للبريد مبنطقة 

الباحة

) 13 ( لعام 

1437/1436هـ
1436/10/11هـ1436/10/11هـ15.000

المؤسسة
العامة

للخطوط
الحديدية

1- متديد موعد منافسة 

الصيانة الشاملة لشبكة 

اخلطوط احلديدية

1436/9/7هـ1436/9/7هـ20152032020.000

2- متديد موعد منافسة تأمني 

عربات لنقل احلاويات واحلبوب 

واألسمنت

1436/10/13هـ1436/10/13هـ20152046020.000

المؤسسة 
العامة 

للموانئ  
ميناء الملك 

عبدالعزيز

متديد موعد منافسة توسعة 

سفلتة الطريــق الرئــيسي 

ملــدخــل ميناء امللك 

عبدالعزيز

1436/8/29هـ1436/8/29هـ 35.000 131 

g وزارة التجــــارة والصناعــــــة gg اهليئــــــات واملؤسســـــــات g
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101ال�سنة 93   العدد 4568          

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

9

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

نا 
بو

 ح
ية

لد
ب

1- أسواق ومسالخ ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة الثالثة 

019/015/701/0054/00/00/4

 95

1437/1436/
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 1500

2- سفلتة مخططات منح 

البلدية - املرحلة الثانية 

019/01/851/00/00/4

 103

1436/1435/
1436/10/21هـ1436/10/20هـ1000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة - املرحلة األولى 

019/015/001/0602/08/00/4

 108

1436/1435/
1436/10/25هـ 1436/10/24هـ 1500

بلدية ثار 
ردم املستنقعات في ثار 

القدمية - املرحلة األولى 

019/015/704/0038/00/00/4

 96

1437/1436/
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 500

ش 
با

 خ
ية

لد
ب

1- تأهيل الشوارع واألرصفة 

واإلنارة - املرحلة األولى 

019/015/705/0026/00/00/4

 97

1437/1436/
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 1000

2- تثبيت زحف 

الرمال - املرحلة األولى 

019/015/705/0027/00/00/4

 100

1437/1436/
1436/10/20هـ 1436/10/19هـ 1000

ة 
دم

ة ي
دي

بل

1- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة - املرحلة األولى 

019/015/001/0603/09/00/4

 101

1437/1436/
1436/10/20هـ 1436/10/19هـ 500

2- مباني ومرافق 

البلدية - املرحلة األولى 

019/015/601/0062/00/00/4

 102

1437/1436/
1436/10/21هـ1436/10/20هـ1500

بلدية بدر 
الجنوب 

سفلتة مخططات منح 

البلدية - املرحلة الثانية 

019/01/851/00/00/4

 104

1436/1435/
1436/10/20هـ 1436/10/19هـ 1000

ة 
ور

شر
ة 

دي
بل

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة األولى 

019/015/001/0602/09/00/4

 105

1437/1436/
5000

1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 
2- معاجلة زحف الرمال 

للمحافظة واملراكز 

التابعة لها ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة األولى 

019/015/301/0088/00/00/4

 106

1437/1436/
2000

بلدية الوديعة 

تطوير وتأهيل الساحات 

واملمرات واحلدائق 

بالوديعة - املرحلة األولى 

019/015/706/0026/00/00/4

 107

1437/1436/
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 1000

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

1- متديد موعد منافسة  تأمني 

خدمة سيارات بنظام اإليجار 

لبلدية أبوعريش

1436/9/15هـ1436/9/14هـ2241000

2- متديد موعد منافسة إنشاء 

الساحة الشعبية 

واملركز احلضاري 

19/09/301/0607/99/01/4

   19/09/301/0097/00/00/4

1436/9/21هـ1436/9/20هـ2000

طة
ام

ص
ة 

دي
بل

1- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق 

عامة ) دورات مياه عامة ( 

19/09/303/0092/00/00/4

 2000

1436/9/7هـ 1436/9/6هـ

2- متديد موعد منافسة تهيئة 

وتطوير مخطط الصناعية 

19/09/303/0090/00/00/4

 2000

3- متديد موعد منافسة 

حدائق وساحات وممرات 

مشاة ) حدائق ومالعب( 

19/09/303/0605/99/01/4

 2000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
س

 ح
ي

بن
ة 

دي
بل

1- إنشاء مبنى البلدية 

019/014/705/0007/00/00/04
6000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- مباني بلدية ومرافق عامة 

019/014/0705/0021/00/00/04
3000

3- سفلتة وأرصفة 

لألمانة والبلديات التابعة 

019/014/705/0029/00/00/4

3000

4- إنارة الشوارع لألمانة 

و البلديات التابعة 

19/14/001/0601/09/00/04

1500

5- إنشاء جسور مشاة 

019/014/705/0009/00/00/04
500

1436/10/13هـ1436/10/12هـ
6- حتسني وجتميل املداخل 

019/014/001/0603/01/00/04
1500

7- حتسني وجتميل املداخل 

19/14/001/0603/05/00/04
1500

8- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة  م1 

19/14/001/0603/08/00/04

2500

1436/10/18هـ1436/10/17هـ

9- درء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات التابعة  م2 

19/14/001/0603/08/00/04

2500

10- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى )2( 

019/014/705/0016/00/00/04

1000

11- سفلتة وأرصفة 

لألمانة والبلديات التابعة 

19/14/001/0601/08/00/04

3000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ
12- شراء سيارات 

019/014/0705/2240/00/00/04
500

13- تطوير املعدات 

واآلليات البلدية 

019/014/0705/0027/00/00/04

1500

بلدية األسياح
15000- سفلتة وأرصفة وإنارة  

1436/10/26هـ1436/10/25هـ

21500- صيانة شبكة احلاسب 

ـة
ضـ

رو
 ال

نة
دي

 م
ية

لد
ب

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ألمانة منطقة 

حائل والبلديات التابعة لها 

)عقد 1( 19/12/1/602/08/00/4

 1500

1436/10/13هـ1436/10/12هـ

2- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ألمانة منطقة 

حائل والبلديات التابعة لها 

)عقد 2( 19/12/1/602/08/00/4

 1500

3- مباني بلدية ومرافق عامة 

)مكتب خدمات العش ( 

19/12/603/607/99/01/4

 2000

ف
طي

لق
ة ا

دي
بل

1- مشروع مراقبة مبنى بلدية 

محافظة القطيف والبلديات 

الفرعية التابعة لها واملباني 

املساندة

 500

1436/10/13هـ 1436/10/12هـ 

2- مشروع استكمال الطرق 

احللقي حول جزيرة تاروت 

019/006/103/00102/00/00/4

 3000

ئع
دا

لب
ة ا

دي
درء أخطار السيول وتصريف بل

مياه األمطار في حي 

السليمانية وجزء من طريق 

امللك فيصل رقم املشروع 

019/008/001/0602/08/00/4

1436/10/12هـ1436/10/11هـ 3000

g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g
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الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

8

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

شم
 ال

ود
حد

 ال
نة

ما
أ

1- إنشاء حدائق عامة 

وشبكة ري بالشرمي 

 19/13/705/0022/00/00/4

سابق خبرة 

1421500

1436/8/29هـ1436/8/28هـ

2- تطوير وتأهيل الشوارع 

واألرصفة واإلنارة بلدية لينة 

 19/13/703/0033/00/00/4

سابق خبرة 

1441500

3- إنشاء أسواق 

ومسالخ بشعبة نصاب 

 19/13/702/0049/00/00/4

سابق خبرة 

1501500

4- صيانة مبنى مشتل األمانة 

مبدينة عرعر )خبرة بنفس اجملال (
1561500

5- سفلتة طرق لعرعر وربط 

القرى التابعة لها مبدينة عرعر 

 19/13/1/5002/5/1/4

سابق خبرة 

1571500

1436/9/22هـ1436/9/21هـ

6- حدائق وممرات مشاة 

وساحات بلدية الشرمي 

 19/13/705/0031/00/00/4

سابق خبرة 

1621500

7- أسواق ومسالخ 

بقرية ابن شرمي 

 19/13/705/0030/00/00/4

سابق خبرة 

1631500

8- مباني ومرافق 

بلدية  بقرية ابن شرمي 

19/13/705/607/99/01/4

سابق خبرة

1641500

9- إنشاء مبنى خدمات 

حزم اجلالميد )تأثيث ( 

مبنطقة احلدود الشمالية 

19/13/001/140/00/00/4

 سابق خبرة 

1651500

10- تأمني أكياس بالستيكية 

حلملة أضحيتي )4( لعام 

1436هـ بأمانة منطقة احلدود 

الشمالية مبدينة عرعر 

1671500

11- صيانة شبكة 

التصريف السطحي 

ومياه األمطار مبدينة عرعر 

 19/13/001/0001/08/00/3

سابق خبرة 

1681500

12- العقد الثاني حلفر 

آبار وإنشاء خزانات 

علوية وأرضية بلينة 

 19/13/703/0014/00/00/4

سابق خبرة 

1691500

13- صيانة مبنى البلدية 

القدمي )إنشاء مجلس بلدي 

)قسم النساء( في مبنى 

البلدية القدمي ( 

1701500

14- توريد وتركيب لوحات 

حتذيرية قبل املطبات  

واملنعطفات مبدينة عرعر 

1711500

15- تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك مبدينة عرعر 

)سابق خبرة(

1721500

16- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات بروضة هباس 

 19/13/001/601/08/00/4

سابق خبرة 

1731500

17- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة بقرية ابن شرمي 

19/13/705/04/00/00/3

 سابق خبرة 

1741500

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
س

ألح
ة ا

مان
أ

1- مشروع إنشاء خزانات 

أرضية وحفر آبار في يبرين 

وقراها

1436 / 81 5000 

1436/9/21هـ1436/9/20هـ

2- مشروع تبتير وتنزيل 

مخططات بلدية يبرين )3(
1436 / 82 5000 

3- مشروع إنشاء مصدات رياح  

في يبرين
1436 / 83 10.000 

4- مشروع إنشاء قاعة 

 10.000 88 / 1436االحتفاالت في احلفاير

5- مشروع تسوير  مقابر في 

يبرين وقراها
1436 / 94 5000 

ة 
قي

شر
 ال

قة
ط

من
 ال

نة
ما

أ

1- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء واألشجار والزهور 

وشبكات الري مبدينة الدمام 

للعام املالي 2016ــ 2018م

 25.000

1436/9/4هـ 1436/9/4هـ
2- صيانة املزروعات 

واملسطحات اخلضراء واألشجار 

وشبكات الري بشاطئ نصف 

القمر لألعوام 2018/2015م

 10.000

10.000 3- صيانة شوارع شمال اخلبر
1436/9/7هـ 1436/9/7هـ

10.000 4- صيانة شوارع جنوب اخلبر

5- تأهيل مباني وإنشاء أسوار 

في حاضرة الدمام للعام 

1436ــ 1437هـ

1436/9/13هـ 1436/9/13هـ3000 

6- صيانة وتشغيل مشتل 

األمانة املركزي 

لألعوام 2015ــ 2018م

1436/10/18هـ 1436/10/18هـ6000 

ل
حائ

ة 
مان

أ

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار )استكمال مجرى 

الرصف ووادي قفار( بحائل 

19/12/001/0602/08/00/4

4200

1436/10/18هـ1436/10/17هـ

2- إنارة الشوارع لألمانة 

والبلديات التابعة لها بحائل 

19/12/001/0601/09/00/4

6000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه السيول 

)تنفيذ شبكات تصريف 

مياه األمطار بحي شرق 

اجملمع وحي املطار واجلامعيني 

داخل مدينة حائل ( بحائل 

19/12/001/0602/08/00/4

14.000

4- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة لها )تطوير 

األحياء املرحلة الثالثة( بحائل 

19/12/001/0601/08/00/4

10.000

ف
جو

 ال
نة

ما
متديد موعد منافسة أ

حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

)املدخل اجلنوبي لسكاكا ( 

19/10/001/603/08/00/4

1436/9/15هـ1436/9/14هـ7000

ن 
جرا

ة ن
مان

أ

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

خملططات مبنحة خادم 

احلرمني الشريفني )مرحلة 

أولى ( - املرحلة الرابعة 

019/015/001/0132/00/00/4

 98

1436/1435/
5000

1436/10/19هـ 1436/10/18هـ 
2- إنشاء مشتل 

منوذجي - املرحلة األولى 

019/015/001/0173/00/00/4

 99

1437/1436/
1000

3- درء أخطار السيول 

) مطلوب تصنيف( 

- املرحلة الثانية 

019/015/001/0602/99/01/4

 109

1437/1436/
6000

g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g



93 UM AL-QURAالجمعة  25  شعبان  1436 هـ        12  يونية  2015 مإعالنات حكومية

21ال�سنة 93   العدد 4570           93 UM AL-QURAالجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 مإعالنات حكومية

101ال�سنة 93   العدد 4568          

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

احلزام الذهبيالأح�ساء13
ثانوية املجد بنني وبنات

النمو امل�ستقبلي 
من 6000م2  اإىل  12000م2

�سماال/ حي حما�سن البلدية

جنوبا / حي ال�سالم

�سرقا  / حي حما�سن البلدية

غربا  / حي حما�سن ارامكوا

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتحي املطارالأح�ساء14

�سماال/ حي الطويلبية

جنوبا / حي اجلامعة

�سرقا  / خمطط العي�سى

غربا  / حي لذة ومنيفة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سبيعيةالأح�ساء15

�سماال/ حي الدانة

جنوبا / حي  البندرية

�سرقا  / حي منيفة

غربا  / حي الرقيقة

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتالتعاونالأح�ساء16

�سماال/ حي الفي�سلية

جنوبا / حي  الفوار�ض

�سرقا  / حي املزرع

غربا  / حي احلمرية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سعبة املربزالأح�ساء17

�سماال/ حي القدميات

جنوبا / حي  العيوين

�سرقا  / حي امل�سعودي

غربا  / حي ال�سيا�سب

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاخلر�ضالأح�ساء18

�سماال/ حي امل�سروع الري وال�سرف

جنوبا / حي اليحي

�سرقا  / حي الرا�سدية ) ب (

غربا  / خمطط االأمراء

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سروفيةالأح�ساء19

�سماال/ حي املنقور واملنح

جنوبا / حي خ�سارة

�سرقا  / خمطط احلمادية

غربا  / خمطط حي الراجحي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء20
احلزم

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي خ�سارة

جنوبا / حي العراكية

�سرقا  / حي ال�سيا�سب

غربا  / حي ال�سبعان

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتال�سيا�سبالأح�ساء21

�سماال/ حي �سجالع

جنوبا / حي العتبان

�سرقا  / حي  القدميات

غربا  / حي احلزم

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء22
غرب مبنى ال�سرطة 

باملربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي القاد�سية

�سرقا  / حي ال�سبعان

غربا  / حي حما�سن البلدية

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

الأح�ساء23
حي �سرق الق�سور 

املربز
من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بنات

�سماال/ حي الراجحي

جنوبا / حي ال�سهاب واخلر�ض

�سرقا  / حي االأمراء

غربا  / حي احلر�ض الوطني القدمي

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

من 6000م2  اإىل  12000م2النمو امل�ستقبلي بنني + بناتاملاجدالأح�ساء24

�سماال/ حي القاد�سية

جنوبا / حي ال�سالم ال�سرقي

�سرقا  / خمطط ال�سماعيل

غربا  / خمطط املغلوث

اإذا كانت االأر�ض زراعية يلزم اأخذ موافقة وزارة الزراعة

شراء أراضي تعليمية

تعلن االإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة االأح�ساء عن املناف�سة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�سراء عدد ) 45 ( اأر�ًض عن طريق املناف�سة العامة لتكون بدياًل للمدار�ض امل�ستاأجرة يف اأحياء خمتلفة مبحافظة االأح�ساء.
4-2

9

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

نا 
بو

 ح
ية

لد
ب

1- أسواق ومسالخ ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة الثالثة 

019/015/701/0054/00/00/4

 95

1437/1436/
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 1500

2- سفلتة مخططات منح 

البلدية - املرحلة الثانية 

019/01/851/00/00/4

 103

1436/1435/
1436/10/21هـ1436/10/20هـ1000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة - املرحلة األولى 

019/015/001/0602/08/00/4

 108

1436/1435/
1436/10/25هـ 1436/10/24هـ 1500

بلدية ثار 
ردم املستنقعات في ثار 

القدمية - املرحلة األولى 

019/015/704/0038/00/00/4

 96

1437/1436/
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 500

ش 
با

 خ
ية

لد
ب

1- تأهيل الشوارع واألرصفة 

واإلنارة - املرحلة األولى 

019/015/705/0026/00/00/4

 97

1437/1436/
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 1000

2- تثبيت زحف 

الرمال - املرحلة األولى 

019/015/705/0027/00/00/4

 100

1437/1436/
1436/10/20هـ 1436/10/19هـ 1000

ة 
دم

ة ي
دي

بل

1- حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة - املرحلة األولى 

019/015/001/0603/09/00/4

 101

1437/1436/
1436/10/20هـ 1436/10/19هـ 500

2- مباني ومرافق 

البلدية - املرحلة األولى 

019/015/601/0062/00/00/4

 102

1437/1436/
1436/10/21هـ1436/10/20هـ1500

بلدية بدر 
الجنوب 

سفلتة مخططات منح 

البلدية - املرحلة الثانية 

019/01/851/00/00/4

 104

1436/1435/
1436/10/20هـ 1436/10/19هـ 1000

ة 
ور

شر
ة 

دي
بل

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة األولى 

019/015/001/0602/09/00/4

 105

1437/1436/
5000

1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 
2- معاجلة زحف الرمال 

للمحافظة واملراكز 

التابعة لها ) مطلوب 

تصنيف ( - املرحلة األولى 

019/015/301/0088/00/00/4

 106

1437/1436/
2000

بلدية الوديعة 

تطوير وتأهيل الساحات 

واملمرات واحلدائق 

بالوديعة - املرحلة األولى 

019/015/706/0026/00/00/4

 107

1437/1436/
1436/10/18هـ 1436/10/17هـ 1000

ش
ري

 ع
بو

ة أ
دي

بل

1- متديد موعد منافسة  تأمني 

خدمة سيارات بنظام اإليجار 

لبلدية أبوعريش

1436/9/15هـ1436/9/14هـ2241000

2- متديد موعد منافسة إنشاء 

الساحة الشعبية 

واملركز احلضاري 

19/09/301/0607/99/01/4

   19/09/301/0097/00/00/4

1436/9/21هـ1436/9/20هـ2000

طة
ام

ص
ة 

دي
بل

1- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق 

عامة ) دورات مياه عامة ( 

19/09/303/0092/00/00/4

 2000

1436/9/7هـ 1436/9/6هـ

2- متديد موعد منافسة تهيئة 

وتطوير مخطط الصناعية 

19/09/303/0090/00/00/4

 2000

3- متديد موعد منافسة 

حدائق وساحات وممرات 

مشاة ) حدائق ومالعب( 

19/09/303/0605/99/01/4

 2000

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ن
س

 ح
ي

بن
ة 

دي
بل

1- إنشاء مبنى البلدية 

019/014/705/0007/00/00/04
6000

1436/10/11هـ1436/10/10هـ

2- مباني بلدية ومرافق عامة 

019/014/0705/0021/00/00/04
3000

3- سفلتة وأرصفة 

لألمانة والبلديات التابعة 

019/014/705/0029/00/00/4

3000

4- إنارة الشوارع لألمانة 

و البلديات التابعة 

19/14/001/0601/09/00/04

1500

5- إنشاء جسور مشاة 

019/014/705/0009/00/00/04
500

1436/10/13هـ1436/10/12هـ
6- حتسني وجتميل املداخل 

019/014/001/0603/01/00/04
1500

7- حتسني وجتميل املداخل 

19/14/001/0603/05/00/04
1500

8- درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات التابعة  م1 

19/14/001/0603/08/00/04

2500

1436/10/18هـ1436/10/17هـ

9- درء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات التابعة  م2 

19/14/001/0603/08/00/04

2500

10- تسوير مقابر وإنشاء 

مغاسل موتى )2( 

019/014/705/0016/00/00/04

1000

11- سفلتة وأرصفة 

لألمانة والبلديات التابعة 

19/14/001/0601/08/00/04

3000

1436/10/20هـ1436/10/19هـ
12- شراء سيارات 

019/014/0705/2240/00/00/04
500

13- تطوير املعدات 

واآلليات البلدية 

019/014/0705/0027/00/00/04

1500

بلدية األسياح
15000- سفلتة وأرصفة وإنارة  

1436/10/26هـ1436/10/25هـ

21500- صيانة شبكة احلاسب 

ـة
ضـ

رو
 ال

نة
دي

 م
ية

لد
ب

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ألمانة منطقة 

حائل والبلديات التابعة لها 

)عقد 1( 19/12/1/602/08/00/4

 1500

1436/10/13هـ1436/10/12هـ

2- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ألمانة منطقة 

حائل والبلديات التابعة لها 

)عقد 2( 19/12/1/602/08/00/4

 1500

3- مباني بلدية ومرافق عامة 

)مكتب خدمات العش ( 

19/12/603/607/99/01/4

 2000

ف
طي

لق
ة ا

دي
بل

1- مشروع مراقبة مبنى بلدية 

محافظة القطيف والبلديات 

الفرعية التابعة لها واملباني 

املساندة

 500

1436/10/13هـ 1436/10/12هـ 

2- مشروع استكمال الطرق 

احللقي حول جزيرة تاروت 

019/006/103/00102/00/00/4

 3000

ئع
دا

لب
ة ا

دي
درء أخطار السيول وتصريف بل

مياه األمطار في حي 

السليمانية وجزء من طريق 

امللك فيصل رقم املشروع 

019/008/001/0602/08/00/4

1436/10/12هـ1436/10/11هـ 3000

g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g

UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

8

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
ال

شم
 ال

ود
حد

 ال
نة

ما
أ

1- إنشاء حدائق عامة 

وشبكة ري بالشرمي 

 19/13/705/0022/00/00/4

سابق خبرة 

1421500

1436/8/29هـ1436/8/28هـ

2- تطوير وتأهيل الشوارع 

واألرصفة واإلنارة بلدية لينة 

 19/13/703/0033/00/00/4

سابق خبرة 

1441500

3- إنشاء أسواق 

ومسالخ بشعبة نصاب 

 19/13/702/0049/00/00/4

سابق خبرة 

1501500

4- صيانة مبنى مشتل األمانة 

مبدينة عرعر )خبرة بنفس اجملال (
1561500

5- سفلتة طرق لعرعر وربط 

القرى التابعة لها مبدينة عرعر 

 19/13/1/5002/5/1/4

سابق خبرة 

1571500

1436/9/22هـ1436/9/21هـ

6- حدائق وممرات مشاة 

وساحات بلدية الشرمي 

 19/13/705/0031/00/00/4

سابق خبرة 

1621500

7- أسواق ومسالخ 

بقرية ابن شرمي 

 19/13/705/0030/00/00/4

سابق خبرة 

1631500

8- مباني ومرافق 

بلدية  بقرية ابن شرمي 

19/13/705/607/99/01/4

سابق خبرة

1641500

9- إنشاء مبنى خدمات 

حزم اجلالميد )تأثيث ( 

مبنطقة احلدود الشمالية 

19/13/001/140/00/00/4

 سابق خبرة 

1651500

10- تأمني أكياس بالستيكية 

حلملة أضحيتي )4( لعام 

1436هـ بأمانة منطقة احلدود 

الشمالية مبدينة عرعر 

1671500

11- صيانة شبكة 

التصريف السطحي 

ومياه األمطار مبدينة عرعر 

 19/13/001/0001/08/00/3

سابق خبرة 

1681500

12- العقد الثاني حلفر 

آبار وإنشاء خزانات 

علوية وأرضية بلينة 

 19/13/703/0014/00/00/4

سابق خبرة 

1691500

13- صيانة مبنى البلدية 

القدمي )إنشاء مجلس بلدي 

)قسم النساء( في مبنى 

البلدية القدمي ( 

1701500

14- توريد وتركيب لوحات 

حتذيرية قبل املطبات  

واملنعطفات مبدينة عرعر 

1711500

15- تسمية الشوارع وترقيم 

األمالك مبدينة عرعر 

)سابق خبرة(

1721500

16- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات بروضة هباس 

 19/13/001/601/08/00/4

سابق خبرة 

1731500

17- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة بقرية ابن شرمي 

19/13/705/04/00/00/3

 سابق خبرة 

1741500

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اء
س

ألح
ة ا

مان
أ

1- مشروع إنشاء خزانات 

أرضية وحفر آبار في يبرين 

وقراها

1436 / 81 5000 

1436/9/21هـ1436/9/20هـ

2- مشروع تبتير وتنزيل 

مخططات بلدية يبرين )3(
1436 / 82 5000 

3- مشروع إنشاء مصدات رياح  

في يبرين
1436 / 83 10.000 

4- مشروع إنشاء قاعة 

 10.000 88 / 1436االحتفاالت في احلفاير

5- مشروع تسوير  مقابر في 

يبرين وقراها
1436 / 94 5000 

ة 
قي

شر
 ال

قة
ط

من
 ال

نة
ما

أ

1- صيانة احلدائق واملسطحات 

اخلضراء واألشجار والزهور 

وشبكات الري مبدينة الدمام 

للعام املالي 2016ــ 2018م

 25.000

1436/9/4هـ 1436/9/4هـ
2- صيانة املزروعات 

واملسطحات اخلضراء واألشجار 

وشبكات الري بشاطئ نصف 

القمر لألعوام 2018/2015م

 10.000

10.000 3- صيانة شوارع شمال اخلبر
1436/9/7هـ 1436/9/7هـ

10.000 4- صيانة شوارع جنوب اخلبر

5- تأهيل مباني وإنشاء أسوار 

في حاضرة الدمام للعام 

1436ــ 1437هـ

1436/9/13هـ 1436/9/13هـ3000 

6- صيانة وتشغيل مشتل 

األمانة املركزي 

لألعوام 2015ــ 2018م

1436/10/18هـ 1436/10/18هـ6000 

ل
حائ

ة 
مان

أ

1- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار )استكمال مجرى 

الرصف ووادي قفار( بحائل 

19/12/001/0602/08/00/4

4200

1436/10/18هـ1436/10/17هـ

2- إنارة الشوارع لألمانة 

والبلديات التابعة لها بحائل 

19/12/001/0601/09/00/4

6000

3- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه السيول 

)تنفيذ شبكات تصريف 

مياه األمطار بحي شرق 

اجملمع وحي املطار واجلامعيني 

داخل مدينة حائل ( بحائل 

19/12/001/0602/08/00/4

14.000

4- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة لها )تطوير 

األحياء املرحلة الثالثة( بحائل 

19/12/001/0601/08/00/4

10.000

ف
جو

 ال
نة

ما
متديد موعد منافسة أ

حتسني وجتميل املداخل 

لألمانة والبلديات التابعة 

)املدخل اجلنوبي لسكاكا ( 

19/10/001/603/08/00/4

1436/9/15هـ1436/9/14هـ7000

ن 
جرا

ة ن
مان

أ

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

خملططات مبنحة خادم 

احلرمني الشريفني )مرحلة 

أولى ( - املرحلة الرابعة 

019/015/001/0132/00/00/4

 98

1436/1435/
5000

1436/10/19هـ 1436/10/18هـ 
2- إنشاء مشتل 

منوذجي - املرحلة األولى 

019/015/001/0173/00/00/4

 99

1437/1436/
1000

3- درء أخطار السيول 

) مطلوب تصنيف( 

- املرحلة الثانية 

019/015/001/0602/99/01/4

 109

1437/1436/
6000

g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g



UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  25  شعبان  1436 هـ        12  يونية  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4570              22UM AL-QURA إعالنات حكومية393 الجمعة  11  شعبان  1436 هـ        29  مايو  2015 م

ال�سنة 93   العدد 4568              100

مالحظاتحدود الحي المطلوب فيه األرضمساحة األرض المطلوبةاسم المدرسةالحيالمدينةم

الأح�ساء1
الرا�سدية املربز

) ج (
ابتدائية ابن بطوطة

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

  �شماال/ خمطط �ل�شفاء

جنوبا / حي �ملحري�س

�شرقا  / حي �لنزهة

غربا  / حي �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

2
الأح�ساء

البتدائية 19 بالهفوف بناتاملزروعية
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لكوت

جنوبا / حي �لطالعية

�شرقا  / حي �لنعاثل

غربا  / حي �ملحمدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

البتدائية 39 بالهفوف بناتالطالعيةالأح�ساء3
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �ملزروعية

جنوبا / حي �لثليثية

�شرقا  / حي �لع�شيلة

غربا  / حي �لنعاثل

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة عمر بن �خلطاب�ملرقابالأح�ساء4
من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ حي �لعوميرية

جنوبا / حي جوبا

�شرقا  / حي لذة

غربا  / حي �ملربدية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء5
الرا�سدية املربز 

) ج (
ابتدائية ) 19 ( بنات

من 6000م2 

 �إىل  12000م2

�شماال/ �ملز�رع

جنوبا / حي �لر��شدية ) ب (

�شرقا  / حي �لنزهة وم�شرفة

غربا  / �شور �مل�شروع

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

الأح�ساء6
الرا�سدية املربز 

) اأ (
�بتد�ئية �بن كثري

من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لر��شدية ) ب (

جنوبا / حي عني �حلارة

�شرقا  / حي �لر��شدية �الأول

غربا  / حي �ليحي و�ل�شرفية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�بتد�ئية ) بنني (�ل�شلمانية �ل�شماليةالأح�ساء7
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �لد�ئري �شكة �لقطار

جنوبا / �ل�شلمانية �جلنوبية

�شرقا  / حي �ملحمدية

غربا  / طريق �ملطار

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ابتدائية معبد بن العبا�س�لعمر�نالأح�ساء8
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتوثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

متو�شطة �لوليد بن عبد�مللك�لعمر�نالأح�ساء9
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ �ملنتزه �لوطني

جنوبا / حي �لرميلة

�شرقا  / حي �لتويثري

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ثانوية �ليمامة بننياملن�سورةالأح�ساء10
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لد�لوة

جنوبا / مز�رع �ملن�شورة �جلنوبية

�شرقا  / حي �لطريبيل

غربا  / حي �ل�شهارين

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

ب 1 + ب 2 بالقرين�لقرينالأح�ساء11
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ مز�رع �حلي �ل�شمالية

جنوبا / مز�رع �حلي �جلنوبية

�شرقا  / مز�رع �حلي �ل�شرقية

غربا  / مز�رع �حلي �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

�لد�لوة �البتد�ئية بننيالدالوةالأح�ساء12
من 6000م2  

�إىل  12000م2

�شماال/ حي �لقارة

جنوبا / حي �ملن�شورة

�شرقا  / جبل �لقارة

غربا  / مز�رع �لد�لوة �جلهة �لغربية

�إذ� كانت �الأر�س زر�عية يلزم �أخذ مو�فقة وز�رة �لزر�عة

شراء أراضي تعليمية

تعلن �الإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم مبحافظة �الأح�شاء عن �ملناف�شة رقم ) 36/56( و حاجتها ل�شر�ء عدد ) 45 ( �أر�ًس عن طريق �ملناف�شة �لعامة لتكون بدياًل للمد�ر�س �مل�شتاأجرة يف �أحياء خمتلفة مبحافظة �الأح�شاء.
4-1

10

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تأمني مبيدات حشرية لبلدية بلدية الريث

محافظة الريث
1436/9/19هـ1436/9/18هـ1500 

ل
بي

لج
ة ا

دي
بل

1- متديد موعد منافسة 

تطوير محطة تصريف مياه 

األمطار مع اخلط البحري 

19/06/202/0126/00/00/4

70.000

1436/9/15هـ1436/9/14هـ

2- متديد موعد منافسة إنشاء 

محطة إنتقالية للنفايات 

19/06/202/0149/00/00/4

6000

3- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق عامة 

)إنشاء وجتهيز مختبر األغذية( 

19/06/202/607/99/1/4

2000

بلدية أحد 
المسارحة

 متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

التابعة بأحد املسارحة 

019/009/401/0602/08/00/4

1436/9/12هـ1436/9/11هـ5000

ك
ال

 م
ي

بن
ع 

ري
لق

ة ا
دي

بل

1- إنارة ببنى مالك 

وثقيف )املرحلة الثانية( 

019/016/01/0601/09/00/00/4

500

1436/10/12هـ1436/10/11هـ

2- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ببنى مالك 

وثقيف )املرحلة الثانية( 

019/016/01/0602/08/00/00/4

1000

3- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ببنى مالك 

وثقيف )املرحلة الثالثة(

019/016/01/0602/08/00/00/4

1000

4- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ببنى مالك 

وثقيف )املرحلة الرابعة(

019/016/01/0602/08/00/00/4

1000

5- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار ببنى مالك 

وثقيف )املرحلة الثالثة(

019/016/01/0602/06/00/00/4

1000

6- حتسني وجتميل املداخل 

ببنى مالك وثقيف 

019/016/01/0603/05/00/00/4

1000

7- مشروع شراء سيارات 

لبلدية القريع بنى مالك  

 19/16/706/2240/00/00/4

500

8- مشروع التخلص من 

النفايات وردم املستنقعات 

وآليات التخلص من النفايات

 19/16/706/0001/00/00/4 

500

9- وفر  مشروع  إنشاء أسواق 

ومسالخ ببلدية القريع بنى 

مالك

019/016/0706/0016/00/00/4

500

10- وفر مشروع إعداد اخملطط 

الهيكلي وحتديد النطاق 

العمراني 

019/016/0706/0010/00/00/4

500

بلدية 
العرضية 
الشمالية

صيانة أرصفة وبردورات 

بالعرضية الشمالية 

019/005/707/0001/00/00/3

1436/8/25هـ1436/8/25هـ1000 

بلدية بقيق
تأجيل موعد منافسة 

مشروع دراسات وتصاميم 

 19 /06/203/0039/00/00/4

1436/10/14هـ1436/10/13هـ3000 

اسم الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ية
هر

ظا
 ال

ية
لد

ب

1- سفلتة وأرصفة بالظاهرية 

وقراها
1000

1436/10/11هـ1436/10/10 هـ

2- إنارة الشوارع بالظاهرية 

وقراها
1000

3- إنشاء أسواق ومسالخ 

بالظاهرية وقراها 
1000

41000- تسوير املقابر 

5- تأجير سيارات ومعدات 

)يحق للبلدية التجزئة (  
4000

م
دل

 ال
ية

لد
1- متديد موعد منافسة ب

معاجلة النفايات باملرمى 

واآلليات اخلاصة بها بالدلم

 304/5

/1437/1436هـ
3000

1436/10/20هـ  1436/10/19هـ  

2- إنشاء مختبر للمواد في 

سوق اخلضار بالدلم

 304/19

/1437/1436هـ
3000

جة
لي

 م
ية

لد
ب

1-  متديد موعد منافسة 

إنشاء مركز حضاري مبليجة 

19/704/059/00/00/4

7000

1436/10/13هـ1436/10/12هـ
2- مشروع سفلتة وأرصفة 

مبليجة 

19/6/1/601/8/00/4

3000

3- استكمال مبنى البلدية 

19/704/008/00/00/4
2000

ف
ري

ط
ة 

دي
بل

1- درء أخطار السيول 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها )العقد الثاني( 

19/13/302/602/08/00/4

2000

1436/10/19هـ1436/10/18هـ

2- درء أخطار السيول )العقد 

الثاني( 19/13/302/602/99/1/4
2000

3- درء أخطار السيول : توريد 

آليات ومعدات للبلدية  )العقد 

الثاني( 19/13/302/602/99/1/4

1000

4- حتسني و جتميل 

املداخل و امليادين واألحياء 

)العقد السادس( 

19/13/302/603/99/1/4

1500

5- صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة )العقد الثاني( 

19/13/302/006/00/00/3

1000

6- صيانة شبكة 

تصريف مياه األمطار 

19/13/302/008/00/00/3

1500

7- مباني ومرافق بلدية  

)تنفيذ بوابات جمالية ( 

19/13/302/607/99/1/4

1500

8- تطوير املنطقة 

املركزية )العقد الثاني( 

19/13/302/79/00/00/4

500

ية
ير

ع
لن

ة ا
دي

بل

1- مشروع صيانة املباني 

واملرافق واملنشآت
3000

1436/9/21هـ1436/9/20هـ

2- تطوير امليادين والتقاطعات 

مع وسائل السالمة 
5000

3- صيانة الشوارع بالنعيرية 

مرحلة ثانية
6000

4- مشروع شراء سيارات 

لبلدية محافظة النعيرية
2000

بلدية 
المجاردة

متديد موعد منافسة استئجار 

سيارات
1436/9/13هـ1436/9/12هـ2241000

بلدية الكامل
صيانة احلدائق والساحات           

مبحافظة الكامل وقراها 

19/5/601/0001/01/00/3

1436/10/14هـ1436/10/13هـ1000

المرة 
األولى

الشروط  على  للحصول  المعلنة  للجهات  التقدم  عنها  المعلن  المنافسات  في  الدخول  يرغب  من  فعلى 
والمواصفات المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.  

g وزارة الشـــؤون البلديـــة والقـــرويــــة g
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية بحر اأبو �سكينة عن طرح املزايدات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحةعددالنشاطاسم المنافسةم

1500�سا�سة تاأجري �سا�سة تلفزيونية 1

الأربعاء

 1436/10/27هـ

اخلمي�س

 1436/10/28هـ

10500*110مطعمتاأجري موقع مطعم ومقهى منتزه الكوكب 2

2500*101دعاية واإعالنتاأجري موقع لوحات اإعالنية موبي3

3500*44دعاية واإعالنتاأجري موقع لوحات اإعالنية ميقاكوم4

12500*64دعاية واإعالنتاأجري موقع لوحات اإعالنية يوين بول5

35100م12بوفية تاأجري موقع بوفية ك�سك حديقة احلازم6

25100م12بوفيةتاأجري موقع بوفية حديقة النخيل 7

35100م12 )مبنى قائم(تاأجري �سيدلية بيطرية 8

50200م52�سرافتاأجري موقع �سراف اآيل �سيار مواقع متفرقة 9

1020001000م12مدفن مرمى النفايات 10

مبنى قائمتاأجري موقع �سوق املوا�سي 11
 48

حظرية
10000200م2

50200*150�سمنت – �سعري -اأعالفتاأجري موقع ال�سمنت وال�سعري والأعالف12

25200م12بوفية تاأجري موقع بوفية امل�سرح املفتوح 13

25200م12تاأجري موقع بوفية ال�سارع العام – ال�سالل 14

11000جممع جتاريجممع جتاري �سمال حديق احلازم15

11000م�سنع م�سانع بلك ) بخيم (16

مالحظة
 1-شراء النسخ من بلدية بحر أبو سكينة 

      2- التواريخ حسب تقويم أم القرى 
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية اجلم�ش عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح املظاريفاآخر موعد لتقدمي العطاءاتقيمة الكرا�سةرقم املناف�سةا�سم املناف�سة

5500ت�سغيل م�سلخ بلدية اجلم�ش

 متام ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأحد املوافق

1436/11/15هــ

2015/08/30م

 متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا من يوم الإثنني املوافق

1436/11/16هــ

2015/8/31م

تعلن بلدية حمافظة رابغ عن رغبتها يف طرح عدد من املواقع ال�ستثمارية عن طريق املزايدة  :
 

مدة العقدموعد فتح المظاريفآخر موعد تقديم العطاءاتقيمة الكراسةنوع البناءالمساحةالموقعاسم المنافسةم

1000اأر�ش ف�ساء225.746.23م2�سعربجتاري1

1436/9/22هـ1436/8/21هـ

25 �سنة

15 �سنة1000اأر�ش ف�ساء224.061.65م2�سعرب�سكن عمال2

25 �سنة1000اأر�ش ف�ساء189.608.49 م2�سعربحمالت جتارية3

25 �سنة1000اأر�ش ف�ساء64.262.44 م2�سعربجتاري وخدمات عامة4

 على أن يتم تقديم اآلتي :
صورة من السجل التجاري ساري المفعول إذا كان المتقدم مؤسسة أو شركة

صورة من بطاقة األحوال إذا كان المتقدم فرد
تقديم ضمان بنكي على العرض بالمبلغ 100% بما يعادل أجرة سنة إيجارية

تقديم طلب لشراء كراسة الشروط والمواصفات من البلدية مع جميع األوراق والسعر المقدم في ظرف مختوم لتقديمها لمكتب رئيس البلدية
تعبئة النموذج 7/6 المرفق في الكراسة موضحا فيه قيمة العطاء وموقع من مقدم الطلب

مع  مالحظة اآلتي :
الينظر في الطلب المقدم مالم يكن مستوفي الشروط الموضحة أعاله وكامل األوراق المطلوبة .

مقر فتح المظاريف ببلدية محافظة رابغ بعد شهر من تاريخ اإلعالن

تعلن مدينة امللك عبد العزيز الطبية بجدة التابعة لل�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�ش  الوطني عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

 مناف�سة تاأجري مولدات طاقة كهربائية بجهد )11( كيلوفولت و�سعة )1,8( ميقاوات مل�سدر

 اأ�سا�سي ملحطة توليد الطاقة ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة التابعة لل�سوؤون ال�سحية

بوزارة احلر�ش الوطني

م �ش

�ش/08/غ/1436هـ 
500

الثالثاء

 1436/9/20هـ

2015/7/7م

الأربعاء

1436/9/21هـ

2015/7/8م

تعلن جامعة امللك في�سل عن طرح املزايدتني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1
 متديد موعد مزايدة تاأجري مواقع مراكز اخلدمات الطالبية باملدينة اجلامعية

) طالب - طالبات )
20150020 4000

الأحد

1436/10/17 هـ 

الإثنني

 1436/10/18 هـ 

2
 متديد موعد مزايدة تاأجري موقعي بنك واآلتي �سراف اآيل مبراكز اخلدمات الطالبية باملدينة اجلامعية

) طالب - طالبات )
201500211000 

الثالثاء

1436/10/19 هـ 

الأربعاء

1436/10/20 هـ 
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تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن طرح مزايدات املجموعة الرابعة من امل�ساريع ال�ستثمارية للعام 1436هـ وذلك على النحو التايل :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المنافسةم

1
تاأجري موقع رقم )1( لإقامة من�ساأة تعليمية مب�ساحة 38252.34م2 �سمن نطاق بلدية طيبة ) اإن�ساء 

وت�سغيل و�سيانة (
152000 �سنة 

الأحد ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/17هـ

الأحد ال�ساعة 11.30  �سباحاً

1436/10/17هـ

2
تاأجري موقع رقم )3(لإقامة من�ساأة تعليمية مب�ساحة 35856.27م2 �سمن نطاق  بلدية طيبة ) اإن�ساء 

وت�سغيل و�سيانة (
152000 �سنة 

الأحد ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/17هـ

الأحد ال�ساعة 12.00  ظهرًا

1436/10/17هـ

3
تاأجري موقع رقم)4(لإقامة من�ساأة تعليمية مب�ساحة 43102.88م2 �سمن نطاق بلدية طيبة ) اإن�ساء 

وت�سغيل و�سيانة (
152000 �سنة 

الأحد ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/17هـ

الأحد ال�ساعة 1.00  ظهرًا

1436/10/17هـ

255000 �سنة تاأجري قطعة اأر�ش لإقامة حديقة حيوان عاملية مب�ساحة  685759.95م2  ) اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة (4

الإثنني ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/18هـ

الإثنني ال�ساعة 11.30  �سباحاً

1436/10/18هـ

5
تاأجري موقع مب�ساحة 3329.43م2 لإقامة حمطة وقود فئة )ج( بحي امل�سرة ببلدية اجلنوب )اإن�ساء 

وت�سغيل و�سيانة(
153000 �سنة 

الإثنني ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/18هـ

الإثنني ال�ساعة 12.00  ظهرًا

1436/10/18هـ

6
تاأجري موقع مب�ساحة 146.64م2 لإقامة مطعم تراثي على الطراز التقليدي بحي البلد ببلدية جدة 

التاريخية )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
72000 �سنوات

الإثنني ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/18هـ

الإثنني ال�ساعة 1.00  ظهرًا

1436/10/18هـ

7
تاأجري موقع لإقامة نادي للفرو�سية مب�ساحة 24911.25م2 �سرق قرية مر�سال وجنوب م�سجد باع�سن 

مبنطقة ام حبلني ببلدية برميان )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة (
152000 �سنة

يوم الإثنني ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/18هـ

الإثنني ال�ساعة 1.30  ظهرًا

1436/10/18هـ

8
تاأجري موقع مب�ساحة 7182.21م2 لإقامة مواقف �سيارات متعددة الأدوار وحمالت جتارية بحي الثغر 

ببلدية اجلامعة   )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
153000 �سنة

الثالثاء ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/19هـ

الثالثاء ال�ساعة 11.30  �سباحاً

1436/10/19هـ

9
تاأجري موقع لإقامة مواقف �سيارات متعددة الأدوار وحمالت جتارية مب�ساحة 998.81م2 على �سارع خالد 

بن الوليد بحي ال�سرفية ببلدية ال�سرفية الفرعية  )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
153000 �سنة

الثالثاء ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/19هـ

الثالثاء ال�ساعة 12.00  ظهرًا

1436/10/19هـ

10
تاأجري موقع مب�ساحة )4345.45م2( لإقامة مواقف لإيواء ال�سيارات وال�ساحنات واملعدات الثقيلة رقم )1) 

مبخطط التميمي ببلدية اجلنوب  )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
71000 �سنوات

الأربعاء ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/20هـ

الأربعاء ال�ساعة 11.30  �سباحاً

1436/10/20هـ

11
تاأجري موقع مب�ساحة )4926.67م2( لإقامة مواقف لإيواء ال�سيارات اأو ال�ساحنات اأو املعدات الثقيلة رقم 

)2( مبخطط التميمي ببلدية اجلنوب )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
71000 �سنوات

الأربعاء ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/20هـ

الأربعاء ال�ساعة 12.00  ظهرًا

1436/10/20هـ

12
تاأجري موقع مب�ساحة )4904.30م2( لإقامة مواقف لإيواء ال�سيارات اأو ال�ساحنات اأو املعدات الثقيلة رقم 

)3( مبخطط التميمي ببلدية اجلنوب  )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
71000 �سنوات

الأربعاء ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/20هـ

الأربعاء ال�ساعة 1.00  ظهرًا

1436/10/20هـ

102000 �سنوات تاأجري عدد )10(  مواقع �سراف اآيل بالبلديات الفرعية التابعة لأمانة حمافظة جدة13

اخلمي�س ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/21هـ

اخلمي�س ال�ساعة 11.30  �سباحاً

1436/10/21هـ

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

(2-1(
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تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن طرح مزايدات املجموعة الرابعة من امل�ساريع ال�ستثمارية للعام 1436هـ وذلك على النحو التايل :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المنافسةم

14
تاأجري م�سار �سيارة متنقلة لبيع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة والوجبات اخلفيفة بجوار حديقة احليوان 

باأم ال�سلم بحي املنتزهات ببلدية ام ال�سلم
31000 �سنوات 

اخلمي�س ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/21هـ

اخلمي�س ال�ساعة 12.00  ظهرًا

1436/10/21هـ

15
تاأجري م�سار �سيارة متنقلة لبيع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة والوجبات اخلفيفة بحديقة اليمامة على 

�سارع اليمامة بحي ال�سالمة ببلدية جدة اجلديدة
31000 �سنوات 

اخلمي�س ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/21هـ

اخلمي�س ال�ساعة 1.00  ظهرًا

1436/10/21هـ

31000 �سنواتتاأجري موقع لإقامة ك�سك �سرق بحرية ال�سمكة ) اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة (16

الأحد ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/24هـ

الأحد ال�ساعة 11.30  �سباحاً

1436/10/24هـ

17
تاأجري موقع لإقامة ك�سك رقم 27/ك بالكورني�ش ال�سمايل على الر�سيف ال�سرقي غرب البحرية الواقعة اأمام 

اأبراج البحر )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(
31000 �سنوات

الأحد ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/24هـ

الأحد ال�ساعة 12.00  ظهرًا

1436/10/24هـ

31000 �سنواتتاأجري  موقع لإقامة ك�سك بجوار مر�سى الندل�ش ببلدية اأبحر )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(18

الأحد ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/24هـ

الأحد ال�ساعة 1.00  ظهرًا

1436/10/24هـ

51000 �سنواتتاأجري  موقع لإقامة ك�سك بني اجلوازات ومكتب العمل )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(19

الأحد ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/24هـ

الأحد ال�ساعة 1.30  ظهرًا

1436/10/24هـ

51000 �سنواتتاأجري موقع ك�سك مب�ساحة 6م2 ببلدية برميان )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(20

الإثنني ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/25هـ

الإثنني ال�ساعة 11.30  �سباحاً

1436/10/25هـ

51000 �سنواتتاأجري موقع لإقامة ك�سك بجوار حتلية املياه بالكورني�ش اجلنوبي )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(21

يوم الإثنني ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/25هـ

يوم الإثنني ال�ساعة 12.00  ظهرًا

1436/10/25هـ

51000 �سنواتتاأجري موقع لإقامة ك�سك لبيع الوجبات اخلفيفة داخل بلدية املطار الفرعية )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(22

يوم الإثنني ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/25هـ

يوم الإثنني ال�ساعة 1.00  ظهرًا

1436/10/25هـ

51000 �سنواتتاأجري موقع ك�سك بجوار بلدية اأم ال�سلم لبيع املرطبات وت�سوير امل�ستندات )اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة(23

يوم الإثنني ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/25هـ

يوم الإثنني ال�ساعة 1.30  ظهرًا

1436/10/25هـ

24
تاأجري موقع مب�ساحة )30م2( لإقامة وحدة خدمات �سريعة رقم )2( بجوار اجلوازات  )ترميم وت�سغيل 

و�سيانة(
51000 �سنوات

يوم الثالثاء ال�ساعة 11 �سباحاً

1436/10/26هـ

يوم الثالثاء ال�ساعة 11.30  �سباحاً

1436/10/26هـ

شروط الدخول في المزايدات :
1- كراسة الشروط والمواصفات . 2- توكيل رسمي موثق )إذا قام بالتوقيع على العطاء ومرفقاته شخص غير مقدم العطاء(. 3- إثبات أن المسئول عن الشركة أو وكيلها الذي وقع على العطاء 

لديه الصالحية للتوقيع )في حالة الشركات والمؤسسات( . 4- صورة الهوية الشخصية . 5- صورة إثبات التسجيل في وزارة التجارة )السجل التجاري( . 6- صورة إثبات اإلشتراك بالغرفة التجاريــة. 
7- ضمان بنكي معتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساري المفعول من تاريخ فتح المظاريف . 8- صورة شهادة تسديد الزكاة والدخل . 9- صورة شهادة تحقيق النسبة النظامية 

لتوطين الوظائف من مكتب العمل )شهادة السعودة( .     10-صورة رخصة االستثمار اذا كان المستثمر مرخصًا وفقًا لنظام االستثمار االجنبي
مكان تسليم العطاءات صالة خدمات العمالء ببرج األمانة شباك رقم )27( أو الدور الخامس عشر .

مكان بيع الكراسات موقع األما نة اإللكتروني ) فرص استثمارية / مزايدات معلن عنها (
www.jeddah.gov.sa : الهاتف رقم 0126149228 أو فاكس رقم 0126149031 أو زيارة موقع األمانة

            وذلك خالل أسبوع من  تاريخه وموافاتنا باألعداد التي يتم فيها نشر اإلعالن على العنوان التالي :
           )أمانة محافظة جدة-اإلدارة العامة للتنمية االقتصادية واالستثمارات –ص0ب: 7687 – جدة: 21146 ( 

(2-2(
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تعلن بلدية حمافظة حبونا عن رغبتها يف متديد فرتة الإعالن عن  تاأجري  عدد ) 5 ( مالعب ريا�سية جاهزة للت�سغيل  ح�سب اجلدول التايل :-

قيمة كراسة الشروطموعد فتح المظاريفأخر موعد لتقديم العطاءاتاسم المنافسةم

ملعب كرة قدم بحبونا 1

الأربعاء 1436/9/7هـالثالثاء 1436/9/6هـ

300

300ملعب كرة قدم باحلبابة 2

300ملعب كرة قدم املجمع 3

300ملعب كرة قدم اجلفة  4

300ملعب كرة قدم املنت�سر 5

فعلى من لديه الرغبة في االستثمار مراجعة بلدية محافظة حبونا – قسم االستثمارات لشراء كراسة الشروط .

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية )بلدية حمافظة راأ�ش تنورة( عن طرح املزايدة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة موعد تسليم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة 

تاأجري عدد )100( موقع لإقامة عدد )200( لوحة اإعالنية من نوع )تيبول( مبحافظة 

راأ�ش تنورة
2000ل يوجد

1436/10/14هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/10/14هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بالمزايدة التقدم ] لبلدية محافظة رأس تنورة [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن بلدية حمافظة حقل عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

2000--اأر�ش لإن�ساء جممع جتارى بحي الظهرة1

الثالثاء

1436/10/10هـ 

 الأربعاء

1436/11/11هـ

2000-- اأر�ش لإن�ساء قرية �سياحية باأم عنم2

 1000-- اأر�ش لإن�ساء ثالث مواقع كويف �سوب3

 2000-- اأر�ش لإن�ساء ق�سر اأفراح بقرية الزيته وعلقان4

2000-- اأر�ش لإن�ساء خميم ريفي بقرية علقان5

 1000--اأر�ش لإن�ساء ور�ش �سناعية بقرية الزيته6
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تعلن بلدية حمافظة البكريية عن طرح عدد من املواقع ال�ستثمارية لديها يف مزايدة عامة وبياناتها كتايل :ـ

  قيمة النسخةالمساحةالعقارات المطروحة لالستثمارم

25001000م2  اأر�ش ف�ساء لإن�ساء بنك باملخطط رقم ق /ك/530 على طريق امللك عبداهلل �سمن مركز امللك عبداهلل احل�ساري1 

3881.891000م2اأر�ش ف�ساء لإن�ساء  اأ�سواق �سعبية باملخطط  رقم ق /ك/530 خلف الدفاع املدين مقابل مول البكريية2

35001000م2اأر�ش ف�ساء لإن�ساء  مركز جتاري باملخطط 221/ق  على طريق امللك عبداهلل 3

35001000م2اأر�ش ف�ساء لإن�ساء مركز جتاري  باملخطط 221/ق على طريق امللك عبداهلل 4

3499.311000م2اأر�ش ف�ساء لإن�ساء م�ستو�سف اأهلي  باملخطط ق/ك/38 خلف مول البكريية 5

3439.731000م2اإن�ساء مركز جتاري  باملخطط رقم ق /ك/530 غرب املركز احل�ساري 6

10285.541000م2اأر�ش ف�ساء  القطعة  رقم )9( باملخطط رقم ق/ك/ 437 لإن�ساء م�ستودع طبي7

  تأجيل موعد تقديم العطاءات  للمواقع من 1-7 الذي  هو الساعة 12 ظهرًا من يوم الثالثاء الموافق22 /1436/8 هـ ، وفتح المظاريف في يوم األربعاء الموافق 1436/8/23هـ ، بحيث  يكون آخر 
موعد لتقديم العطاءات الذي هو الساعة 12 ظهرًا من  يوم الثالثاء الموافق 1436/10/19 هـ ، وفتح المظاريف في يوم األربعاء الموافق 1436/10/20هـ  وبيع كراسة الشروط لدى وحدة االستثمار.

مرفقات العطاء:-
1-صورة مصدقة وسارية المفعول من السجل التجاري والزكاة والدخل والتأمينات االجتماعية للمؤسسات والشركات ومن في حكمها  .

2-صورة من شهادة الخبرة لنفس النشاط إن وجدت . 
3-ضمان بنكي يساوي قيمة العطاء ساري المفعول لمدة عام .

2000 قائمت�سغيل و�سيانة م�سلخ البلدية اجلديد القائم  مع  نقطتي الذبح يف كل من ال�سيحية وال�سلفعة القائمتني 8

    يكون آخر موعد لتقديم العطاءات  للموقع رقم 8 الذي هو الساعة 12 ظهرًا من  يوم الثالثاء الموافق 1436/10/19 هـ ، وفتح المظاريف في يوم األربعاء الموافق 1436/10/20هـ ، وبيع كراسة 
الشروط لدى وحدة االستثمار.

    مرفقات العطاء:-
      1-صورة مصدقة وسارية المفعول من السجل التجاري والزكاة والدخل والتأمينات االجتماعية للمؤسسات والشركات ومن في حكمها  .

      2-صورة من شهادة الخبرة لنفس النشاط إن وجدت .
      3-ضمان بنكي يساوي قيمة العطاء ساري المفعول لمدة عام .

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية ) بلدية حمافظة بقيق( عن طرح املزايدة التالية :

موعد فتح المظاريف باألمانة موعد تسليم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة 

5000ل يوجدتاأجري عدد )130( موقع لوحات اإعالنية من نوع ـ تيبول ـ مبحافظة بقيق
1436/10/14هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/10/14هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بالمزايدة التقدم ] لبلدية محافظة بقيق [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات
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تعلن بلدية مدينة الكهفة عن طرح عدد من املواقع ال�ستثمارية  لغر�ش اإقامة ا�سرتاحات  باملخطط املعتمد ملدينة الكهفة رقم ) 3677 ( عن طريق املزايدة العامة ح�سب البيان التايل : 

مكان فتح المظاريفقيمة الوثائق للقطعة الواحدةفتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتاسم  المزايدةم

1
عدد )14( فقط اأربعة ع�سر قطعة اأر�ش ، م�ساحة القطعة )2500 م 2( ، اأرقام ) من 124 اإىل  

137( على اأن يقدم مظروف كل قطعة منف�ساًل يف حالة طلب ا�ستثمار اأكرث من قطعة 
500 ريال  / قطعة اأر�ش1436/10/25هـ1436/10/24هـ

مقر البلدية مبدينة الكهفة 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً
2

عدد )14( فقط اأربعة ع�سر قطعة اأر�ش ، م�ساحة القطعة ) 2750 م2( ، اأرقام ) من 152 اإىل  

165(  على اأن يقدم مظروف كل قطعة منف�سال  يف حالة طلب ا�ستثمار اأكرث من قطعة
500 ريال  / قطعة اأر�ش1436/10/25هـ1436/10/24هـ

3
عدد )14( فقط اأربعة ع�سر قطعة اأر�ش ، م�ساحة القطعة ) 3000 م 2( ، اأرقام )من 180 اإىل 

193( على اأن يقدم مظروف كل قطعة منف�ساًل يف حالة طلب ا�ستثمار اأكرث من  قطعة
500 ريال  / قطعة اأر�ش1436/10/25هـ1436/10/24هـ

فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدة التقدم إلى بلدية الكهفة إدارة المشتريات للحصول على كراسة الشروط والمواصفات وتقديم العطاءات 0
 ) لالستفسار  : ت 0165671553 تحويلة ) 200 ( 0

تعلن بلدية حمافظة املندق رغبتها يف تاأجري املواقع التالية : 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1200 ك�سك حديقة بلخزمر1

الأحـــــــــد

1436/9/18هـ

نهاية الدوام

الإثـنــــني

1436/9/19هـ

11�سباحاً 

2200 بوفية مبنى البلدية2

3200ك�سك حديقة ظهر الغدا3

4200 ك�سك حديقة ظهر الغدا4

   فعلى من يرغب الدخول في المنافسة المذكورة بعاليه مراجعة إدارة الشؤون المالية وحدة االستثمار بالبلدية للحصول على نسخة من الشروط والمواصفات مع التقيد باآلتي:
1 - إرفاق صورة من السجل التجاري وشهادة الزكاة والدخل والغرفة التجارية والتأمينات االجتماعية سارية المفعول ضمن العطاء .    

2- إرفاق ضمان بنكي اليقل عن أجرة السنة المقترحة من المستثمر .
3- تقديم العطاء كال على حدة لسعادة رئيس بلدية محافظة المندق داخل ظرف مختوم بالشمع األحمر وختم المؤسسة.

4- لن يتم قبول أي عطاء يرد للبلدية بعد الموعد المحدد آنف الذكر.
5- مكان فتح المظاريف بمقر بلدية محافظة المندق في الموعد المحدد أعاله.

يعلن م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون عن طرح املناف�ستني التاليتني : 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1436/10/19هـ2015/03/2701000ا�ستئجار وت�سغيل حمل مقهى �سالة النتظار يف العيادات اخلارجية1
1436/10/20هـ 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

1436/10/19هـ2015/03/2711000ا�ستئجار وت�سغيل حمل مقهى �سالة اإنتظار الباطنة واأك�ساك متحركة2
1436/10/20هـ

 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

تدفع قيمة المنافسة بواسطة شيك مصدق ألمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
يمكن الحصول علىالشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالمستشفى
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تعلن بلدية الب�سائر عن طرح عدد من املواقع ال�ستثمارية للعام املايل 1436هـ/1437هـ وفقاً ملا يلي :-

موعد فتـح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالمساحةرقم القطعةرقم المخططاسم المنافسةم

200قائم--ت�سغيل م�سلخ منوذجي1

1436/10/21هـ1436/10/20هـ

200قائم--حظائر موا�سي2

200قائم-3/اأ/24 جممع جتاري 3

200قائم--مركز ريا�سي4

3000200م1429/8112/ع/17حمطة حمروقات5

2640200م1429/8122/ع/17حمطة حمروقات6

750200م1429/8112/ع/17جممع جتاري7

750200م1429/8122/ع/17جممع جتاري8

762.50200م1429/8132/ع/17جممع جتاري9

750200م1429/8142/ع/17جممع جتاري10

750200م1429/8152/ع/17جممع جتاري11

952200م1429/8162/ع/17جممع جتاري12

675200م1429/8172/ع/17جممع جتاري13

450200م1429/8182/ع/17جممع جتاري14

1050200م1429/8192/ع/17جممع جتاري15

2150200م1429/81102/ع/17جممع جتاري16

25200م2-3/اأ/24موقع �سراف اآيل بجوار ال�ساحة ال�سعبية بالب�سائر 17

200قائم-3/اأ/24ك�سك باحلديقة العامة بالب�سائر18

200قائم-3 /اأ/24ك�سك على ال�سارع العام اأبها الطائف بجوار البلدية19 

200قائم--ك�سك باملم�سى على طريق �سوا�ش20

* مالحظة هامة .
-شراء نسخة المنافسة من بلدية البشائر قسم االستثمار .

-تقديم العطاءات وفتح المظاريف ببلدية البشائر .
-يلزم إرفاق ضمان بنكي ابتدائي 100% ساري المفعول لمدة سنة وهو ما يعادل إيجار سنة مالية واحدة .

-يلزم إرفاق صور شهادات سارية المفعول من ) السجل التجاري – الزكاة والدخل – التأمينات االجتماعية (.

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
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 تعلن اإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك عن طرح املناف�سة التالية :

الموعد الُمحدد لفتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةاسم المنافسة

الع�سكرية  عبدالعزيز  امللك  مبدينة  ال�سباط  نادي  من  بالقرب  اآيل  �سراف  موقع  تاأجري 

للت�سغيل وال�سيانة بتبوك .
جمانـا108692-10ً

الأربعاء 

  1436/9/21هـ

يوم الأربعاء  

1436/9/21هـ 

ال�ساعة 11 �سباحاً 

تعلن اإدارة اإ�سكان قوى الأمن بتبوك عن  تاأجري بع�ش املحالت التجارية باإ�سكان قوى الأمن بتبوك وهي :ـ 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

 بيع مالب�ش ن�سائية 1

ثالثمائة ريال لكل وثيقة 2
يوم اخلمي�ش

 1436/9/15هـ

يوم اخلمي�ش

 1436/9/15هـ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

خدمات ال�سيانة الإلكرتونية واأجهزة احلا�سب الآيل2

 خميطة مالب�ش رجالية 3

 كافترييا ع�سريات4

 خمبز متي�ش وبوفية فول وعد�ش5

 نادي �سف ال�سباط وملحقاته 6

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية ) بلدية حمافظة النعريية ( عن متديد موعد املزايدتني التاليتني :

موعد فتح المظاريف باألمانة موعد تسليم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة م

1 
تاأجري موقع رقم )خ23( باملخطط رقم )95/10( بهجرة النقري مبحافظة 

النعريية لغر�ش اإقامة حمالت جتارية
2500ل يوجد

1436/10/18هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/10/18هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2
تاأجري موقع رقم )خ24( باملخطط رقم )95/10( بهجرة النقري مبحافظة 

النعريية لغر�ش اإقامة حمالت جتارية 
2500ل يوجد

1436/10/18هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/10/18هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بإحدى المزايدتين التقدم ] لبلدية محافظة النعيرية [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات

تعلن اأمانة املنطقة ال�سرقية عن طرح املزايدتني التاليتني :

موعد فتح المظاريف باألمانة موعد تسليم العطاءات إلدارة المشتريات باألمانة قيمة الكراسة رقم المزايدةاسم المزايدة م

5000ل يوجدتاأجري مبنى البوفية رقم )22( الواقعه بكورني�ش الدمام 1

1436/10/17هـ

من ال�ساعة 7.30   اإىل ال�ساعة  10 �سباحاً

1436/10/17هـ

ال�ساعة )12( بعد الظهر 

2
تاأجري موقع لإقامة �سراف اآيل �سيار باملخطط رقم )378) بحي 

املزروعية بجوار م�ست�سفى تداوي مبدينة الدمام
5000ل يوجد

فعلى من لديه الرغبة  الدخول بإحدى المزايدتين التقدم ] إلدارة المشتريات باألمانة [ لشراء كراسة الشروط والمواصفات
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تعلن اإدارة التعليم مبحافظة جدة عن رغبتها يف ا�ستجار مباين للمدار�س التالية : 
1- اسم المدرسة: )114/ ث(.                                اسم الحي: ال�سبيل.

2- اسم المدرسة: )اأن�س بن احلارث / ب (.          اسم الحي: الن�سيم.

3- اسم المدرسة: )ب�سر بن عا�سم / ب (.              اسم الحي: الزلة )رابغ (.

4- اسم المدرسة: )الليث بن �سعد/ م  (.                اسم الحي: الأجواد.

5- اسم المدرسة: )�سلمه بن قي�س/ م (.                  اسم الحي: ال�سرائع ) خمطط 505(.

6- اسم المدرسة: )عبدا هلل بن حارث/ ث (.           اسم الحي: الثغر.

7- اسم المدرسة: )ال�سيدة رقية / ب (.                  اسم الحي: اأق�سى �سرق الرغامة )ال�سواعد(.

8- اسم المدرسة: )اأم املوؤمنني حف�سة/م (.           اسم الحي: غليل والأحياء املجاورة.

9- اسم المدرسة: ) حمدثة بنني ابتدائي (.             اسم الحي: الأمري عبداملجيد.

10- اسم المدرسة: )حمدثة بنني ابتدائي (.            اسم الحي: حي الن�سيم .

11- اسم المدرسة: )حمدثة بنني ابتدائي (.            اسم الحي: الزلة .

12- اسم المدرسة: )حمدثة بنني متو�سطة (.          اسم الحي: الأجواد.

13- اسم المدرسة: )حمدثة بنني متو�سطة (.          اسم الحي: ال�سرائع .

14- اسم المدرسة: )حمدثة بنني ثانوي (.              اسم الحي: الثغر.

15- اسم المدرسة: )حمدثة بنني ثانوي (.              اسم الحي: الأمري فواز ال�سمايل.

16- اسم المدرسة: )حمدثة بنات ابتدائي(.            اسم الحي: الرغامة.

17- اسم المدرسة: )حمدثة بنات متو�سط(.            اسم الحي: غليل.

ال�سروط :  1- اأن يكون املبنى جديد وم�سلح.        2- ل يقل عن 30 غرفة.        3- اأن يكون للمبنى فناء مال�سق.

للمدر�سة  بديل  مبنى  ا�ستئجار  رغبتها  عن  الأح�ساء  مبحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  الإدارة  تعلن 
البتدائية التا�سعة ع�سر للبنات بحي الرا�سدية ) ج ( اأو حمري�س باملربز.

ومن لديه املبنى املطلوب ولال�ستف�سار التقدم لإدارة ال�سوؤون املالية بالإدارة.

تعلن الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة املجمعة عن رغبتها ا�ستئجار مبنى ملدر�سة بالل بن رباح 
البتدائية للبنني املجمعة.

موعد خروج  1436/9/4هـ,  مكان بيع الوثائق: ق�سم الأجور, اآخر موعد لتقدمي العطاءات:  مناف�سة رقم: )7(, 

اللجنة: 1436/9/5هـ.

ومن يرغب في الحصول على الشروط والمواصفات المطلوبة في 
المباني عليه مراجعة اإلدارة المعلنة وذلك حسب المواعيد المحددة

استئجار مباٍن

الإخال�س  حمطة  يف  املنقولة  املوجودات  بيع  اإعالن  تاأجيل  يف  رغبتها  عن  العال  حمافظة  بلدية  تعلن 
الأربعاء  يوم  العلني  املزاد  طريق  عن  وذلك  املنورة  املدينة  طريق  على  والواقعة  م�ستثمرها  من  امل�سحوبة 

بتاريخ:1436/8/30هـ, املوافق:2015/6/17م, وي�ستمل املزاد على مايلي:

1- حمتويات حمل بيع قطع غيار وزينة ال�سيارات.

2- حمتويات حمل التموينات مع الرفوف والديكورات.

3- حمتويات مغ�سلة ال�سيارات والبن�سر.

4- حمتويات امل�ستودع و�سكن العمال.

فعلى من يرغب الدخول يف املزايدة احل�سور يف املوعد املحدد مبوقع املحطة ال�ساعة العا�سرة �سباحاً وميكن 

املعاينة قبل املزاد بالتن�سيق مع ال�سوؤون الفنية بالبلدية.

بيع رجيع بالمزاد العلني

تعلن  بلدية حمافظة اأبو عري�س عن �سدور القرار الوزاري رقم 16513 وتاريخ 1436/6/20هـ, القا�سي 
باملوافقة على بدء اإجراءات نزع ملكية عقار املواطن: علي بن مو�سى بن علي حكمي ل�سالح طريق قرية �سديقة 

مبحافظة اأبوعري�س.

نزع ملكية عقارات

تعلن جامعة الق�سيم عن ت�سحيح املناف�سة التالية:
) اأ ( مناف�سة جتهيز ق�سم الأ�سعة والت�سويرالطبي بامل�ست�سفى اجلامعي بجامعة الق�سيم.

)ب( مناف�سة جتهيز وك�سوة غرفة العمليات والعناية املركزة بامل�ست�سفى اجلامعي بجامعة الق�سيم.

رقم المنافسة: )37/36/16(, قيمة الكراسة: )50.000(.

علماً باأن اآخر موعد  لتقدمي العطاءات: الأحد 1436/10/17هـ, و موعد  فتح الـمظاريف: الإثنني 1436/10/18هـ .

مكان بيع الوثائق: 

ال�ساد�س. الدور   / الـمناف�سات  ق�سم   - وامل�سرتيات  العقود  اإدارة   / الق�سيم  بـجامعة  العامة  الإدارة   مبنى 

مكان فتح الـمظاريف: 

ال�ساد�س. الدور   / الـمناف�سات  ق�سم   - وامل�سرتيات  العقود  اإدارة   / الق�سيم  بـجامعة  العامة  الإدارة   مبنى 

 )تتم عملية �سراء الوثائق بـموجب �سيك �سادر من البنك لأمر موؤ�س�سة النقـد العربي ال�سعودي/ فرع بريدة(.

)مع اإرفاق كامل امل�ستندات بظرف مغلق وخمتوم وم�سمع بال�سمع الأحمر اأ�سل + عدد 2 �سورة للعطاء(.

تعلن ال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني عن تعديل املناف�سة رقم )م �س �س / 66 /1436هـ( التالية:
من: مناف�سة توريد وتركيب اأجهزة ومعدات طبية لل�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني 2015.

اإىل: مناف�سة توريد اأو توريد وتركيب اأجهزة ومعدات طبية لل�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني 2015.

قيمة الكراسة: 3000 ريال )�سيك م�سدق(.

تاريخ آخر موعد لتقديم العطاءات: الإثنني 1436/10/11هـ, املوافق 2015/7/27م.

تاريخ فتح المظاريف: الثالثاء 1436/10/12هـ, املوافق 2015/7/28م, ال�ساعة العا�سرة �سباحاً بقاعة فتح املظاريف.

الكرا�سة  وقيمة  م�سمى  )تعديل  عن   والعقود  امل�سرتيات  اإدارة   / العام  /الأمن  الداخلية  وزارة  تعلن 
ومتديد موعد تقدمي العطاءات للمناف�سة ( تعديل م�سمى املناف�سة رقم : 1437/1436/106 التالية:

من : توريد وتركيب مباين جاهزة م�سحوبة على عجالت ملواقع الأمن العام )املوؤقتة( بامل�ساعر املقد�سة .

إلى : تاأمني جتهيزات اأمنية لالإدارة العامة لدوريات الأمن .

من : 2000 ريال  إلى : 500 ريال.

موعد تقديم العطاءات: الثالثاء 1436/9/20هـ, موعد فتح املظاريف: الربعاء 1436/9/21هـ, ال�ساعة الواحدة ظهرًا.

تعديل وتصحيح منافسة

إلغاء منافسة

تعلن اأمانة بلدية حمافظة راأ�س تنورة عن اإلغاء الإعالن للمناف�سة رقم )بدون( مب�سمى )تاأمني �سيارات للبلدية(.

تعلن  بلدية الدمل عن اإلغاء املناف�ستني التاليتني:
رقم )1437/1436/304/14هـ( مب�سمى )تاأمني اآليات ومعدات للبلدية والطوارئ(.

رقم )1437/1436/304/15هـ( مب�سمى )�سراء �سيارات(.

وظائف شاغرة

يعلن  جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية بلينة عن وجود وظيفة �ساغرة م�سماها حما�سب وفقاً لل�سروط التالية:
1- اأن يكون �سعودي اجلن�سية.     2- اأن يكون حا�سل على بكالوريو�س اأو دبلوم حما�سبة التكاليف واملالية. 

الربامج  ا�ستخدام  على  القدرة   -4 واملالية.     التكاليف  حما�سبة  يف  �سنتني  عن  تقل  ل  خربة  لديه  يكون  اأن   -3

املحا�سبية واملالية.      5- راتب احلا�سل على بكالوريو�س )5000( خم�سة اآلف ريال ب�سرط التفرغ.

6- راتب حا�سل على دبلوم حما�سبة )4000( اأربعة اآلف ريال ب�سرط التفرغ.

واملوؤهالت  اخلربة  �سهادات  ومعه  بلينة  اخلريية  اجلمعية  مقر  اإىل  التوجه  عليه  الوظيفة  على  التقدم  يريد  ومن 

املطلوبة وفقاً لل�سروط املعلنة على اأن ت�ستكمل هذه الإجراءات يف مدة اأق�ساها �سهر اعتبارًا من 1436/8/20هـ.

تعلن بلدية ال�سر جلميع املواطنني الكرام عن توفر عدد من الوظائف على بند الأجور فئة ) اأ ( وترغب يف 
�سغلها مبوظفني �سعوديني موؤهلني فمن لديه الرغبة التقدم اإىل مقر البلديه يف مركز ال�سر ) �سوؤون املوظفني ( لتقدمي 

اأوراقه وموؤهالته وذلك ملدة �سهر اعتبارًا من يوم الأحد املوافق 1436/8/20هـ.

و�سيكون ا�ستقبال املتقدمني خالل الدوام الر�سمي.

تعلن بلدية ال�سواق مبحافظة الليث عن وظيفة �ساغرة كالتايل: 
مسمى الوظيفة: عامل )�سائق معدات ثقيلة(.    الفئة )  اأ (.       العدد ) 3 (.  بالشروط التالية:

اأن يكون حا�سل على �سهادة البتدائية كحد اأدنى بتقدير ل يقل عن )جيد( + رخ�سة قيادة معدات ثقيلة ل تقل عن 

�سنتني + القدرة على ممار�سة مهام الوظيفة.

1- اأن يكون �سعودي اجلن�سية.        2- اأن ل يزيد عمره عن 30 �سنة.   3- اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.

4- اأربع �سور �سم�سية مقا�س )4*3(.

يتم ا�ستقبال الطلبات لدى �سوؤون املوظفني بدءًا من يوم الأحد  1436/8/27هـ,  اإىل يوم اخلمي�س 1436/9/1هـ.

مب�سمى  لديها  ال�ساغرة  الوظائف  بع�س  �سغل  اإىل  الإدارة  حاجة  عن  جدة  مبحافظة  التعليم  اإدارة  تعلن 
)حار�س مدر�سة بنات وزوجته (  على اأن تتوفر يف املتقدم ال�سروط التالية :

1- اأن يكون املتقدم �سعودي اجلن�سية .       2- اأن يكون متزوج  وزوجته ترغب بالعمل .     3- اأن ل يقل عمر املتقدم 

38 �سنة ول يزيد 48 �سنة ) خا�س بالزوج (.      4- املوؤهل املطلوب الكفاءة ومادون .   5- األ يكون متقاعدا .      

6- اأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.     7- اأن يجتاز الك�سف الطبي .   8- اأن يكون من �سكان جدة 

9- اجتياز املقابلة ال�سخ�سية واملفا�سلة .    10- اأن يكون م�سجال يف نظام �ساعد بوزارة اخلدمة املدنية . 

لإدارة  الإلكرتوين  املوقع  طريق  عن  وذلك  الوظيفة  هذه  على  التقدمي  يف  املواطنني  من  الراغبني  الإدارة  وتدعو 

التعليم مبحافظة جدة)www.jedu.gov.sa( خالل الفرتة من يوم الأحد املوافق 1436/8/20هـ, اإىل يوم 

اخلمي�س املوافق 1436/9/1هـ, اأو اإكتفاء العدد.
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قرار اجلمعية العامة العمومية غري العادية مل�شاهمي �شركة 
اأ�شيلة لال�شتثمار

قرار ال�شركاء ب�شركة الربامج اجلديدة للحا�شب االيل
با�شتمرار ودعم ال�شركة

قرار ال�شركاء ب�شركة �شواري العقارية بتغطية اخل�شائر املدورة وفقًا لر�شيدها

�سركة ا�سيلة لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(

م�ساهمة  )�سركة  لال�ستثمار  اأ�سيلة  �سركة  مل�ساهمي  العادية  غري  العمومية  العامة  اجلمعية  اجتماع  قرارات 

مقفلة( يوم اخلمي�س بتاريخ 1436/07/04هـ املوافق 2015/04/23 ومت مبوجبها املوافقة على القرارات 

التالية:

   الأول: املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية 2014م .

    ثانيا: املوافقة على ما مت توزيعه من ارباح على امل�ساهمني لعام 2014م.

    ثالثا: اعتماد القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير مراقب احل�سابات للعام 2014م.

   رابعا: اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام املايل 2014م.

  خام�سا: املوافقة على اندماج و�سم �سركة اأ�سيلة لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( يف �سركة ما�سك 

القاب�سة )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( وذلك اعتبارَا من تاريخ 1436/03/10ه املوافق 2015/01/01م 

باإمتام عملية الندماج مبا يف  املالية والنظامية املتعلقة  الإدارة يف اتخاذ كافة الإجراءات  وتفوي�س جمل�س 

ذلك التوقيع على كافة العقود وامل�ستندات اخلا�سة بالندماج ولأغرا�س هذا الندماج املوافقة على ما يلي :-

اأ - اإقرار عقد الندماج بني �سركة ما�سك القاب�سة )م�ساهمة مقفلة( و �سركة اأ�سيلة لال�ستثمار)م�ساهمة مقفلة(

اأ�سيلة لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(  اأ�سهم جديدة مل�ساهمي �سركة  اإ�سدار  ب - املوافقة على 

وفقاً لنتائج التقييم والتي �ستعر�س نتائجها على اجلمعية عند انعقادها. واهلل املوفق,,,,

)ذات م�سوؤوليه حمدودة( 

�سركة الربامج اجلديدة للحا�سب اليل )ذات م�سوؤوليه حمدودة(

انه بتاريخ : 1436/07/13هـ املوافق 2015/05/03 م اجتمع ال�سركاء ب�سركة الربامج اجلديدة للحا�سب 

اليل املقيدة بال�سجل التجاري رقم )10102189169( وتاريخ 1427/4/5 هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�سائر 

ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 2014/12/31 م والتي قد جتاوزت 425849 ريال 

وطبقا لأحكام املادة 180 من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل 

لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية

وعليه مت توقيع ال�سركاء وامل�سادقة عليه توقيعهم. واهلل املوفق ,,,,,

الطرف الول:                                      الطرف الثاين

ال�سم: جمال �سالح كمال زيناتي                ال�سم: عمر عبدالرحيم حممد باوزير

قرار ال�سركاء ب�سركة �سواري العقارية

بتغطية اخل�سائر املدورة وفقا لر�سيدها يف 31 دي�سمرب2014

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد :

انه يف يوم اخلمي�س 1436/6/13هـ املوافق 2015/4/2م اجتمع كل من :

1-املوؤ�س�سة ال�سالمية لتنمية القطاع اخلا�س ال�سادرة باملر�سوم امللكي رقم )م/7( وتاريخ1421/12/27هـ.

2-�سركة ابرام ال�سعودية لال�ستثمار التجاري وال�سناعي املحدودة, ذات م�سوؤلية حمدودة, �سعودية, �سجل 

جتاري رقم )1010215478(

3-�سركة كنار العاملية, ذات م�سوؤلية حمدودة, �سعودية, �سجل جتاري رقم )4030199139(.

4-�سركة دار الهمة للم�ساريع املحدوده, ذات م�سوؤلية حمدودة, �سعودية �سجل جتاري رقم )1010231662(.

وهـم ال�سـركـاء بـ�سـركـة �سـواري العقاريـة, الـمـقـيـدة بالـ�سـجـل الـتـجـاري بـمـديـنـة الريـا�س رقـم 

)1010260872(   وتاريخ 1430/1/15هـ. وقررو مايلي :

نف�س  يف  املدورة  اخل�سائر  لر�سيد  ووفقا  31/دي�سمرب/2014م  تاريخ  يف  لل�سركة  املايل  املركز  على  بناء  انه 

التاريخ والتي قد تخطت ن�سف راأ�س مال ال�سركة ووفقا لن�س املادة رقم )180( من نظام ال�سركات ال�سعودي 

والتي تق�سي ب�سرورة اجتماع حال بلوغ اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة 50%  من راأ�س املال واتخاذ قرار بدعم 

ال�سركة او ت�سفيتها .

لذا فقد قرر ال�سركاء ا�ستمرار عمل ال�سركة وجتميع اخل�سائر مع خ�سائر ال�سنوات املا�سية يف ح�ساب جممع 

اخل�سائر ويتعهد ال�سركاء بتوفري التمويل الالزم ل�ستمرارية عمل ال�سركة . واهلل ويل التوفيق ,,,

  ال�سركاء            التوقيع

املوؤ�س�سة ال�سالميه لتنمية القطاع اخلا�س

�سركة ابرام ال�سعودية لال�ستثمار التجاري وال�سناعي املحدودة

�سركة كنار العاملية

�سركة دار الهمة

)ذات م�سوؤوليه حمدوده(

بال�سجل  امل�سجلة  حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  والتجارة  للمقاولت  مارد  ح�سن  �سركة  يف  ال�سركاء  قرر 

التجاري رقم )1010151178( وتاريخ 1419/06/09هـ مبدينة الريا�س هم :

ذياب العنزي 3- ال�سيد/ �سعود خالد ذياب  خالد  انور  ال�سيد/   -2 العنزي   �سحادة  ذياب  خالد  • ال�سيد 
ال�سيد/   -6 العنزي   ذياب  خالد  احمد  ال�سيد/   -5 العنزي  ذياب  خالد  عبدالرحمن  ال�سيد/   -4 العنزي  

عبداملح�سن خالد ذياب العنزي 7- ال�سيد/ حممد خالد ذياب العنزي 

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل جميع ال�سركاء عن كامل ح�س�سهم اىل ال�سريك خالد ذيب العنزي مبا لها 

من حقوق وما عليها من التزامات ويقر ال�سركاء املتنازلني بانه قد ا�ستلموا كافة حقوقهم من ال�سريك املتنازل 

له كما يقر ال�سركاء بانهم قاموا باإجناز اعمال الت�سفية مبعرفتهم وفقا لالأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام 

ال�سركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور القرار وطبقا للمادة )15( من 

نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س مالها اىل �سريك واحد هو خالد ذيب 

العنزي وهذا وقد رغب ال�سريك املتنازل له بتحويلها اىل موؤ�س�سة فردية .

وعلى ما �سبق وقع ال�سركاء:

ال�سم: انور خالد ذياب العنزي   ال�سم: خالد ذياب �سحاذة العنزي 

التوقيع:............................ التوقيع:............................ 

ال�سم:عبدالرحمن خالد ذياب العنزي ال�سم: �سعود خالد ذياب   

التوقيع:............................ التوقيع:............................ 

ال�سم: احمد خالد ذياب العنزي                  ال�سم: عبداملح�سن خالد ذياب العنزي 

التوقيع:............................ التوقيع:............................ 

ال�سم: حممد خالد ذياب العنزي

التوقيع:........................ 

�سركة ما�سك القاب�سة )�سركه م�ساهمة �سعودية مقفله(

قرارات اجتماع اجلمعية العامة العمومية غري العادية مل�ساهمي �سركة ما�سك القاب�سة )�سركة م�ساهمة مقفلة( 

يوم اخلمي�س بتاريخ 1436/07/04هـ املوافق 2015/04/23 ومت مبوجبها املوافقة على القرارات التالية:

   الأول: املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية 2014م .

    ثانيا: املوافقة على ما مت توزيعه من ارباح ال�سركة عن العام املايل 2014

يف  املنتهي  للعام  احل�سابات  مراقب  وتقرير  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  املالية  القوائم  اعتماد  ثالثا:      

2014/12/31م.

   رابعا: اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام املايل 2014م.

ح�سابات  ملراجعة  يونغ(  و  ارن�ست  )مكتب  املر�سحني  بني  من  احل�سابات  مراقب  تعيني  املوافقة  خام�سا:    

ال�سركة للعام 2015م مببلغ 200.000ريال.

  �ساد�سا: املوافقة على اندماج و�سم �سركة اأ�سيلة لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( يف �سركة ما�سك 

القاب�سة )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( وذلك اعتبارَا من تاريخ 1436/03/10ه املوافق 2015/01/01م 

باإمتام عملية الندماج مبا يف  املالية والنظامية املتعلقة  الإدارة يف اتخاذ كافة الإجراءات  وتفوي�س جمل�س 

ذلك التوقيع على كافة العقود وامل�ستندات اخلا�سة بالندماج ولأغرا�س هذا الندماج املوافقة على ما يلي :-

اأ - اإقرار عقد الندماج بني �سركة ما�سك القاب�سة )م�ساهمة مقفلة( و �سركة اأ�سيلة لال�ستثمار)م�ساهمة مقفلة(

اأ�سيلة لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(  اأ�سهم جديدة مل�ساهمي �سركة  اإ�سدار  ب - املوافقة على 

وفقاً لنتائج التقييم والتي �ستعر�س نتائجها على اجلمعية عند انعقادها.

اىل  200.000.000ريال  من  مقفلة(  )م�ساهمة  القاب�سة  ما�سك  �سركة  مال  راأ�س  زيادة  على  املوافقة  ج- 

للم�ساهمني يف  �سهم خم�س�سة   20.000.000 البالغة  الزيادة  ا�سهم  تكون جميع  400.000.000ريال بحيث 

ال�سركة املندجمة وتعديل مادة راأ�س املال بنظام ال�سركة الأ�سا�سي مبا يتفق مع ذلك. واهلل املوفق,,,,

قرار ال�شركاء يف �شركة ح�شن مارد للمقاوالت والتجارة بتحويلها من 
�شركة اإىل موؤ�ش�شة فردية

قرار اجلمعية العامة العمومية غري العادية مل�شاهمي 
�شركة ما�شك القاب�شة 

)ذات م�سوؤوليه حمدوده( 

رقم  التجاري  بال�سجل  مقيدة  حمدودة(  م�سئولية  ذات   ( للتجارة  احلديثة  جود  �سركة  يف  ال�سركاء  قرر 

)1010253403( وتاريخ 1429/07/10هـ مبدينة الريا�س وهم :-                                                                         

 )1032629204( رقم  �سجل مدين  �سعودي اجلن�سية مبوجب   , با�سمري  اهلل  عبد  عو�س  بن  عمر  ال�سيد/   •
وتاريخ النتهاء 1442/04/03هـ ومهنته موظف اأهلي  تاريخ امليالد 1381/03/15 هـ  ويقيم يف الريا�س 

 ) طرف اأول (   

, �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1109870590( وتاريخ  �سامل احلارثي   ال�سيد/ �سالح علي 

النتهاء 1442/01/19هـ ومهنته مت�سبب  تاريخ امليالد 1397/01/01 هـ  ويقيم يف الريا�س

 )طرف ثاين (

اإىل  كامل ح�س�سه  با�سمري عن  اهلل  عبد  بن  بن عو�س  / عمر  ال�سريك  تنازل  على  بينهم  فيما  اإتفاق  على  بناء 

ال�سريك / �سالح علي �سامل احلارثي  مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات , ويقر ال�سريك املتنازل باأنه قد 

ا�ستلم كافة حقوقه من ال�سريك املتنازل له , كما يقر ال�سركاء باأنهم قاموا باإجناز اأعمال الت�سفية مبعرفتهما 

حتى  وال�سركاء  ال�سركة  على  امل�ستحقة  الزكاة  و�سداد  ال�سركات  نظام  من  ع�سر  احلادي  الباب  لأحكام  وفقاً 

15( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع  للمادة )  تاريخ �سدور القرار , وطبقاً 

له  املتنازل  ال�سريك  رغب  وقد  هذا   , احلارثي   �سامل  علي  �سالح   / هو  واحد  �سريك  اإىل  مالها  راأ�س  ح�س�س 

بتحويلها اإىل موؤ�س�سة فردية .

توقيع ال�سركاء 

                   ال�سريك                                                                                            ال�سريك

        عمر عو�س عبد اهلل با�سمري                                                               �سالح علي �سامل احلارثي  

قرار ال�شركاء يف �شركة جود احلديثة للتجارة
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قرار ال�شركاءيف �شركة كيبكو اجنينريجن اندكون�شرتك�شن اإ�شهار بت�شفية �شركة مو�شى عربي و�شركاه للمقاوالت 
كومباين انك با�شتمرار ودعم فرع ال�شركة

اإقرار ال�شركاء ب�شركة �شلطان حممد بن �شعدان العبدالرحمن

قرار ال�شركاء يف �شركة فرع �شركة اأمرييكا ميد اي�شت ايديوكي�شنال 
اآند ترنيج �شريفز اآنك با�شتمرار ودعم ال�شركة 

)ذات م�سوؤوليه حمدوده( 

التاريخ  2014/7/6م  التاريخ :1435/9/8      

�سهر ت�سفية �سركة

واملقيدة  حمدودة(  م�سئولية  )ذات  للمقاولت  و�سركاه  عربي  مو�سى  �سركة  يف  ال�سركاء  قرار  على  بناء  اأنه 

القا�سي  املنورة  باملدينة  ال�سركة  باأن  1430/6/17هـ  وتاريخ  رقم4650045601  حتت  التجاري  بال�سجل 

بحل وت�سفية ال�سركة املذكورة وحيث ان ال�سركة مل متار�س ن�ساطها . 

وعليه اأ�سهر قرار ت�سفية ال�سركة وندعو كل من له حقوق على ال�سركة اأو عليه التزامات لها ان يتقدم لنا بذلك 

على العنوان التايل : 

املدينة املنورة مكتب رقم )2( مركز جلني .

الدور الأول – طريق الأمري عبد املجيد ) احلزام ( 

هاتف : 8641321 – جوال : 0508530260

وذلك خالل �سهر من تاريخه اعتباًرا من 2014/7/6م املوافق1435/9/8هـ

ال�سريك الأول .......................

ال�سريك الثاين .......................

ال�سريك الثالث .......................

ال�سريك الرابع .......................

قرار �سركاء �سركة كيبكو اجنينريجن اندكون�سرتك�سن كومباين انك با�ستمرار وجود ودعم فرع �سركة كيبكو 

اجنينريجن اندكون�سرتك�سن كومباين انك باململكة العربية ال�سعودية 

اجنينريجن  كيبكو  �سركة  ال�سركاء  اجتمع  2015/1/2م,  املوافـق  1436/03/11هـ,  بتاريخ  اأنه 

كوريا  ــ  �سيوؤول  مبدينة   )120-81-01490( رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة  انك  كومباين  اندكون�سرتك�سن 

اجلنوبية , لبحث خ�سائر فرع �سركة كيبكو اجنينريجن اندكون�سرتك�سن كومباين انك املقيدة بال�سجل التجاري 

ال�سنة  عن  الريا�س  مدينة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  1432/3/10هـ   : وتاريخ   1010302975  : رقم 

املنتهية يف2014/12/31م , والتي قد جتاوزت %50 من راأ�س املال . 

وطبقـا لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية , فقد قرر ال�سركاء 

بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية 

التالية . 

توقيعات

)ذات م�سوؤوليه حمدوده( 

مبدينة  التجاري  بال�سجل  وامل�سجلة  الت�سامنية  العبدالرحمن  �سعدان  حممد  �سلطان  ب�سركة  ال�سركاء  يقر 

التاأ�سي�س ومل  اأي ن�ساط منذ  ال�سركة مل متار�س  باأن  1426/4/4هـ  الريا�س رقم )1010209462( وتاريخ 

تقم باأي عمل كما يقر ال�سركاء باأنه ل يوجد لل�سركة اأي اأ�سول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديونا اأو التزامات 

حالة اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري ولي�س م�ستحقا عليها اأي زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم جتاه للدولة اأو 

اجلهات املخت�سة . 

يكون  وبذا  املال  راأ�س  كل بح�سب ح�سته يف  بينهم  فيما  ال�سركة وتوزيعه  راأ�سمال  ب�سحب  ال�سركاء  قام  وقد 

باأداء ما قد يظهر على  ال�سركاء قد قاموا بت�سفية ال�سركة ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم 

ال�سركة دون ديون اأو التزامات للغري وذلك من اأموالهم اخلا�سة ويعترب هذا مبثابة تقرير للت�سفية وح�ساب 

ختامي واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقـا حلكم املادة / 223 من نظام ال�سركات كما يعترب طلبا ب�سطب ال�سركة . 

�سلطان حممد �سعدان العبدالرحمن 

ه�سام حممد �سعدان العبدالرحمن

اي�ست  ميد  اأمرييكا  �سركة  فرع  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  2015/5/18م  املوافق  1436/7/29هـ   : بتاريخ  اأنه 

1429/8/2هـ  وتاريخ   )1010254288( رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة  اآنك  �سريفز  ترنيج  اآند  ايديوكي�سنال 

مبدينة الريا�س لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 2014/9/30م والتي قد جتاوزت )498391( ريال 

وطبقا لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�سركاء

ال�سم :  ال�سم :       

التوقيع التوقيع :       

)ذات م�سوؤوليه حمدودة( 

بال�سجل  وامل�سجلة  حمدودة  امل�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  للتجارة  العربية  الأوراق  ب�سركة  ال�سركاء  يقر 

اأي ن�ساط  ال�سركة مل متار�س  باأن  الريا�س برقم )1010208872( وتاريخ1426/3/28هـ  التجاري مبدينة 

منذ تاأ�سي�سها ومل تقم باأي عمل , كما يقر ال�سركاء باأنه ل يوجد لل�سركة اأ�سول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها 

ديونا اأو  التزامات حالة اأو اآجلة اأم متنازع عليها جتاه الغري , ولي�س م�ستحقا عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو 

ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . 

وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�سمال ال�سركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب ح�سته يف راأ�س املال وبهذا يكون 

ال�سركاء قد قاموا بت�سفية ال�سركة . 

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري 

وذلك من اأموالهم اخلا�سة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية , وح�ساب ختامي , واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقـا حلكم املادة )223( من 

نظام ال�سركاء كما يعترب طلبا ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

توقيعات ال�سركاء 

التوقيع :  1ـ ال�سريك الأول : م�ساعد بن حممد بن عبدالعزيز املنيفي                

التوقيع :  2ـ ال�سريك الثاين : رمزي بن عبداهلل بن عثمان الن�سار    

)ذات م�سوؤوليه حمدوده( 

1436/7/14هـ املوافق 2015/5/3م 

بال�سجل  وامل�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  وهي  احلديدية  ال�سكك  لأعمال  الراجحي  ب�سركة  ال�سركاء  يقر 

التجاري مبدينة الريا�س برقم )1010426844( وتاريخ 1435/12/29هـ , باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط 

منذ تاأ�سي�سها ومل تقم باأي عمل, كما يقر ال�سركاء باأنه ل يوجد لل�سركة اأ�سول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها 

ديونا اأو التزامات حالة اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري , ولي�س م�ستحقا عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو 

ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . وقد قام ال�سركاء ب�سحب راأ�سمال ال�سركة وتوزيعه فيما بينهم كل بح�سب 

ح�سته يف راأ�س املال وبذا يكون ال�سركاء قد قاموا بت�سفية ال�سركة . ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما 

بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري وذلك من اأموالهم اخلا�سة . ويعترب هذا مبثابة 

تقرير بالت�سفية , وح�ساب ختامي , واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقا حلكم املادة )223( من نظام ال�سركات , كما 

يعترب طلبا ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

توقيعات ال�سركاء 

التوقيع :  1ـ عبدالرحمن بن عبداهلل الراجحي   

التوقيع :  2ـ عبداهلل بن عبدالرحمن الراجحي   

اإقرار ال�شركاء يف �شركة االأوراق العربية للتجارة املحدودة

اإقرار ال�شركاء ب�شركة الراجحي الأعمال ال�شكك 
احلديدية

)ذات م�سوؤوليه حمدودة( 

يقر ال�سركاء ب�سركة كوملبيا التجارية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وامل�سجلة بال�سجل التجاري مبدينة 

الريا�س برقم )1010414509( وتاريخ 19/07/1435هـ باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها ومل 

تقم باأي عمل , كما يقر ال�سركاء باأنه ل يوجد اأ�سول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها ديونا اأو التزامات حالية 

اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري , ولي�س م�ستحقا عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات 

املخت�سة . 

يكون  وبذا  املال  راأ�س  كل بح�سب ح�سته يف  بينهم  فيما  ال�سركة وتوزيعه  راأ�سمال  ب�سحب  ال�سركاء  قام  وقد 

ال�سركاء قد قاموا بت�سفية ال�سركة . 

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري 

وذلك من اأموالهم اخلا�سة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية , وح�ساب ختامي , واإقرار بانتها ال�سركة تطبيقـا حلكم املادة )223( من 

نظام ال�سركات , كما يعترب طلبا ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

توقيعات ال�سركاء 

التوقيع :  1ـ �سامان املعت�سم �سامان الفاعور     

التوقيع :  2ـ من�سور املعت�سم �سامان الفاعور     

التوقيع : 3ـ �سارة املعت�سم �سامان الفاعور     

التوقيع : 4ـ رميا املعت�سم �سامان الفاعور      

التوقيع : 5ـ موؤ�س�سة كوملبيا التجارية )ل�ساحبها املعت�سم �سامان الفاعور(   

التوقيع :  6ـ موؤ�س�سة نبع ال�سخر للتجارة )ل�ساحبها �سارة كاثرين كندي(   

)ي�سري داخل اململكة العربية ال�سعودية فقط( 

دبي  الإمارات  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  2015/04/13ميالدي  املوافق  1436/06/24هـجري  بتاريخ  اأنه 

الوطني كابيتال ال�سعودية املحدودة , وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة , م�سجلة بال�سجل التجاري رقم 

)1010248476( �سادر من الريا�س بتاريخ 1429/04/13هـجري )“ال�سركة”( , لبحث خ�سائر ال�سركة عن 

ال�سنة املنتهية يف 2014/12/31ميالدي والتي قد جتاوزت 50% من راأ�سمال ال�سركة . 

وطبقـا لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

لبنى قا�سم حممد يو�سف ب�ستكي 

امل�ست�سار القانوين العام واأمني �سر ال�سركة للمجموعة 

ل�سالح ونيابة عن ال�سريك الأول والثاين 

بنك الإمارات دبي الوطني �س.م.ع 

والإمارات للخدمات املالية �س.م.خ

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة كوملبيا التجارية

قرار ال�شركاء يف �شركة االإمارات دبي الوطني كابيتال 
ال�شعودية املحدودة با�شتمرار ودعم ال�شركة
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قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة ال�شرق االأو�شط 
للرعاية ال�شحية 

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
ل�شركة البوقري  وال�شبان لل�شياحة “م�شاهمة مقفلة”

قرارات اجلمعية العمومية غريالعادية ال�شاد�شة ل�شركة 
احتاد م�شانع االأ�شالك

قرار اجلمعية العامة غري العادية يف �شركة مناع للزجاج 
باملوافقة على زيادة راأ�س املال

) �سركة م�ساهمة مغلقة (

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة ال�سرق الأو�سط للرعاية ال�سحية 

) �سركة م�ساهمة مغلقة ( لزيادة راأ�س مال ال�سركة وتعديل بع�س مواد النظام الأ�سا�سي 

الأحد 1436/07/18هـ املوافق 2015/05/17م 

بناءًا على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على جدول الأعمال فقد اتخذت من القرارات ما يلي : 

ريال   )767.000.000( من  ال�سركة  مال  راأ�س  بزيادة  الإدارة  جمل�س  تو�سية  على  املوافقة   -1  

�سعودي اإىل )920,400,000( ريال �سعودي وذلك من خالل ر�سملة الأرباح املبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

بواقع خم�سة اأ�سهم جمانية لكل �سهم ميلكه كل م�ساهم مقيد يف �سجل م�ساهمي ال�سركة كما يف تاريخ اجلمعية 

العامة غري العادية . 

2- املوافقة على تعديل املادة ال�سابعة )7( واملتعلقة براأ�سمال ال�سركة .   

3- املوافقة على تعديل املادة الثامنة )8( واملتعلقة بالكتتاب يف راأ�سمال ال�سركة .   

4- املوافقة على تعديل الع�سرون )20( واملتعلقة مبكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة .   

5- املوافقة على تعديل املادة احلادية والع�سرون )21( واملتعلقة برئي�س جمل�س الإدارة والع�سو   

املنتدب وال�سكرتري . 

6- املوافقة على تعديل املادة الثانية والع�سرون )22( واملتعلقة باجتماعات جمل�س الإدارة   

7- املوافقة على تعديل الرابعة والع�سرون )24( واملتعلقة باللجنة التنفيذية .   

8- املوافقة على تعديل املادة الثالثة والثالثون )33( واملتعلقة بالقوة الت�سويتية .   

9- املوافقة على تعديل املادة احلادية والأربعون )41( واملتعلقة بتوزيع الأرباح .   

ال�سالم عليكم و رحمة اهلل ,,

واملقرر  لل�سياحة(  وال�سبان  )البوقري  ل�سركة  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  ي�سرين 

2015 م يف متام ال�ساعة   / 3/ 30 1436 هـ املوافق   / 06  /010 انعقادها مب�سيئة اهلل يف يوم الأحد تاريخ 

الثالثة م�ساًء , يف مقر ال�سركة الواقع بجدة يف �سارع �ساري, مبنى العمال الدور الرابع, وذلك للنظر يف جدول 

الأعمال التايل:

1-املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 31 / 12 / 2014 م.

2-املوافقة على القوائم املالية لل�سركة للعام املايل املنتهي يف31 / 12 / 2014 م.

3-املوافقة على تقرير مراقب احل�سابات للعام املايل املنتهي يف31 / 12 / 2014 م.

4-ابراء ذمة اع�ساء جمل�س الدارة للعام املايل املنتهي يف 31 / 12 / 2014 م .

5-املوافقة على  تعيني مراقب ح�سابات من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�سركة 

للعام املايل 2015/12/13م والبيانات املالية الريع �سنوية وحتديد اتعابه.

وذلك  اجلمعية  يف  لتمثيلكم  منا�سباً  ترونه  من  اإنابة  فناأمل  الجتماع,  ح�سوركم  على  القدرة  عدم  حالة  ويف 

بتعبئة النموذج املرفق وطباعته على الأوراق الر�سمية وختمه.

واهلل ويل التوفيــــــــــــق ,,,

) �سركة م�ساهمة �سعودية(

املنعقد يوم الحد 1436/07/14هـ املوافق 2015/05/03م

املوافقة على تعديل املادة )3( من النظام الأ�سا�سي )اأغرا�س ال�سركة (

املوافقة على تعديل املادة )20( من النظام الأ�سا�سي)�سالحيات اأع�ساء جمل�س الإدارة (

املوافقة على تعديل املادة )22( من النظام الأ�سا�سي ) �سالحيات رئي�س جمل�س الإدارة (

املوافقة على تعديل املادة )24( من النظام الأ�سا�سي )اإجتماعات جمل�س الإدارة (

)�سركة م�ساهمة مقفلة( 

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة مناع للزجاج )�سركة م�ساهمة مقفلة( بتاريخ 2015/5/14م 

املوافق 1436/7/25هـ واتخذت من القرارات ما يلي : 

1ـ  املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )3.500.000( ريال اإىل )15.000.000( ريال وذلك من خالل 

اإ�سدار عدد )1.150.000( �سهم يكتتب بها امل�ساهم / مناع ظافر العمري مببلغ )11.500.000( ريال وتدفع 

نقدا . 

2ـ  تنازل امل�ساهمني احلاليني عن حق الأولوية يف اأ�سهم الزيادة للم�ساهم / مناع ظافر العمري . 

3ـ  تعديل املادة )7( واملادة )8( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة وفقـا للزيادة املقرتحة . 

وناأمل املوافقة على الن�سر . 

�ساكرين ومقدرين تعاونكم الكرمي 

رئي�س اجلمعية

ال�سالم عليكم و رحمة اهلل ,,

انعقادها  واملقرر  للمفرو�سات(  )ال�سبان  ل�سركة  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  ي�سرين 

مب�سيئة اهلل يف يوم الأحد تاريخ 09/ 06 / 1436 هـ املوافق 29 /3 / 2015 م يف متام ال�ساعة الثالثة م�ساًء , 

يف مقر ال�سركة الواقع بجدة يف �سارع �ساري, مبنى العمال الدور الرابع, وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:

1-املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 31 / 12 / 2014 م.

2-املوافقة على القوائم املالية لل�سركة للعام املايل املنتهي يف31 / 12 / 2014 م.

3-املوافقة على تقرير مراقب احل�سابات للعام املايل املنتهي يف31 / 12 / 2014 م.

4-ابراء ذمة اع�ساء جمل�س الدارة للعام املايل املنتهي يف 31 / 12 / 2014 م .

5-املوافقة على  تعيني مراقب ح�سابات من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�سركة 

للعام املايل 2015/12/13م والبيانات املالية الريع �سنوية وحتديد اتعابه.

ال�سبان  ع�سام  ال�سيد/  الإدارة  جمل�س  ورئي�س  الركة  بني  متتت  التي  والعقود  الأعمال  على  6-املوافقة 

والرتخي�س بها لعام قادم. 

وذلك  اجلمعية  يف  لتمثيلكم  منا�سباً  ترونه  من  اإنابة  فناأمل  الجتماع,  ح�سوركم  على  القدرة  عدم  حالة  ويف 

بتعبئة النموذج املرفق وطباعته على الأوراق الر�سمية وختمه. واهلل ويل التوفيــــــــــــق ,,,

تعلن �سركة اإيوان العاملية لالإ�سكان عن نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية والغري عادية

اأقرت اجلمعية العامة العادية والغري عادية ب�سركة اإيوان العاملية لالإ�سكان -�سركة م�ساهمة �سعودية –التي 

عقدت يوم الأحد 1436/07/14هـ املوافق 2015/05/03م بفندق الهيلتون مبحافظة جدة  برئا�سة الأ�ستاذ/ 

اأني�س اأحمد موؤمنه , اأقرت جدول الأعمال الأتي 1. املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي 

العام املايل املنتهي  لل�سركة عن  2.املوافقة على امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر   , 2014/12/31 م  يف 

يف 2014/12/31 م و تقرير مراقب احل�سابات, 3. اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي 

النتهاء من  لعدم  2014م وذلك  املاىل  العام  املوافقة على عدم توزيع الرباح عن   .4  , م   2014/12/31 يف 

م�ساريع ال�سركة , 5. املوافقة على اختيار مراقب احل�سابات من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة 

6. املوافقة على تعيني  2015 والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اأتعابه ,  ح�سابات ال�سركة للعام املايل 

ال�سيد / حممد على ال�سويح ع�سوًا فى جمل�س اإدارة ال�سركة بدل من الع�سو امل�ستقيل ال�سيد / اأحمد ع�سام 

العام  اأطراف ذات عالقة خالل  التي متت مع  التجارية والعقود  املعامالت  كافة  امل�سادقة على   .7  , البكرى 

2014م والتو�سية بتجديدها للعام 2015م ,اأ. املوافقة على العقود واخلدمات الدارية وم�سروفات بالنيابة 

التي متت خالل العام 2014م بني ال�سركة و�سندوق الفريدة ال�سكنى ب. املوافقة على نقفات بالنيابة بغر�س 

 .8 العقارى,  للتطوير  العاملية  ليما�س  ال�سركة و�سركة  2014م بني  العام  التي متت خالل  العمرانى  التطوير 

املوافقة على تعديل املادة )20( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة واخلا�سة ب�سالحيات جمل�س الإدارة .

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
مقفلة” ل�شركة ال�شبان للمفرو�شات “م�شاهمة 

نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية يف �شركة 
اإيوان العاملية لالإ�شكان 

وبخيت  اأ�سول  ل�سركة  2015م  لعام  الأول  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اجتماع  وتوفيقه  اهلل  بحمد  انعقد 

الثالثة  ال�ساعة  متام  يف  1436/07/16ه  وتاريخ  2015/05/05م  املوافق  الثالثاء  يوم  يف  ال�ستثمارية 

)04:00( ع�سرًا.

وبعد املناق�سة واملداولة متت املوافقة بالجماع على القرارات التالية وهي:-

ملحق  “مرفق  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  مواد  بع�س  بتعديل  ال�سركة  اإدارة  تو�سية جمل�س  على  املوافقة   •
التعديالت” وهي املواد التالية:

1-مادة رقم )18( والتي تخ�س جمل�س اإدارة ال�سركة.

2-مادة رقم )23( والتي تخ�س رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه والع�سو املنتدب.

بال�سجل  املقيدة  العربية  اجتنرينغ  باور  اند  ووتر  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  1436/07/11هـ  بتاريخ  اأنه 

التجاري رقم )1010332022( وتاريخ 1433/04/21هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة 

781,152 ريال �سعودي )�سبعمائة وواحد وثمانون الف ومئة  2014/12/31م والتي قد بلغت  املنتهية يف 

واثنان و خم�سون ريال �سعودي( اأي ان اخل�سائر قد جتاوزت ن�سف راأ�س املال وطبقا״ لأحكام املاده )180( 

من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالجماع ا�ستمرار ال�سركة  مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�سائر و 

�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

واهلل املوفق...................

ا�سم ال�سركة: ووتر اند باور اجننرينغ العربية

املفو�س بالتوقيع عن ال�سركاء : خرياهلل �سعيد �سما�س

التوقيع:                          املرفقات:

ن�سخة من تعيني ال�سركاء لل�سيد خرياهلل �سعيد �سما�س كمدير عام لل�سركة و كممثل عن ال�سركاء

ن�سخة من تقرير املراجع احل�سابات القانوين للعام املايل 2014.

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية االأوىل  يف �شركة اأ�شول 
وبخيت اال�شتثمارية 

قرار ال�شركاء يف �شركة ووتر اند باور اجتنرينغ 
العربية با�شتمرار و دعم ال�شركة
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دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلـمعـية العـامة لل�شركة ال�شعودية 
ملنتجات االألبان واالأغذية )�شدافكو( العـادية ال�شاد�شة ع�شر

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية االأربعون 
لل�شركة ال�شعودية للكابالت

امل�ساهمني  ال�سادة  دعوة  )�سدافكو(  والأغذية  الألبان  ملنتجات  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  ي�سر 

ع�سر  ال�ساد�سة  العادية  العامة  اجلمعية  اإجتماع  حل�سور  فاأكرث    �سهما  ع�سرون  ميتلكون  الذين  ال�سركة  يف 

املقرر عقده مب�سيئة اهلل يف مدينة جدة بفندق رادي�سون بلو - الأجنحة امللكية  - قاعة الديوان يوم الثالثاء 

1436/09/13هـ )ح�سب توقيت اأم القرى( املوافق 2015/06/30م يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سرًا للنظر يف 

جدول الأعمال التايل:

املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/03/31م والت�سديق عليه.

املوافقة على تقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/03/31م.

اإىل  2014/04/01م  من  الفرتة  عن  واخل�سائر  الأرباح  ح�ساب  وعلى  اخلتامية  احل�سابات  على  املوافقة 

2015/03/31م والت�سديق على ما جاء فيهما.

املوافقة على اإقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع مبلغ 113,750,000ريال �سعودي كاأرباح على ال�سادة امل�ساهمني 

بواقع )3.5( ثالثة ريالت وخم�سون هللة لل�سهم الواحد وهو ما يعادل 35% من راأ�س مال ال�سركة وذلك على 

امل�ساهمني املالكني لأ�سهم ال�سركة يف نهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة واإقرارها توزيع الأرباح, و�سيتم 

الإعالن عن موعد توزيع الأرباح لحقاً.

ملراجعة  وذلك  املراجعة  جلنة  قبل  من  املر�سحني  بني  من  ال�سركة  حل�سابات  مراقب  اإختيار  على  املوافقة 

2016/03/31م والبيانات املالية  2015/04/01م وتنتهي يف  ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية التي تبداأ من 

الربع �سنوية وحتديد اأتعابه.

اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الفرتة من 2014/04/01م اإىل 2015/03/31م.

املوافقة علي �سرف مبلغ مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي وذلك كمكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة بواقع 

مبلغ 200 األف ريال �سعودي لكل ع�سو من ال�سادة الأع�ساء للعام املايل املنتهي يف 31 /2015/03م.

للتاأمني  الربوج  �سركة  وهي  عالقة  ذوي  واأطراف  ال�سركة  بني  متت  التي  والعقود  املعامالت  على  امل�سادقة 

التعاوين يف ال�سعودية والرتخي�س بها لعام قادم. 

يتطلب الأمر من امل�ساهمني الراغبني يف احل�سور اإثبات ملكية اأ�سهمهم واإبراز بطاقة الأحوال املدنية ويقومون 

بت�سجيل اأ�سمائهم يف �سجل احل�سور خالل ال�ساعتني ال�سابقتني ملوعد الإجتماع وميكن ملن يتعذر عليه احل�سور 

توكيل م�ساهم اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة مبوجب توكيل م�سدق من جهة ر�سمية, 

وذلك ح�سب النموذج املو�سح اأدناه ويتوجب و�سول اأ�سل التوكيل اإىل مقر ال�سركة قبل ثالثة اأيام من موعد 

, وي�سرتط ح�سور عدد  1422/9/12هـ  294 وتاريخ  التجارة رقم  لقرار معايل وزير  اإنعقاد اجلمعية وفقاً 

م�ساهمني ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل لإكتمال الن�ساب املحدد لعقد الإجتماع.

العامة  اإجتماع اجلمعية  ينعقد  �سوف  الأول  الإجتماع  ل�سحة  الالزم  القانوين  الن�ساب  اإكتمال  عدم  ويف حال 

اأم  1436/09/20هـ  )ح�سب توقيت  الثالثاء  الرابعة ع�سرًا يوم  ال�ساعة  الثانية ( يف متام  للمرة   ( العادية 

القرى( املوافق 2015/07/07م مبقر ال�سركة الكائن مبركز التوزيع الأقليمي يف مدينة جدة – حي النخيل 

لل�سروط املذكورة ويعترب الإجتماع الثاين �سحيحاً اأياً كان عدد  الأعمال املبني بعاليه وفقاً  – للنظر يف جدول 
الأ�سهم

 ولالإ�ستف�سار ميكن الإت�سال على الهاتف رقم )6293366 - 012( تو�سيلة رقم )280( فاك�س رقم )6293380-

012( اأو الكتابة على العنوان التايل: ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�سدافكو( عناية م�سئول 

عالقات امل�ساهمني جدة �س.ب : 5043 الرمز الربيدي : 21422 )مالحظة: يوجد اأماكن خم�س�سة للن�ساء( 

توكيل

ال�سادة / ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�سدافكو(

اأنا امل�ساهم / امل�ساهمة : ------- )الإ�سم الرباعي / اأو اإ�سم ال�سركة كما هو يف �سجلها التجاري( املوقع/ 

املوقعة اأدناه مبوجب )       ( رقم )        ( وتاريخ       وب�سفتي اأحد م�ساهمي ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان 

والأغذية )�سدافكو( واملالك لعدد )     �سهم( قد وكلت امل�ساهم/ ----- �سجله املدين رقمه )      ( وتاريخه 

)        ( لينوب عني يف ح�سور اإجتماع اجلمعية العامة العادية ال�ساد�سة ع�سر لل�سركة املقرر عقده  يوم الثالثاء 

اأعمال  جدول  بنود  على  والت�سويت  2015/06/30م  املوافق  القرى(  اأم  توقيت  )ح�سب  13-09-1436هـ 

اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�سرورية والالزمة لإجراء الإجتماع , كما ي�سري 

هذا التوكيل لالإجتماع الثاين يف حالة تاأجيل الإجتماع.

    تدعو �سركة الكابالت ال�سعودية م�ساهميها حل�سور اإجتماع اجلمعية العامة العادية الأربعون

يت�سرف جمل�س اإدارة �سركة الكابالت ال�سعودية بدعوة ال�سادة امل�ساهمني يف ال�سركة الذين ميلكون ع�سرين 

)20( �سهماً فاأكرث حل�سور اإجتماع اجلمعية العامة العادية الأربعون املقرر عقده مب�سيئة اهلل تعاىل مبجمع 

ال�سركة ال�سناعي بجدة يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء يوم الثالثاء 1436/08/29هـ املوافق 2015/06/16م 

وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:

 1. امل�سادقة على تقرير جمل�س الإدارة لعام 2014م .

2. امل�سادقة على البيانات املالية اخلتامية للعام 2014م وتقرير املراجع اخلارجي عليها .

3. اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة من م�سئولياتهم لعام 2014م .

4. املوافقة على تعيني مراقب احل�سابات من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجع ح�سابات ال�سركة 

للعام 2015 م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اأتعابه.

5. امل�سادقة على الأعمال والعقود التي متت مع جهات ذات عالقة بال�سركة)جميع املبالغ باآلف الريالت( 

ل يف تقرير جمل�س الإدارة لعام 2014م وهي كالتايل: الواردة يف البيان املف�سّ

1.  �سركة ميدال كيبلز: املوافقة على عقود التوريد واملعامالت التجارية مع �سركة ميدال كيبلز خالل عام 

2014 م والتي متتلك �سركة الكابالت ال�سعودية 50% من راأ�س مالها , ويتكون جمل�س اإدارتها من �ستة اأع�ساء 

ثالث منهم ميثلون �سركة الكابالت ال�سعودية من الإدارة التنفيذية, بقيمة اإجمالية قدرها كما يلي:

      اأ. )6,865(  متمثلة يف م�سرتيات ق�سبان اأملنيوم.

         والرتخي�س لتجديدها لعام قادم.

2. �سركة زينل لل�سناعات: املوافقة على عقود التعامالت يف جمال الإ�ست�سارات ,التدريب ,اخلدمات القانونية  

ودفعات قرو�س مقدمة, حيث اأنها متتلك ح�سة رئي�سية يف �سركة الكابالت ال�سعودية, كما اأن رئي�س جمل�س 

لل�سناعات  زينل  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سو  هو  ر�سا  علي  زينل  يو�سف  اأحمد  خالد  ال�سعودية  الكابالت  اإدارة 

املحدودة وكذلك يو�سف اأحمد زينل علي ر�سا هو ع�سو جمل�س اإدارة يف كلتا ال�سركتني, بقيمة اإجمالية قدرها 

)2,866(, والرتخي�س لتجديدها لعام قادم.

3. �سركة زكا العاملية: املوافقة على عقود خدمات تقنية املعلومات التي متت خالل عام 2014 م بني �سركة 

زكا العاملية و�سركة الكابالت ال�سعودية والتي متلك ال�سركة 25% من راأ�س مالها وذلك بقيمة اإجمالية قدرها 

زكا  �سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ر�سا  علي  زينل  اأحمد  يو�سف  الإدارة  يتقلد ع�سو جمل�س  )6,742(, حيث 

العاملية  ويف نف�س الوقت هو ع�سو يف �سركة الكابالت ال�سعودية, والرتخي�س لتجديدها لعام قادم.

ال�سفر  جواز  اأو  الأحوال  بطاقة  معه  يح�سر  اأن  اإليه  امل�سار  الإجتماع  ح�سور  يف  يرغب  م�ساهم  كل  وعلى 

اأن يح�سر معه �سورة من  وامل�ستندات الدالة على ملكيته و/اأو موكليه لالأ�سهم , كما على من ميثل �سركة 

�سجل ال�سركة التجاري املثبت اإ�سمه فيه اأو تفوي�س خطي موقع من قبل �سخ�س يكون اإ�سمه مثبت يف ال�سجل 

التجاري لل�سركة.                                                       

اأع�ساء  غري  من  اآخر  م�ساهماً  خطية  بوكالة  عنه  يوكل  اأن  للم�ساهم  يجوز  احل�سور  اإمكانية  عدم  حالة  ويف 

جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة اأو املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�سابها , يف ح�سور 

اجلمعية العادية  والت�سويت على القرارات نيابة عنه , علماً باأنه ل يجوز اأن تزيد قيمة الأ�سهم يف التوكيالت 

ال�سادرة للم�ساهم عن 5% من راأ�سمال ال�سركة.  

كما ترجو ال�سركة من امل�ساهمني الكرام احل�سور قبل موعد الإجتماع ب�ساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء 

م�ساهمني  ح�سور  هو  للم�ساهمني  الأول  الإجتماع  لإنعقاد  القانوين  الن�ساب  باأن  علماً   , ت�سجيلهم  اإجراءات 

ميثلون ن�سف راأ�سمال ال�سركة على الأقل. 

            جمل�س الإدارة 

منوذج التوكيل

ال�سادة �سركة الكابالت ال�سعودية

 ......................... اجلن�سية  حامل   .....................................  / امل�ساهم  اأدناه  املوقع  اأنا 

بتاريخ   ................... من  )ال�سادر(  ال�سادرة  رقم................  ال�سفر(  )جواز  اأحوال  بطاقة  مبوجب 

................ امل�ساهم  عني  اأوكل  �سهم   .......... لعدد  واملالك  ال�سركة  يف  م�ساهماً  ب�سفتي    ................

يوم  �سينعقد  الذي  العادية  العامة  اجلمعية  اإجتماع  يف  باإ�سمي  ي�سوت  باأن  واأفو�سه    .......................

1436/08/29هـ املوافق 2015/06/16م ويف اأي اإجتماع اآخر قد يوؤجال اإليه.

     

التوقيع ............................  التاريخ ..........................   الت�سديق ..............................

ملحوظة: ترجوا ال�سركة اإر�سال التوكيل مع �سور امل�ستندات املطلوبة �سواء بالفاك�س اأو بالربيد امل�سجل اأو 

الربيد الإلكرتوين قبل موعد الإجتماع بيومني على الأقل على العنوان التايل: 

                              اإدارة �سئون امل�ساهمني – �سركة الكابالت ال�سعودية

�س  ب  4403  جـدة 21491 اململكة العربية ال�سعودية    هاتف: 6087666  فاك�س: 6352220

 msheheween@saudicable.com :الربيد الإلكرتوين       

قرارات اجلمعية العامة غير العادية لشركة عبداللطيف جميل املتحدة للتمويل التي 
انعقدت يوم اخلميس بتاريخ 1436/07/25هـ املوافق 05/14/ 2015 م كالتالي 

1ـ  املوافقة على زيادة رأس مال الشركة من )1,000,000,000( ريال إلى )1,700,000,000( ريال وذلك 
من خالل إصدار عدد )70,000,00( سهم يكتتب بها املساهمون املقيدون بسجالت الشركة يوم 

انعقاد اجلمعية وتدفع نقدا . 
2ـ  املوافقة على تعديل املادة )7( من النظام األساسي للشركة وفقـا للزيادة املقترحة . 
3ـ  املوافقة على تعديل املادة )8( من النظام األساسي للشركة وفقـا للزيادة املقترحة . 

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة 
عبداللطيف جميل املتحدة للتمويل
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دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية 
رقم )2( ل�شركة مدينة املعرفة االقت�شادية  

دعوة امل�شاهمني حل�شور  اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�شابعة للمرة الثانية 
ل�شركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�شيج(  

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة مدينة املعرفة القت�سادية )ال�سركة( دعوة ال�سادة م�ساهمي ال�سركة الكرام حل�سور اجتماع 

اجلمعية العامة العادية الثانية لل�سركة والذي �سينعقد يف مقر ال�سركة بديوان املعرفة باملدينة املنورة, طريق امللك 

عبد العزيز يف ال�ساعة احلادية ع�سرة من م�ساء يوم الأربعاء 1436/9/7هـ املوافق 2015/6/24م وذلك لبحث جدول 

الأعمال التايل:

مراجعي   وتقرير  /2014/12م   31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  لل�سركة  )املدققة(  اخلتامية  احل�سابات  مناق�سة   -1

احل�سابات لنف�س ال�سنة املالية واملوافقة عليهما.

2- مناق�سة التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م واملوافقة عليه.

يف  املنتهي  املايل  العام  عـن  ال�سركة  اإدارة  م�سئولية  مـن  الإدارة  جمل�س  اأع�سـاء  ذمــة  اإبراء  على  املوافقة   -3

2014/12/31م.

4- املوافقة على تو�سية جلنة املراجعة واإدارة املخاطر بخ�سو�س تعيني املراجع اخلارجي لتدقيق ح�سابات ال�سركة 

ربع ال�سنوية واخلتامية للعام املايل 2015 وحتديد اأتعابه.

5- امل�سادقة على املعامالت والعقود التي متت مع اأطراف ذات عالقة وذلك كالتايل: 

اأ( امل�سادقة على اتفاقية بيع الأر�س املوقعة خالل العام 2012 التي متت مع �سركة مكارم املعرفة لل�سيافة املحدودة 

جتارية  وحمالت  ومكاتب  فندقية  واأجنحة  فندق  ي�سم  متكامل  جممع  واإدارة  ومتلك  اإقامة  بغر�س  تاأ�س�ست   والتي 

10,500 مرت مربع  وقاعات متعددة ال�ستخدام �سمن نطاق مدينة املعرفة القت�سادية, حيث تبلغ م�ساحة الأر�س  

بقيمة )52,500,000( اثنان وخم�سون مليونا وخم�سمائة األف ريال �سعودي. )متلك �سركة مدينة املعرفة القت�سادية 

ن�سبة 50% يف راأ�سمال �سركة مكارم املعرفة لل�سيافة املحدودة وكان ي�سغل ع�سوية جمل�س املديرين فيها  معايل املهند�س 

عبد العزيز احل�سني بجانب ع�سويته يف جمل�س اإدارة مدينة املعرفة القت�سادية يف ذلك الوقت( والتي مت تف�سيلها يف 

التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة للعام 2012م ومت عر�سها على اجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني لل�سركة املنعقد يف 

1434/7/4هـ املوافق 2013/5/14م ومل تتم امل�سادقة عليها يف ذلك الجتماع.

ب( امل�سادقة على جتديد مدة عقود خدمات اإدارة ت�ساميم مل�ساريع ال�سركة املوقعة مع �سركة مدرار العامة لالإن�ساءات 

�سهرًا   )24( فرتة  على  تدفع  ريال  األف  و�سبعون  واثنان  وثمامنائة  مليون  �سبعة   )7.872.000( مببلغ  املحدودة 

املوقعة يف العام 2013م والتي مت عر�سها على اجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني املنعقد يف 1435/8/24هـ املوافق 

قيمة  اإجمايل  من  ريال   2,948,000 مبلغ  دفع  الأمر وقد مت  لزم  اإذا  عليها وجتديدها  املوافقة  2014/6/22م, ومتت 

 %60 2014, و�سيتم دفع املتبقي على دفعات حيث )متلك �سركة مدينة املعرفة القت�سادية  العقود خالل العام املايل 

اأحمد بن ح�سن  من راأ�سمال �سركة مدرار العامة لالإن�ساءات املحدودة, وي�سغل ع�سوية جمل�س املديرين بها الدكتور 

العرجاين, الذي ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة مدينة املعرفة القت�سادية(.

6- انتخاب جمل�س اإدارة ال�سركة للدورة اجلديدة التي �ستبداأ اأعمالها اعتبارًا من تاريخ 2015/7/28م وملدة ثالث 

�سنوات ميالدية وفقاً لقائمة املر�سحني التي �سيتم املوافقة عليها من قبل وزارة التجارة وال�سناعة واجلهات املخت�سة, 

و�سيتم اتباع اأ�سلوب الت�سويت العادي لنتخاب املجل�س.

هذا ويكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحاً اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�سمال ال�سركة على الأقل. 

ويعترب  التالية  يوماً  الثالثني  خالل  يعقد  ثان  لجتماع  الدعوة  توجه  الأول  الجتماع  يف  الن�ساب  هذا  يتوفر  مل  واإذا 

اأ�سهمه حق ح�سور اجتماع  كان عدد  اأياً  لكل م�ساهم  فيه ويحق  املمثلة  الأ�سهم  كان عدد  اأياً  الثاين �سحيحاً  الجتماع 

اجلمعية امل�سار اإليها بطريق الأ�سالة اأو الإنابة ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�سركة ويتم احت�ساب الأ�سوات على اأ�سا�س 

�سوت واحد لكل �سهم ممثل يف الجتماع, ويجب على امل�ساهمني اإح�سار بطاقاتهم ال�سخ�سية وما يثبت ملكيتهم لالأ�سهم, 

واإذا كان امل�ساهم ل ي�ستطيع ح�سور الجتماع يجوز له اأن ينيب عنه م�ساهماً اآخرًا حل�سور اجلمعية والت�سويت على 

قراراتها نيابة عنه وي�سرتط اأن يكون املوكل م�ساهماً بال�سركة ومن غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة اأو 

املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�سابها. كما ي�سرتط ل�سحة التوكيل اأن يكون خطياً واأن يت�سمن ا�سم 

الوكيل رباعياً واأن يكون م�سدقاً من الغرفة التجارية اأو اأحد البنوك اأو جهة العمل على اأن ي�سل مقر ال�سركة الرئي�سي 

اخل�سو�س  هذا  يف  وال�سناعة  التجارة  وزارة  لتوجيهات  وفقاً  اجلمعية   انعقاد  تاريخ  من  الأقل  على  اأيام  ثالثة  قبل 

وي�سلم التوكيل باليد اأو عرب الربيد ال�سريع لعنوان ال�سركة )ديوان املعرفة , طريق امللك عبد العزيز, املدينة املنورة( 

اأو عرب العنوان )�س ب 43033 املدينة املنورة 41561(. هاتف 1010 865 014 فاك�س 4040 865 014.

تـوكيل
  ……………………………………………………………………… امل�ساهم:  اأنا 

وتاريخ   )……….......……………( رقم  جتاري(  مدين/�سجل  )�سجل  مبوجب  اأدناه,  املوقع 

رباعي(  )ال�سم  امل�ساهم  وكلت  قد  القت�سادية  املعرفة  مدينة  �سركة  م�ساهمي  اأحد  وب�سفتي  هـ   ..../..../....

اأع�ساء  غري  من  )وهو   ………..…………… رقم  مدين  �سجل   ………………………………
جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة اأو املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�سابها( لينوب عني يف ح�سور 

اجتماع اجلمعية العامة العادية رقم )2( ل�سركة مدينة املعرفة القت�سادية واملقرر انعقاده يف ال�ساعة احلادية ع�سرة من 

م�ساء يوم الأربعاء 1436/9/7هـ املوافق 2015/6/24م مبقر ال�سركة باملدينة املنورة, بديوان املعرفة طريق امللك عبد 

العزير, واأفو�سه بالت�سويت على بنود جدول اأعمال اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�سرورية 

والالزمة لإجراء الجتماع. كما ي�سري هذا التوكيل لالجتماع الثاين يف حالة تاأجيل الجتماع, واهلل ويل التوفيق.

عدد الأ�سهم: .................................... حرر يف ...../ ....../1436هـ املوافق ...../....../2015م 

التوقيع: ......................................... ال�سم: ......................................................   

ال�سفة: .....................................................           الت�سديق: .......................................

من الغرف التجارية ال�سناعية اأو اأحد البنوك ال�سعودية اأو جهة العمل التي يعمل بها  اأعاله  التوكيل  ت�سديق  • يتم 
امل�ساهم اأو اإحدى اجلهات احلكومية املخت�سة – وير�سل اأ�سل التوكيل ل�سركة مدينة املعرفة القت�سادية قبل ثالثة اأيام 

من موعد انعقاد اجلمعية.

التا�سعة والن�سف من م�ساء نف�س يوم الجتماع.  ال�ساعة  متام  يف  امل�ساهمني  ت�سجيل  • يبداأ 
• يرجى من ال�سادة امل�ساهمني اإبراز بطاقة الأحوال املدنية عند الت�سجيل.  

)�سركة م�ساهمة عامة �سعودية(

دعوة امل�ساهمني حل�سور  اإجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سابعة للمرة الثانية.

ال�سادة/ م�ساهمي �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين ) اأ�سيج (              املحرتمني 

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين) اأ�سيج( دعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام حل�سور 

املوافق  1436/08/15ه  الثالثاء  يوم  اهلل   �ستعقد مب�سيئة  التي  لل�سركة  ال�سابعة   العادية  العامة  اجلمعية 

القن�سل رقم1 - الدور الأول- بفندق كورت يارد  الثامنة والن�سف م�ساًء يف قاعة  ال�ساعة  2015/06/02م 

الريا�س ) ماريوت ( - احلي الدبلوما�سي , ذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل: 

1. املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2014/12/31م.

2. امل�سادقة على القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 2014/12/31 م.

3. املوافقة على تعيني مراقبي ح�سابات ال�سركة من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم 

املالية للعام املايل2015 م 

   والبيانات املالية الربع ال�سنوية وحتديد اأتعابهم. 

يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  خالل  لل�سركة  اإدارتهم  عن  امل�سوؤولية  من  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ذمة  اإبراء   .4

2014/12/31 م.

5.  امل�سادقة على تقرير هيئة الرقابة ال�سرعية .

6. املوافقة على تقرير مراقبي احل�سابات لل�سنة املالية 2014/12/31 م .

7. املوافقة على العمال التي متت خالل عام 2014م مع جمموعة ا�ستثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق 

البكري ع�سو جمل�س الدارة و يعد من الطراف ذوي  املهند�س حممد هاين  اأن  األف حيث   555 بقيمة  تاأمني 

ال�سلة بها , والرتخي�س بها للعام القادم.

8. املوافقة على العمال التي متت خالل عام 2014م مع جمموعة ا�ستثمارات الري�س وهي عبارة عن وثائق 

تاأمني بقيمة   277 األف حيث اأن املهند�س ثامر بن عبد اهلل بن ري�س رئي�س جمل�س الدارة و يعد من الطراف 

ذوي ال�سلة بها , والرتخي�س بها للعام القادم.

9. املوافقة على العمال التي متت خالل عام 2014م مع جمموعة ا�ستثمارات الغزاوى وهي عبارة عن وثائق 

تاأمني بقيمة 267 األف حيث اأن ال�ستاذ ح�سام الغزاوي ع�سو جمل�س الدارة و يعد من الطراف ذوي ال�سلة 

بها , والرتخي�س بها للعام القادم.

10. الطالع على �سايف الربح لل�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 م والبالغ 8,932,000 ريال �سعودي . 

11. املوافقة على �سرف املكافاآت اخلا�سة باأع�ساء جمل�س الدارة عن العام 2014م مببلغ 446,000 وفقا 

لن�س املادة 17 من النظام 

     الأ�سا�سي لل�سركة .

�سرتاجتيك  اأمريكان  ب�سركة  ال�سركاء  اإجتمع  2014/3/12م  املوافق  هجري  1435/5/11هـ  يوم  يف  اإنه 

, وطبقاً  الإدارة  ال�سيد دين�س هاردمين رئي�س جمل�س  , برتاأ�س من  ال �سي فرع �سركة  ال  هيلثكري منجمنت 

للمادة 180 من نظام ال�سركات ورغم بلوغ ر�سيد اخل�سائر املبقاة يف 2013/12/31م من مبلغ 11.639.730 

ريال وذلك بلغت اأكرث من ن�سف راأ�س املال فقد قرر ال�سركاء اعتبار الر�سيد الدائن املمول من املركز الرئي�سي 

يف 2013/12/31م مببلغ 20.775.473 ريال مبثابة تدعيم لراأ�س املال وذلك ل�سمان ا�ستمرارية ال�سركة مبا 

يخطو بال�سركة اإىل جتاوز خ�سائرها وحتقيق العائد املجزي لل�سركاء يف الأعوام القادمة مب�سيئة اهلل . وعلى 

ذلك جرى التوقيع . 

رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد دني�س هاردميان

املوفو�س عنه يف �سركة اأمريكان �سرتاجتيك هيلثكري ماجنمنت فرع �سركة اأجنيبة

د. �سايف ق�سق�س

 قرار ال�شركاء ب�شركة اأمريكان �شرتاجتيك هيلثكري 
منجمنت ال ال �شي با�شتمرار ودعم ال�شركة

اأنه يف يوم الثنني 1436/07/01هـ املوافق 2015/04/20م اجتمع ال�سركاء الآتية اأ�سمائهم :

)طرف اأول(. 1-ال�سيد / احمد اإبراهيم ال�سيد ع�ساف    

)طرف ثاين(. 2-ال�سيد / عبداهلل بن مكرم بن حممد بن اإ�سحاق   

كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  املوثق عقد  املحدودة  والتعمري  لالإن�ساء  الهند�سية  ال�سل�سلة  �سركة  ت�سفية  قرروا  حيث 

عدل بال�سحيفة رقم )19( عدد رقم )11( جملد رقم 5/�س( وتاريخ 1431/02/04هـ مبدينة جدة وامل�سجلة 

بال�سجل رقم )4030175105( وتاريخ 1428/12/29هـ , ومبوجب ترخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار رقم 

)11202908420( وتاريخ 1433/08/26هـ وفقاً ملا يلي:

اأوًل: يعترب التمهيد ال�سابق جزًء ل يتجزاأ من هذا القرار .

عقد  لبنود  وطبقاً  ال�سركات  نظام  يف  الواردة  الت�سفية  لأحكام  ورد  ملا  طبقاً  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  ثانياً: 

التاأ�سي�س .

ثالثاً: تعيني ال�سيد / نايف جمعان را�سد الغامدي , هوية وطنية رقم )1004368666( م�سفياً عاماً لل�سركة 

ومنحه كافة ال�سالحيات وال�سلطات لجناز عملية الت�سفية وعليه جرى التوقيع واهلل ويل التوفيق .

التوقيع

الطرف الثاين الطرف الأول         

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة ال�شل�شلة الهند�شية 
لالإن�شاء والتعمري املحدودة
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دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 
ال�شاد�شة )االجتماع الثاين( ل�شركة جبل عمر للتطوير

  قرار ال�شركاء يف �شركة م�شنع ك�شارات الرباق لتك�شري 
االأحجار املحدودة با�شتمرار ودعم ال�شركة 

 تعلن �سركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية ال�ساد�سة )الجتماع الثاين( التي 

املوافق 1436/6/20هـ  اخلمي�س  يوم  م�ساء  ال�سابعة  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  انتهاء  بعد   عقدت 

 :2015/4/9م وذلك مبكة املكرمة بفندق اأجنحة هيلتون مكة الواقع مب�سروع جبل عمر وكانت نتائجها كالتايل

 • متت املوافقة على ال�ستمرار ملدة عام اإ�سايف لتوزيع مبلغ ثابت على اأ�سحاب احل�س�س العينية العقارية 

وفقاً لن�س املادة )40( من النظام الأ�سا�س لل�سركة . 

 • متت املوافقة على تعديل ن�س املادة )3( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة باإ�سافة ن�ساط )تاأمني وتقدمي خدمات 

احلرا�سات الأمنية املدنية اخلا�سة( بعد اأخذ موافقة اجلهات املخت�سة وبالتايل ت�سبح املادة )3( بعد التعديل 

كما يلي:

 • تطوير وتعمري منطقة جبل عمر املجاورة ل�ساحة امل�سجد احلرام من الناحية الغربية.

 • امتالك العقارات باملنطقة وتطويرها اإىل قطع تنظيمية واإدارتها وا�ستثمارها وبيعها وتاأجريها وامتالك قطع 

اأرا�سي لتطويرها عمرانياً.

 • القيام بجميع الأعمال الالزمة لالإن�ساء والتعمري وال�سيانة واأعمال الهدم وامل�سح اخلا�سة بها. 

 • اإدارة وت�سغيل وتاأثيث الفنادق.

 • اإدارة وت�سغيل و�سيانة املرافق التجارية.

 • ا�سترياد وت�سدير معدات واآليات واأثاث فيما يخ�س اأعمال ال�سركة.

 • ت�سغيل معاهد التدريب املتخ�س�سة يف جمال الفندقة وال�سيافة اخلا�سة بال�سركة.

 • تاأمني وتقدمي خدمات احلرا�سة الأمنية املدنية اخلا�سة.

1436/06/28 هـ اجتمع ال�سركاء ب�سركة / م�سنع ك�سارات الرباق لتك�سري الأحجار املحدودة  انه بتاريخ 

املقيدة بال�سجل التجاري رقم / 4030160887 و بتاريخ 4/ 3/ 1427 هـ مبدينة جدة لبحث خ�سائر ال�سركة 

عن ال�سنة املنتهية يف 30  / 4  / 2014 م والتي قد جتاوزت ن�سف راأ�س املال امل�ستثمر وطبقا لأحكام املادة 

تلك  لتغطية  املايل  الدعم  تقدمي  مع  ال�سركة  ا�ستمرار  بالإجماع  ال�سركاء  قرر  فقد  ال�سركات  نظام  من   )180(

اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . واهلل املوفق ,,,,,,

 �ساكرين ومقدرين ح�سن تعاونكم

 �سركة م�سنع ك�سارات الرباق لتك�سري الأحجار املحدودة

 فتح اهلل عبد اهلل فتح اهلل اخ�سري                        عبد اهلل فتح اهلل عبد اهلل اخ�سري       

انه يف يوم ال�سبت 06 / 07 / 1436 هـ املوافق 25 / 04 / 2015 م مت اجتماع ال�سركاء يف ال�سركة وهم : 

1 – الطرف الأول : اح�سن عليم بادي حممد        باك�ستاين اجلن�سية .

2 – الطرف الثاين : امين حممد بادي حممد       باك�ستاين اجلن�سية .

 ( رقم   ترخي�س  املحدودة             والتعمري  لالإن�ساء  اجلديدة  بادي  �سركة  ت�سفية  ال�سركاء  قرر  حيث 

112030115195 ( بتاريخ 28 / 11 / 1432 هـ  وامل�سجلة بال�سجل التجاري رقم ) 4030199107 ( بتاريخ 

11 / 04 / 1431 هـ مبدينة جدة وفقا ملا يلي : 

عقد  لبنود  وطبقا  ال�سركات  نظام  يف  الواردة  الت�سفية  لأحكام  ورد  ملا  طبقا  وت�سفيتها  ال�سركة  حل   : اول 

التاأ�سي�س . 

ثانيا : تعيني ال�سيد / عادل حممد عابد دهلوي – �سعودي اجلن�سية – بطاقة رقم             ) 1015159989 ( 

م�سفيا عاما لل�سركة ومنحه كافة ال�سالحيات وال�سلطات لجناز عملية الت�سفية .  واهلل املوفق ...

ال�سريك الثاين ال�سريك الأول       

اأنه يف يوم الأحد:   24/�سفر/1436هـ املوافق: 2014/12/17م-   اإجتمع ال�سركاء التية ا�سمائهم:     

1-الدكتور / اأبوعبيدة بن خريي بن حافظ الأغا .

2-ال�سيد / بكر بكر .

حيث قرروا ت�سفية  )  �سركة الطيف الذكي خلدمات العالن املحدودة  (   مبوجب عقد تاأ�سي�س ال�سركة 

جملد   51 �سحيفة   46 برقم  جده  مبحافظة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  املكلف  العدل  كاتب  لدى  املوثق 

12/�س/م 

وتاريخ 1428/06/8هـ ومبوجب ال�سجل التجاري) 4030171478 (  يف تاريخ 1428/7/16هـ , 

ومبوجب ترخي�س الهيئة العامة لالإ�ستثمار رقم ) 112030052855- 01( وتاريخ  1430/05/02هـ,  

وفقا ملايلي :

اأول : يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار .

عقد  لبنود  وطبقاً  ال�سركات  نظام  يف  الواردة  الت�سفية  لأحكام  ورد  ملا  طبقاً  وت�سفيتها  ال�سركة  حل   : ثانياً  

التاأ�سي�س .

ثالثاً  : اتفق ال�سركاء اأن يكون اآخر يوم ملمار�سة اأعمال ال�سركة هو 2014/12/31م .

ا�ست�سارات زكاة و�سرائب ( ترخي�س رقم  العقيل ) تدقيق ح�سابات -   :   تعيني مكتب عبدالوهاب  رابعاًَ  

 )416(

م�سفياً عاماً لل�سركة ومنحه كافة ال�سالحيات وال�سلطات لإجناز عملية الت�سفية .

وعليه جرى التوقيع .. واهلل املوفق...

    توقيع ال�سركاء:

ال�ســــــــــــــــــــــــــــم                                                            ال�ســــــــــــــــــــــــــــم

د/  اأبو عبيدة بن خريي بن حافظ الأغا                          ال�سيد / بكر بكر

التوقيــــــــــــــــــع                                                                 التوقيــــــــــــــــــع

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة بادي اجلديدة لالإن�شاء 
والتعمري املحدودة 

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة الطيف الذكي خلدمات 
االعالن املحدودة 

)ذات م�سوؤولية حمدودة(

اأنه يف يوم الأحد 1436/6/16 هـ املوافق 2015/4/5 م اجتمع ال�سركاء  الآتية اأ�سماوؤهم :-

�سليم اأحمد ميمني    .     “ طرف اأول”  اأحمد  �سليم   / • ال�سيد 
ثاين” “ طرف        . فا�سيوال     �سليم  عبيد   / •  ال�سيد 

 “ ثالث  “ طرف        . ميمني  �سليم  اأحمد   / • ال�سيد 
حيث قرروا ت�سفية  ال�سركة باململكة العربية ال�سعودية مبوجب الرتخي�س ال�سادر عن الهيئة العامة لال�ستثمار 

برقم ) 111031047566 ( وتاريخ 1431/4/28 هـ  ومبوجب ال�سجل التجاري برقم 4030201733 وتاريخ 

1431/6/23 هـ  , وذلك وفقا ملا يلي : 

اأول :     يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار . 

عقد  لبنود  وطبقا  ال�سركات  نظام  يف  الواردة  الت�سفية  لأحكام  ورد  ملا  طبقا  وت�سفيتها  ال�سركة  حل   : ثانيا 

التاأ�سي�س . 

اأحمد ميمني - م�سفيا عاما لل�سركة ومنحه كافة  اأحمد �سليم  ثالثا : تعيني مدير عام ال�سركة ال�سيد / �سليم 

ال�سلطات وال�سالحيات لإجناز عملية الت�سفية .  

هذا وباهلل التوفيق ,,,

ال�سريك الثاين                    ال�سريك الأول           

ال�سم : عبيد �سليم فا�سيوال     ال�سـم : �سليم اأحمد �سليم اأحمد ميمني    

التوقيع :  التوقيع :                     

ال�سريك الثالث                  

ال�سم : اأحمد �سليم ميمني                 

التوقيع : 

)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

انه يف يوم الربعاء بتاريخ 1436/06/12 هـ  املوافق 2015/04/01 م  اإجتمع ال�سركاء يف 

ال�سركه  وهم :-

1- ال�سيد / يو�سف اأحمد �سدقة ابو زيد – �سعودي اجلن�سية بطاقة اأحوال رقم )1051241543(

تاريخ امليالد )1408/07/23هـ(                                                  )طرف اول(

امليالد  تاريخ   )2034767521( رقم  اإقامه  اجلن�سية  فل�سطيني   – بنات  �سادق  خليل  حم�سن   / ال�سيد   -2

)1388/09/10( ومهنته )م�ستثمر( وعنوانه جدة                                 )الطرف ثاين(

وذلك لإتخاذ القرارات التالية  :-

اوًل : حل ال�سركة وت�سفيتها اإختيارياً  لال�سباب التالية:-

. قرار ال�سركاء يت�سفية ال�سركة

نظام  من  ع�سر  احلادي  الباب  يف  الواردة  الت�سفية  لأحكام  ووفقاً   . ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  لبنود  طبقاً  وذلك 

ال�سركات .

– ترخي�س رقم )112( م�سفياً  القانوين(  : تعيني مكتب ال�ستاذ / فهد زكريا يحيى �سالمة )املحا�سب  ثانياً 

ل�سركة الأناقة املعمارية للمقاولت العامة ومنحه كافة ال�سالحيات اخلا�سة باإجراءات ت�سفية ال�سركة

توقيعات ال�سركاء 

1-  ال�سيد/ يو�سف احمد �سدقة ابو زيد                               التوقيع /

2- ال�سيد/ حم�سن خليل �سادق بنات                                  التوقيع/  

قرار ال�شركاء بت�شفية  م�شنع �شركة �شليم اأحمد ميمني واأوالده 
ل�شناعة وتعبئة وتغليف املواد الغذائية  املحدودة

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة االناقة املعمارية 
للمقاوالت العامة
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اأنه بتاريخ 20/03/1436هـ املوافق 11/01/2015م اجتمع ال�سركاء ب�سركة اأنظمة الطاقة وتربيد املناطق 

لبحث  الريا�س  مبدينة  28/04/1432هـ  وتاريخ   )1010306014( رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة   , م  م  ذ 

خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 31/12/2013م والتي قد جتاوزت )%50( من راأ�س مال ال�سركة , 

وطبقـا لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�سركاء

نا�سر  عبدالقادر  نا�سر   : ال�سم  ال�سم : عبدالقادر نا�سر عبدالرحمن العبيكان    

العبيكان 

التوقيع :  التوقيع :        

بتاريخ ال�سبت 5/8/1436هـ املوافق 23/5/2015م 

 )1010329921( برقم  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  والتق�سيط  للتجارة  التي�سري  اأ�سول  يف  ال�سركاء  قرر 

 )341230232( بالعدد  عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  الريا�س  ومقرها  وتاريخ1433/4/4هـ 

وتاريخ1429/2/10هـ وهم : ـ 

1ـ ال�سيد / فار�س من�سور يحي الكناين الزهراين �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )110274690( 

)طرف اأول(  وتاريخ امليالد 1419هـ مهنته طالب ويقيم يف مدينة الريا�س    

 )1031790395( رقم  املدين  ال�سجل  �سعودية اجلن�سية مبوجب  الزهراين  �سعاد �سالح عبداهلل   / ال�سيدة  2ـ 

)طرف ثاين(  وتاريخ امليالد 1394هـ ربة بيت وتقيم يف مدينة الريا�س    

بناء على اتفاق فيما بينهم تنازل ال�سريك الطرف الأول ال�سيد فار�س من�سور يحي الكناين الزهراين عن كامل 

ح�س�سه اإىل ال�سريك الثاين ال�سيدة �سعاد �سالح عبداهلل الزهراين مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات , ويقر 

ال�سريك املتنازل باأنه قد ا�ستلم كافة حقوقه من ال�سريك املتنازل له, كما يقر ال�سركاء باأنهم قاموا باإجناز اأعمال 

الت�سفية مبعرفتهم وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركاء 

انتقال  ب�سبب  منق�سية  ال�سركة  ت�سبح  ال�سركات  نظام  من   )15( للمادة  , وطبقـا  القرار  تاريخ �سدور  حتى 

جميع ح�س�س راأ�س مالها اإىل �سريك واحد وهو ال�سيدة �سعاد �سالح عبداهلل الزهراين , هذا وقد رغب ال�سريك 

املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�س�سة فردية وعلى ما �سبق وقع ال�سركاء . 

الطرف الثاين  الطرف الأول       

ال�سيدة �سعاد �سالح عبداهلل الزهراين ال�سيد فار�س من�سور يحي الكناين الزهراين    

            قرار ال�شركاء يف �شركة اأنظمة الطاقة وتربيد املناطق 
با�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة اأ�شول التي�شري للتجارة والتق�شيط بتحويلها 
من �شركة اإىل موؤ�ش�شة فردية

قرار ال�شركاء يف �شركة تطوير الب�شريات املحدودة 
بتحويلها من �شركة اإىل موؤ�ش�شة فردية

قرار ال�شركاء بت�شفية �شركة م�شنع ورثة اأحمد حممد 
املتويل للديكورات اخل�شبية

)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

قــــــرار

قرر ال�سركاء يف �سركة تطوير الب�سريات املحدودة

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �سجل جتاري رقم 4030251959 تاريخ 1434/9/2 مبدينة جدة و هم:

1- عبدالعزيز بن ا�سحاق بن ابو احل�سن ب�ساوري

2- ا�سماعيل بن حممد احمد مال

3- حممد عبدالرزاق بن ابو احل�سن ب�ساوري

4- جاويد بن عبداهلل بن عبداهلل الهندي

5- عبدال�سالم بن ا�سحاق ابو احل�سن ب�ساوري

6- ابراهيم بن ا�سحاق ابو احل�سن ب�ساوري

7- حممد زكي حافظ النظاراتي

8- عبدالرحمن ا�سحاق بن ابو احل�سن ب�ساوري

9- احمد بن ا�سماعيل ابو احل�سن ب�ساوري

10- ماجد بن عبدال�سمد بن ابو احل�سن ب�ساوري

11- عبداهلل عبدال�سمد بن ابو احل�سن ب�ساوري

12- عبدالرحمن بن عمر عبداهلل بفلح

بناء على اتفاق بينهم على تنازل ال�سركاء عن كامل ح�س�سهم اىل ال�سريك حممد عبدالرزاق بن ابو احل�سن 

ب�ساوري.

مبا لها من حقوق و ما عليها من التزامات و يكون ال�سريك املتنازل له م�سئول عن كل ما يتوجب على ال�سركة 

يقر  كما  له  املتنازل  ال�سريك  من  حقوقهم  كافة  ا�ستلموا  قد  باأنهم  املتنازلني  ال�سركاء  يقر  كما  التزامات  من 

ال�سركاء باأنهم قاموا باجناز اأعمال الت�سفية مبعرفتهم وفقا لحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات 

و يقر كافة الأطراف باأنه مت �سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة و ال�سركاء حتى تاريخ �سدور هذا القرار 

و طبقا للمادة )15( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س املال اىل 

�سريك واحد هو: حممد عبدالرزاق بن ابو احل�سن ب�ساوري.

هذا و قد رغب ال�سريك املتنازل له بتحويلها اىل موؤ�س�سة فردية,

 و لقد فو�س ال�سركاء امل�ست�سار/�سالح بن �سمران اجلهني با�ستكمال الجراءات الالزمة للتحويل.

1- عبدالعزيز بن ا�سحاق بن ابو احل�سن ب�ساوري. عنه مبوجب الوكالة 36316544

2- ا�سماعيل بن حممد احمد املال. عنه مبوجب الوكالة 3637981

3- حممد عبدالرزاق بن ابو احل�سن ب�ساوري. عنه مبوجب الوكالة 3628556

4- جاويد بن عبداهلل بن عبداهلل الهندي. عنه مبوجب الوكالة 36602888

5- عبدال�سالم بن ا�سحاق ابو احل�سن ب�ساوري. عنه مبوجب الوكالة 36316544

6- ابراهيم بن ا�سحاق بن ابو احل�سن ب�ساوري. عنه مبوجب الوكالة 36316544

7- حممد زكي حافظ النظاراتي. عنه مبوجب الوكالة 36367786

8- عبدالرحمن ا�سحاق بن ابو احل�سن ب�ساوري. عنه مبوجب الوكالة 36316544

9- احمد بن ا�سماعيل ابو احل�سن ب�ساوري. عنه مبوجب الوكالة 36314974

10- ماجد بن عبدال�سمد بن ابو احل�سن ب�ساوري. عنه مبوجب الوكالة 36339204

11- عبداهلل عبدال�سمد بن ابو احل�سن ب�ساوري. عنه مبوجب الوكالة 36345849

12- عبدالرحمن بن عمر عبداهلل بفلح. عنه مبوجب الوكالة 36586808

جدة – �سجل جتاري رقم 4030251959

انه فى يوم الأحد , التاريخ 1436/08/06هـ  ,   اجتمع ال�سركاء الآتية اأ�سمائهم :-

1- يو�سف اأحمد حممد املتويل ,2- اأمين اأحمد حممد املتويل ,3- عبدالروؤوف اأحمد حممد املتويل ,4- حممد 

اأحمد حممد املتويل ,5- م�سطفى اأحمد حممد املتويل ,6- اأمينة حممد عبداهلل امل�سري ,7- اميان اأحمد حممد 

املتويل ,8- ا�سالم اأحمد حممد املتويل ,9- اح�سان اأحمد حممد املتويل ,10- رائدة اأحمد حممد املتويل ,11- 

ب�سرى اأحمد حممد املتويل ,12- منى اأحمد حممد املتويل ,13- نهى اأحمد حممد املتويل ,14- �سلمى اأحمد حممد 

املتويل  .

حيث قرروا ت�سفية / �سركة م�سنع ورثة اأحمد حممد املتويل للديكورات اخل�سبية , املوثق عقد تاأ�سي�سها لدى 

3/ع/2  و  رقم  )30( جملد  رقم ثالثون  بال�سحيفة   )44( رقم  بال�سجل  القرين  بن م�سفر  كاتب عدل/ عبداهلل 

تاريخ  1433/2/9هـ  مبدينة جدة  وامل�سجلة بال�سجل رقم ) 4030138041 (  وتاريخ 1423/02/01هـ 

املوافق    وتاريخ1422/4/25هـ   , رقم/11102906193-01  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  ترخي�س  ومبوجب 

وفقا ملا يلى:-

اول : يعترب التمهيد ال�سابق جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار .

عقد  لبنود  وطبقا  ال�سركات  نظام  فى  الواردة  الت�سفية  لحكام  ورد  ملا  طبقا  وت�سفيتها  ال�سركة  حل   : ثانيا 

التاأ�سي�س .

كافة  لل�سركة ومنحة  عاما  2001217864 م�سفيا   / الهوية  رقم   ) املتويل  اأحمد حممد  )يو�سف  : تعني  ثالثا 

ال�سالحيات وال�سلطات لجناز عملية الت�سفية وعلية جرى التوقيع واهلل وىل التوفيق .

الطرف الأول                              الطرف الثاين                              الطرف الثالث                       الطرف الرابع                

يو�سف اأحمد حممد املتويل   ,  اأمين اأحمد حممد املتويل  ,  عبدالروؤوف اأحمد حممد املتويل  ,  حممد اأحمد حممد املتويل

الطرف اخلام�س                       الطرف ال�ساد�س                      الطرف ال�سابع                                الطرف الثامن

 م�سطفى اأحمد حممد املتويل    اأمينة حممد عبداهلل امل�سري  ,  اميان اأحمد حممد املتويل    ا�سالم اأحمد حممد املتويل

الطرف التا�سع                           الطرف العا�سر                        الطرف احلادي ع�سر              الطرف الثاين ع�سر

اح�سان اأحمد حممد املتويل     رائدة اأحمد حممد املتويل      ب�سرى اأحمد حممد املتويل      منى اأحمد حممد املتول

الطرف الثالث ع�سر                              الطرف الرابع ع�سر

نهى اأحمد حممد املتويل                   �سلمى اأحمد حممد املتويل  .

قرار ال�شركاء يف �شركة اأما لال�شتثمار التجاري با�شتمرار ودعم ال�شركة 
اأنه بتاريخ 2015/01/01م املوافق لـ 10 ربيع الأول 1436هـ اجتمع ال�سركاء ب�سركة اأما لال�ستثمار التجاري 

خ�سائر  لبحث  الريا�س  مبدينة  1431/06/04هـ  وتاريخ   )1010288293( رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة 

ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 2013/12/31م . 

والتي قد جتاوز 2003811 )اثنان مليون وثالثة اآلف وثمامنائة واإحدى ع�سر ريال �سعودي( 

وطبقـا لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�سيد : حممد نا�سر ال�سائع  ال�سيد : عبداهلل ال�سائع     

التوقيع :  التوقيع :       

للموارد  الرائدة  �ساعد  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  2015/05/24م,  املوافق  1436/08/06هـ  بتاريخ  انه 

و   4030261758 رقم  التجاري  بال�سجل  مقيدة  حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  هي  )و  املحدودة  الب�سرية 

تاريخ 1435/02/20هـ ال�سادر مبدينة جدة( لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية  املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2014م و التي قد جتاوزت خم�سون يف املائة راأ�س مال ال�سركة.

و وفقاً لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات, فقد قرر ال�سركاء بالجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�سائر, و �ستظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية. و اهلل املوفق.

               �سركة جمموعة الدباغ القاب�سة                          جمموعة التنمية التجارية املحدودة

التوقيع   __________________________                  التوقيع    ___________________________

قرار ال�شركاء يف �شركة �شاعد الرائدة للموارد الب�شرية املحدودة با�شتمرار 
ودعم ال�شركة
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 )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( 

بنود جدول الأعمال الذي مت مناق�سته واملوافقة عليه يف اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية ل�سركة الرقيب 

القاب�سة )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة( وهي : 

1ـ املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م .

2ـ املوافقة على القوائم املالية املوحدة لل�سركة وتقرير مراجعي ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 

2014/12/31م .

يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  خالل  لل�سركة  اإداراتهم  عن  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  ذمة  اإبراء  3ـ 

2014/12/31م.

4ـ املوافقة على تفوي�س جمل�س الإدارة بتحويل م�ساهمة ال�سركة يف �سركة جبل عمر من م�ساهمة ا�سرتاتيجية 

اإىل م�ساهمة غري ا�سرتاتيجية لغر�س متويل م�ساريع ال�سركة الراأ�سمالية .

5ـ املوافقة على تعيني مراقبي ح�سابات من بني املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�سركة 

والبيانات املالية ال�سنوية للعام املايل 2015 وحتديد اأتعابه . 

6ـ توزيع مبلغ 52710000 مليون ريال من الأرباح على امل�ساهمني املقيدين ب�سجالت ال�سركة وقت انعقاد 

اجلمعية بواقع مبلغ 1 ريال لل�سهم الواحد علما اأن راأ�س املال 527100000 ريال . 

7ـ املوافقة على تعديل املادة )19( من النظام الأ�سا�سي واخلا�سة بال�سالحيات لت�سبح بعد التعديل )فتح 

املحافظ ال�ستثمارية واإقفالها وحترير وتعديل الأوامر و�سراء الأ�سهم وبيعها وا�ستالم الثمن ب�سيك والتنازل 

عن الأ�سهم املحلية والدولية بدون مقابل وقبول التنازل( . 

8ـ املوافقة على تعديل املادة رقم )21( من النظام الأ�سا�سي واخلا�سة برئي�س جمل�س الإدارة لت�سبح بعد 

التعديل )التنازل عن العقارات بدون مقابل ويكون ذلك مبوافقة اثنان من اأ�سل ثالثة من جمل�س الإدارة وهم 

رئي�س الإدارة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب ولهم حق توكيل الغري( 

) �سركة ذات م�سئولية حمدودة - اأجنبية (

ذات  �سركة   ( والأملنيوم  للزجاج  العو�سى  م�سنع  ل�سركة  امل�سفى  العو�سى  حممود  حممد  حممود   / يعلن 

 )1419/10/27 1010152724( وتاريخ  م�سئولية حمدودة - اأجنبية ( واملقيدة بال�سجل التجاري رقم ) 

وال�سجل التجاري الفرعي رقم 1010271455 وتاريخ 1430/7/25هـ مبدينة الريا�س .

للزجاج  العو�سى  م�سنع  �سركة  ت�سفية  اإنهاء  نعلن  ال�سركاء  نظام  من   )223( املادة  اأحكام  على  وبناءًا 

والأملنيوم وذلك مبوجب حم�سر اإجتماع ال�سركاء بتاريخ 1435/9/29هـ املوافق 2014/7/26م وموافقتهم 

على نتائج الت�سفية وعلى التقرير اخلتامى ال�سادر من امل�سفى .

ويقر امل�سفى باأنه مت �سداد كافة ديون واإلتزامات ال�سركة ول يوجد ديون م�ستحة عليها للغري , واأنه قد مت 

ت�سوية اأو�ساع جميع العاملني بال�سركة جتاه مكتب الأ�ستقدام وذلك لأ�ستكمال الإجراءات النظامية ل�سطب 

ال�سجل التجاري رقم 1010152724 اخلا�س بال�سركة وفرع ال�سركة �سجل جتاري رقم 1010271455 .

وذلك خالل �سهر من تاريخه ,,

م�سفى ال�سركة /

حممود حممد العو�سى 

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة الرقيب القاب�شة

اإ�شهار بت�شفية �شركة م�شنع العو�شى للزجاج واالأملنيوم 

قرارات اجلمعية العامة غري العادية )الثانية( ل�شركة 
بن جاراهلل للتجارة واملقاوالت القاب�شة

قرارات اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ال�شعودية 
خلدمات ال�شيارات واملعدات )�شا�شكو( )للمرة الثانية(

)�سركة م�ساهمة مقفلة(

بتاريخ الثنني 1436/07/08هـ املوافق 2015/04/27م.

قررت اجلمعية العامة غري العادية )الثانية( ل�سركة بن جار اهلل للتجارة و املقاولت القاب�سة والتي مت عقدها 

يف  يوم الثنني 1436/07/08هـ املوافق 2015/04/27م عند ال�ساعة الثالثة ع�سرًا مبقر ال�سركة مبدينة 

الريا�س ما يلي-

املوافقة على تعديل املادة رقم )22( واخلا�سة ب�سالحيات رئي�س جمل�س الإدارة للمرة الثانية وباهلل التوفيق.

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

حممد بن نا�سر بن جار اهلل اآل جار اهلل

 التي انعقدت يوم الأربعاء 1436/07/17هـ املوافق 2015/05/07م كالتايل : 

اإىل  ريال   )450,000,000( من  ال�سركة  مال  راأ�س  بزيادة  الإدارة  جمل�س  تو�سية  على  املوافقة  1ـ 

)540,000,000( ريال بن�سبة )20%( وذلك مبنح �سهم جماين مقابل كل )5( اأ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون 

املقيدون ب�سجل امل�ساهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يف 6 مايو 2015م , وذلك 

بهدف تعزيز قدرة ال�سركة املالية ملقابلة التو�سعات احلالية وامل�ستقبلية يف كافة اأن�سطتها من اأجل حتقيق 

معدلت منو اأف�سل خالل الأعوام القادمة , على اأن ت�سدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ 

)40,000,000( ريال من بند الأرباح » الحتياطي النظامي« ومبلغ )50,000,000( ريال من بند »الأرباح 

املبقاة » , وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من )45,000,000( �سهم اإىل )54,000,000( قدرها )9,000,000( 

�سهم . 

2ـ املوافقة على تعديل املادة )6( من النظام الأ�سا�سي التي تن�س على » راأ�س مال ال�سركة اأربعمائة وخم�سون 

مليون ريال �سعودي مق�سم اإىل خم�سة واأربعون ماليني �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها ع�سرة ريال 

خم�سمائة  ال�سركة  مال  راأ�س   « كالتايل  التعديل  بعد  لت�سبح  نقدية«  عادية  ا�سمية  اأ�سهم  جميعها  �سعودي 

القيمة تبلغ قيمة كل منها ع�سرة  اأربعة وخم�سون ماليني �سهم مت�ساوية  اإىل  واأربعون ريال �سعودي مق�سم 

ريال �سعودي جميعها اأ�سهم ا�سمية عادية نقدية » .

3ـ املوافقة على تعديل املادة )16( من النظام الأ�سا�سي لت�سبح بعد التعديل كالتايل » يتوىل اإدارة ال�سركة 

جمل�س اإدارة موؤلف من ت�سعة اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات » . 

4ـ املوافقة على تعديل املادة )23( من النظام الأ�سا�سي لت�سبح بعد التعديل كالتايل » ل يكون اجتماع املجل�س 

اأع�ساء  اأن ل يقل عن عدد احلا�سرين عن خم�سة  الأقل ب�سرط  الأع�ساء على  اإذا ح�سر ن�سف  اإل  �سحيحا 

وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية اآراء احلا�سرين » . . 

قرار ال�شركاء يف �شركة با�س منوؤو�س بتحويلها من �شركة اإىل موؤ�ش�شة فردية
)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

رقم  التجاري  بال�سجل  مقيدة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  منوؤو�س  با�س  �سركة  يف  ال�سركاء  قرر 

)1010352886( وتاريخ1433/11/24هـ مبدينة الريا�س وهم : ـ 

1ـ مقعد ابراهيم رمثان العتيبي 

2ـ طالل مقعد ابراهيم العتيبي 

بناء على اتفاق فيما بينهم على تنازل ال�سريك طالل مقعد ابراهيم العتيبي , عن كامل ح�س�سه اإىل ال�سريكة 

مقعد ابراهيم العتيبي , مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ويقر ال�سريك املتنازل باأنه قد ا�ستلم كافة 

حقوقه من ال�سريك املتنازل له , كما يقر ال�سريكان باأنهما قاما باإجناز اأعمال الت�سفية مبعرفتهما وفقـا لأحكام 

الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور 

القرار , وطبقـا للمادة )15( من نظام ال�سركات ت�سبح ال�سركة منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س 

اإىل  بتحويلها  له  املتنازل  ال�سريك  رغب  وقد  هذا   , العتيبي  رمثان  ابراهيم  مقعد  وهو  واحد  �سريك  اإىل  مالها 

موؤ�س�سة فردية . 

وعلى ما �سبق وقع ال�سريكان : ـ 

ال�سم / طالل مقعد اإبراهيم العتيبي  ال�سم / مقعد اإبراهيم رمثان العتيبي    

التوقيع ............................. التوقيع ...............................   

يف يوم الثالثاء بتاريخ : 1436/08/01هـ املوافق : 2015/05/19م عقد اجتماع �سم جميع ال�سركاء يف 

ال�سركة وهم : 

1ـ �سمو الأمري / حممد بن �سعد بن حممد بن �سعود العبدالرحمن )�سعودي( . 

2ـ الأ�ستاذ / فهد بن حممد بن �سالح العذل )�سعودي( . 

 3ـ املهند�س / حممد بن ح�سني بن ع�ساف الع�ساف )�سعودي( . 

4ـ املهند�س / حممد م�سطفى خليل اأبو الهيجاء )اأردين( . 

وقد بحث املجتمعون و�سع ال�سركة وقرروا بالإجماع ما يلي : ـ 

ت�سفية ال�سركة اختيارية 

اإلغاء الرتخي�س رقم 1445 وتاريخ 1427/09/19هـ ال�سادر من الهيئة العامة لال�ستثمار 

�سطب ال�سجل التجاري رقم 1010214194 

تكليف مكتب / عبداهلل عبدالعزيز البي�س حما�سبون قانونيون باإعداد مركز مايل لل�سركة وبيان التزاماتها )اإن 

وجدت( وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها . 

املوافقة على قرار �سهر الت�سفية بال�سيغة املرفقة . 

تعيني مكتب املحامي ب�سام اأديب القا�سم النا�سر م�سفيا لل�سركة ومتابعة اإجراءات الت�سفية مع الهيئة 

العامة لال�ستثمار ووزارة التجارة وال�سناعة وله اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة والتوقيع على ال�ستالم 

والت�سليم مبا يف ذلك �سهادة �سطب ال�سركة . 

حرر يف التاريخ اأعاله تاأكيدا ملا �سدر من نف�س ال�سركاء بقرار هم املوؤرخ يف 1434/07/16هـ , املوافق 

2013/05/26م ومت التوقيع باملوافقة اجلماعية من خم�س ن�سخ . 

واهلل املوفق ,,,,

ال�سركاء 

فهد بن حممد بن �سالح العذل  حممد بن �سعد بن حممد بن �سعود العبدالرحمن   

حممد م�سطفى خليل اأبو الهيجاء حممد بن ح�سني بن ع�ساف الع�ساف    

بال�سجل  املقيدة  الزجاج  األواح  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  املوافق2015/5/24م  بتاريخ1436/8/6هـ  اأنه 

1430/11/7هـ مبدينة الريا�س لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة  التجاري رقم )1010275750( وبتاريخ 

نظام  من   )180( املادة  لأحكام  وطبقـا  ريال   )428,619( جتاوزت  قد  والتي  2013/12/31م  يف  املنتهية 

تلك اخل�سائر و�سوف  لتغطية  املايل  الدعم  تقدمي  ال�سركة مع  ا�ستمرار  بالإجماع  ال�سركاء  تقرر  فقد  ال�سركات 

تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�سركاء

ال�سم : عبداهلل بن حممد العمري  ال�سم : م�سعل بن عبدالعزيز العريعر     

التوقيع :  التوقيع :        

رقم الع�سوية 3477 رقم الع�سوية 221551      

قرار ال�شركاء يف �شركة م�شنع التقنية ال�شعودي ل�شناعة قطع 
الدكتايل واملحاب�س 

قرار ال�شركاء يف �شركة األواح الزجاج با�شتمرار ودعم 
ال�شركة 
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)�سركة م�ساهمة مقفلة(

يف 1435/11/19هـــ,  املوافق 2014/09/14م

بناء على دعوة جمل�س الإدارة املوجهة مل�ساهمي ال�سركة حل�سور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثانية 

لل�سركات-  العامة  الإدارة  ال�سناعة,  و  التجارة  انعقادها مبوجب خطاب وزارة  املوافقة على  التي متت  و 

ال�سركة  مبقر  الجتماع  انعقد  1435/11/1408هـ,  تاريخ:  و  15160/3/3/762/ع,  برقم:  ال�سادر 

املوافق  1435/11/19هـ  الأحد  يوم  �سباح  يف  �سباحاً(,   11:00( ال�ساعة  متام  يف  جده  مدينة  يف  الرئي�سي 

2014/09/14م. و متت موافقة ال�سادة امل�ساهمني يف �سركة م�سدر ملواد البناء على تعديل املادة )36( من 

النظام الأ�سا�سي و املتعلقة بح�ساب الت�سويت , باإ�سافة جملة »عن طريق الت�سويت الرتاكمي« ليعدل ن�س 

املادة من:

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحويلية للتحول وحت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة 

العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت لكل �سهم ميثله يف الجتماع اإل اأنه ل يجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة 

ال�سرتاك يف الت�سويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق باإبراء ذمتهم عن مدة اإدارة ال�سركة .

 لت�سبح بعد التعديل كالآتي:

 لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحويلية للتحول وحت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة 

الت�سويت  اأ�سلوب  ا�ستخدام  ويتم  الجتماع,  يف  ميثله  �سهم  لكل  �سوت  اأ�سا�س  على  العادية  وغري  العادية 

اأنه ل يجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سرتاك يف الت�سويت  اإل  اأع�ساء جمل�س الإدارة.  الرتاكمي يف اختيار 

على قرارات اجلمعية التي تتعلق باإبراء ذمتهم عن مدة اإدارة ال�سركة .

رئي�س اجلمعية

املهند�س/ رائد بن اإبراهيم املديهيم

التي انعقدت يوم اخلمي�س 

بتاريخ 1436/08/03هـ املوافق 2015/05/22م كالتايل : 

1-املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )2,000,000( ريال اإىل )10,000,000( ريال وذلك من خالل 

اإ�سدار عدد )800,000( �سهم يكتتب بها امل�ساهمون املقيدون ب�سجالت ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية على اأن 

يتم تغطية الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال بتحويل مبلغ )8,000,000( ريال من ح�ساب التمويل الإ�سايف من 

امل�ساهمني وفقـا ل�سهادة مراقب احل�سابات بتاريخ 1436/07/07هـ 

2-املوافقة على تعديل املادة )7( و )8( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة وفقـا للزيادة املقرتحة .

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة ال�شياج اجتماع اجلمعية العامة غري العادية )الثانية( يف �شركة م�شدر ملواد البناء
االأخ�شر للتمويل

اإ�شهار انتهاء ت�شفية �شركة اأبناء م�شعود منيب امل�شهراوي 
للمقاوالت وال�شيانة

اإقرار ال�شركاء ب�شركة �شراب ال�شحراء التجارية 

)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

املوافق : 2015/5/27م  التاريخ : 1436/8/9هـ  

�سهر انتهاء ت�سفية 

بال�سجل  واملقيدة  حمدودة(  م�سوؤولية  )ذات  وال�سيانة  للمقاولت  امل�سهراوي  منيب  م�سعود  اأبناء  �سركة 

التجاري رقم )1010202448( وتاريخ 1425/8/27هـ مبدينة الريا�س . 

بناء على اأحكام املادة )223( من نظام ال�سركات . 

2014/12/31م  بتاريخ  ال�سركاء  اجتماع  بعد  وذلك  ت�سفيتها  انتهاء  املذكورة  ال�سركة  م�سفي  يعلن 

وم�سادقتهم على احل�ساب اخلتامي للت�سفية وتقرير امل�سفي . 

ويقر امل�سفي باأنه قد مت �سداد كافة ديون والتزامات ال�سركة ول توجد ديون م�ستحقة عليها للغري , كما يقر 

الإجراءات  العمل وذلك ل�ستكمال  بال�سركة جتاه مكتب  العاملني  اأو�ساع جميع  ت�سوية  قد مت  باأنه  امل�سفي 

النظامية ل�سطب ال�سجل التجاري اخلا�س بال�سركة رقم )1010202448( مبدينة الريا�س . 

م�سفي ال�سركة 

ال�سم : ماهر م�سعود منيب امل�سهراوي 

مبوجب الوكالة رقم 36381245

وتاريخ  1436/3/10هـ 

التوقيع

)ذات م�سوؤولية حمدودة(

باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها

اليوم/ الأربعاء 1436/7/17 هـ  , املوافق 2015/5/6 م 

بال�سجل  وامل�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  التجارية  ال�سحراء  �سراب  ب�سركة  ال�سركاء  يقر 

التجاري مبدينة الريا�س برقم ) 1010420434 ( وتاريخ 1435/9/23هـ , باأن ال�سركة مل متار�س اأي ن�ساط 

منذ تاأ�سي�سها ومل تقم باأي عمل , كما يقر ال�سركاء باأنه ل يوجد لل�سركة اأ�سول اأو ممتلكات ومل يرتتب عليها 

ديوناً اأو التزامات حالة اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري , ولي�س م�ستحقاً عليها اأية زكاة اأو �سرائب اأو 

ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة.

يكون  وبذا  املال  راأ�س  كل بح�سب ح�سته يف  بينهم  فيما  ال�سركة وتوزيعه  راأ�سمال  ب�سحب  ال�سركاء  قام  وقد 

ال�سركاء قد قاموا بت�سفية ال�سركة. 

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنيني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري 

وذلك من اأموالهم اخلا�سة.

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية , وح�ساب ختامي , واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقاً حلكم املادة )223( من 

نظام ال�سركات , كما يعترب طلباً ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة.

توقيعات ال�سركاء 

�سعد عبد اهلل علي الرا�سد                                   التوقيع ............................................

 فواز بن �سعيد بن حن�س العتيبي                    التوقيع ..............................................

قرار ال�شركاء يف �شركة امل�شافر ال�شعودية للتجارة با�شتمرار ودعم ال�شركة 

قرار ال�شركاء يف �شركة تقنية االإمداد با�شتمرار ودعم 
ال�شركة 

2015/03/28م اجتمع ال�سركاء امل�سافر ال�سعودية للتجارة واملقيدة  1436/06/08ه املوافق  اأنه بتاريخ 

بال�سجل التجاري رقم )1010363465( وتاريخ 1434/03/15ه لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية 

2014/12/31م والتي قد جتاوزت راأ�س مال ال�سركة , ب�سايف خ�سائر 1,923,041 ريال �سعودي . 

وطبقاً لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية .

ال�سركاء    

 ال�سم : فاروق �سعود عبداهلل اجلري�سي                    ال�سم : فايز عبدالعزيز عبداهلل الفايز 

التوقيع : ....................................             التوقيع : ...................................

ال�سم : وليد م�سرف فوزان امل�سرف 

)ذات م�سوؤولية حمدودة(التوقيع : ..................................  

اأنه بتاريخ 1436/07/24هـ املوافق 2015/05/13م اجتمع ال�سركاء يف �سركة تقنية الإمداد ذات م�سوؤولية 

لبحث  الريا�س  مبدينة  1431/9/5هـ  وتاريخ   )1010293391( رقم  التجاري  بال�سجل  املقيدة  حمدودة 

خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف2014/12/31م والتي قد جتاوزت الـ %50 من راأ�س املال , وطبقا 

للمادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك 

اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

واهلل املوفق ,,,

اعتماد ال�سادة ال�سركاء 

ال�سريك  ال�سريك      ال�سريك      

�سعود بن حممد بن علي ال�سبهان �سركة بحور الدولية لال�ستثمار   �سركة هوز لالت�سالت وتقنية املعلومات  

قرارات اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة الوطنية للت�سويق الزراعي ــ ثمار 

التي انعقدت يوم الأربعاء 1436/08/02هـ املوافق 2015/05/20م 

قرارات اجلمعية العامة غري العادية : 

1-املوافقة على اإ�سافة تعديالت وفقرة جديدة للمادة )3( اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة . 

2-املوافقة على اإ�سافة تعديالت على املادة )19( اخلا�سة ب�سالحيات جمل�س الإدارة . 

3-املوافقة على اإ�سافة تعديالت على املادة )20( اخلا�سة مبكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة . 

4-املوافقة على اإ�سافة تعديالت على املادة )21( اخلا�سة بت�سكيل جمل�س الإدارة وجلان املجل�س . 

5-املوافقة على اإ�سافة تعديالت على املادة )22( اخلا�سة بالدعوة لجتماع جمل�س الإدارة . 

6-املوافقة على اإ�سافة تعديالت على املادة )23( اخلا�سة بقرارات جمل�س الإدارة . 

7-عدم املوافقة على اإ�سافة فقرة جديدة للمادة )25( اخلا�سة بالت�سويت الرتاكمي عند الت�سويت لختيار 

اأع�ساء جمل�س الإدارة وحق ح�سور جمعيات امل�ساهمني . 

8-املوافقة على اإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأ�سا�سي لل�سركة مبا يتفق مع الإ�سافة . 

العربية  ثري  اأي  �سركة  يف  ال�سركاء  اجتمع  2014/11/16م  املوافق  1436/01/1هـ  اليوم  هذا  ويف  اإنه 

ن�سف  بلغت  والتي  2014/12/31م,  يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  ال�سركة  خ�سائر  لبحث  وذلك  ال�سعودية, 

مع  ال�سركة  ا�ستمرار  بالإجماع  ال�سركاء  قرر  فقد  ال�سركات  نظام  )180( من  املادة  لأحكام  راأ�سمالها, وطبقاً 

تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية. 

واهلل املوفق,,,

الطرف الول                                         الطرف الثاين

فادي وليد حممود ع�ساف               �سركة اأي ثري منطقة حرة- ذ.م .م

قرارات  اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة الوطنية 
للت�شويق الزراعي )ثمار(

قرار ال�شركاء يف �شركة اأي ثري العربية ال�شعودية با�شتمرار و دعم ال�شركة
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)�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

قرر ال�سركاء يف �سركة نربا�س القمة للمقاولت وفروعها �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مقيدة بال�سجل التجاري رقم 

)1011015688( وتاريخ 1432/11/11هـ مبدينة اخلرج وهم : 

1ـ ال�سيد / عاي�س عبداهلل م�سفر العجمي )�سعودي اجلن�سية( مبوجب بطاقة الأحوال املدنية رقم )1038215057( 

طرف اأول .  ومهنته مت�سبب من مواليد 1395هـ ويقيم يف حمافظة اخلرج  

2ـ ال�سيدة / هيا فهد حممد العجمان )�سعودية اجلن�سية( مبوجب بطاقة الأحوال املدنية رقم )1052682224( من 

طرف ثاين .  مواليد 1396هـ ومهنتها ربة منزل وتقيم مبدينة الريا�س    

3ـ ال�سيدة / رج�ساء عبداهلل العجمي )�سعودية اجلن�سية( مبوجب بطاقة الأحوال املدنية رقم )1038215032( من 

طرف ثالث .  مواليد 1391هـ ومهنتها ربة منزل وتقيم يف مدينة الريا�س   

4ـ ال�سيد / عبداهلل حم�سن عائ�س العرجاين )�سعودي اجلن�سية( مبوجب بطاقة الأحوال املدنية رقم )1068115300( 

طرف رابع .  من مواليد 1408هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة اخلرج  

, عبداهلل حم�سن  العجمي  , رج�ساء عبداهلل  العجمان  ال�سريك / هيا فهد حممد  اتفاق فيما بينهم على تنازل  بناء على 

عاي�س العرجاين عن كامل ح�س�سها اإىل ال�سريك / عاي�س عبداهلل م�سفر العجمي 

مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات , ويقر ال�سركاء املتنازلون باأنهم قد ا�ستلموا كافة حقوقه من ال�سريك املتنازل 

له , كما يقر ال�سركاء باأنهم قاموا باإجناز اأعمال الت�سفية مبعرفتهم وفقـا لأحكام الباب احلادي ع�سر من نظام ال�سركات 

و�سداد الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة وال�سركاء حتى تاريخ �سدور القرار , وطبقـا للمادة )15( من نظام ال�سركات 

ت�سبح ال�سركة وفروعها منق�سية ب�سبب انتقال جميع ح�س�س راأ�س مالها اإىل �سريك واحد وهو / عاي�س عبداهلل م�سفر 

العجمي هذا وقد رغب ال�سريك املتنازل له بتحويلها اإىل موؤ�س�سة فردية وعلى ما �سبق وقع ال�سركاء : 

ال�سم : عاي�س عبداهلل م�سفر العجمي         ال�سم : هيا فهد حممد العجمان 

التوقيع :                                                       التوقيع : 

ال�سم : رج�ساء عبداهلل العجمي                ال�سم : عبداهلل حم�سن عائ�س العرجاين 

التوقيع :                                                      التوقيع : 

الغذائية  للخدمات  با�س  ركن  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  2014/9/11م  املوافق  1435/11/16هـ  بتاريخ  اأنه 

1432/1/20هـ مبدينة الريا�س  لبحث  واملطاعم, املقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010299587( وتاريخ 

خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 2012/12/31م, والتي قد جتاوزت 3.627.874.

 وطبقا لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار  ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

ال�سركاء

ال�سم: بدر عبدالعزيز بن �سعيد    ال�سم: اإبراهيم �سعد عبدالعزيز ال�سرثي

التوقيع:         التوقيع:

قرار ال�شركاء يف �شركة نربا�س القمة للمقاوالت وفروعها بتحويلها 
من �شركة اإىل موؤ�ش�شة فردية 

قرار ال�شركاء يف �شركة ركن با�س للخدمات الغذائية 
واملطاعم با�شتمرار ودعم ال�شركة

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية الرابعة 
لل�شركة ال�شعودية للمختربات اخلا�شة )مطابقة( 

قرار ال�شركاء يف �شركة تو�شعة رابغ املحدودة با�شتمرار 
ودعم ال�شركة

اأ�سحاب ال�سمو الأمراء واملعايل وال�سعادة م�ساهمي ال�سركة ال�سعودية للمختربات اخلا�سة      حفظهم اهلل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,

العادية  العامة  للمختربات اخلا�سة )مطابقة( دعوتكم حل�سور اجلمعية  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  ي�سر جمل�س 

 )LG( الرابعة للم�ساهمني, والتي �ستعقد مب�سيئة اهلل يف مدينة الريا�س, مبركز تداول الإعالمي -الدور الأر�سي

-الربج ال�سمايل -اأبراج التعاونية الواقع بحي العليا -على طريق امللك فهد, يف متام ال�ساعة )10( العا�سرة من 

م�ساء يوم الثالثاء بتاريخ 1436/09/06هـ املوافق 2015/06/23م, وذلك للنظر يف جدول اأعمال اجلمعية التايل:

1. املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل 2014م.

2. الت�سديق على القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سركة عن العام املايل 2014م.

3. املوافقة على تقرير مراجع احل�سابات عن العام املايل 2014م.

4. املوافقة على اختيار مراجع احل�سابات املر�سح من قبل جلنة املراجعة, ملراجعة ح�سابات ال�سركة للعام املايل 

2015م, والبيانات ربع ال�سنوية, وحتديد اأتعابه.

5. اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام املايل 2014م.

6. الرتخي�س لع�سو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ/ ح�سني بن على العنزي مبمار�سة ن�ساط مماثل لن�ساط ال�سركة.

الفح�س  ال�سعودية خلدمات  ال�سركة  التابعة  و�سركتها  ال�سركة  بني  التي متت  والعقود  الأعمال  على  املوافقة   .7

ال�سناعي والرتخي�س بها لعام قادم.

8. املوافقة على الأعمال والعقود التي متت بني ال�سركة وامل�ساهم الأجنبي �سركة انرتتك اوفر�سيز هولدينجز ليمتد 

والرتخي�س بها لعام قادم.

ويحق لكل م�ساهم حائز على )20( �سهماً على الأقل حق ح�سور اجلمعية اأو توكيل غريه من امل�ساهمني من غري 

اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة, علماً باأن:

1. جميع وثائق جدول الأعمال مرفقة بهذا اخلطاب, ومتاحة يف مقر اإدارة ال�سركة. 

عمليات  لإجناز  كاٍف  بوقت  الجتماع  موعد  قبل  احل�سور  ناأمل  نيابة(,  اأو  )اأ�سالة  احل�سور  رغبتكم  حال  يف   .2

اأيام على  اأ�سل التوكيل قبل موعد انعقاد اجلمعية بثالثة  ناأمل ت�سليم ال�سركة  الت�سجيل. ويف حال توكيل غريكم 

الأقل.

منوذج توكيل:

ال�سادة/ ال�سركة ال�سعودية للمختربات اخلا�سة                      املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,

اأنا امل�ساهم .................................................. املوقع اأدناه )ال�سم رباعياً/اأو ا�سم ال�سركة اأو املوؤ�س�سة 

كما هو يف �سجلها التجاري/املدين( مبوجب �سجل مدين/جتاري رقم )......................( وتاريخ .... /.... /...... 

هـ, وب�سفتي اأحد امل�ساهمني بال�سركة ال�سعودية للمختربات اخلا�سة )مطابقة(, واملالك لعدد )..................( 

رقم  املدين  ال�سجل  رباعياً(  )ال�سم  امل�ساهم/....................................................  وكلت  قد  �سهم, 

اأو املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل  اأو موظفي ال�سركة  اأع�ساء جمل�س الإدارة  )................(, وهو من غري 

فني اأو اإداري حل�سابها, لينوب عني يف ح�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية الرابعة لل�سركة, واملقرر عقدها 

يف يوم الثالثاء بتاريخ 1436/09/06هـ املوافق 2015/06/23م, والت�سويت على بنود جدول اأعمال اجلمعية 

نيابة عني, والتوقيع على كل امل�ستندات املطلوبة وال�سرورية والالزمة لإجراءات الجتماع اأو اأي اجتماع يوؤجل.

حرر يف /  /  

ا�سم/............................................................ التوقيع: ....................................

ال�سفة: ........................................................الت�سديق: ....................................

املقيدة  املحدودة  رابغ  تو�سعة  ب�سركة  ال�سركاء  اجتمع  2015/1/25م,  املوافق  1436/4/5هـ  بتاريخ  انه 

خ�سائر  لبحث  الريا�س  مبدينة  امل�سجل  هـ   1434/4/17 وتاريخ   )1010365647( رقم  التجاري  بال�سجل 

2014/12/31م والتي قد جتاوزت ن�سف راأ�س املال, وطبقا لإحكام  املالية املنتهية فى  ال�سنة  ال�سركة عن 

املادة )180( من نظام ال�سركات , فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املاىل لتغطية 

تلك اخل�سائر , و�سوف تظهر نتيجة هذا الدعم  فى امليزانية التالية.

واهلل ويل التوفيق ,,

ال�سركاء فى ال�سركة

�سركة متلك امل�ساريع املحدودة �سركة اأعمال املياه والطاقة العربية    

اإ�شهار بت�شفية �شركة ياهو العربية ال�شعودية للخدمات 
املحدودة

التاريخ:1436/8/6

املوافق:2015/24

اأنه بناءا على قرار ال�سركاء يف �سركة/ ياهو العربية ال�سعودية للخدمات املحدودة , ذات م�سئولية حمدودة, 

رقم  التجاري  بال�سجل  واملقيدة   ,  1432/1/1 وتاريخ   102531129140 رقم  اأجنبي  ا�ستثمار  ترخي�س 

)1010305501( وتاريخ 1432/4/18 ال�سادر من مدينة الريا�س , القا�سي بحل وت�سفية ال�سركة املذكورة 

الدكتور/ جماهد حممد ال�سواف ,م�سفيا لل�سركة ومنحه كافة ال�سالحيات وال�سلطات لإجناز اأعمال الت�سفية, 

بذلك على  يتقدم  اأن  لها  التزامات  اأو عليه  ال�سركة  له حقوق على  , وتدعو كل من  عليه ت�سهر قرار ت�سفيتها 

العنوان التايل:

مكتب املحامي الدكتور/ جماهد حممد ال�سواف

جدة , حي احلمراء, �سارع عرفات, �س.ب.  5840 جدة 21432 

هاتف: 6690751 , فاك�س :  6655052 خالل �سهر من تاريخه

املحامي الدكتور جماهد حممد ال�سواف

)ذات م�سوؤولية حمدودة(

باأن ال�سركة قد توقفت عن مبا�سرة ن�ساطها 

بتاريخ 2015/5/4م املوافـق 1436/7/15هـ 

حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  وهي  ــ  التاأمني  لوكالة  احلميدي  عبدالعزيز  حممد  اأبناء  ب�سركة  ال�سركاء  يقر 

1429/5/9هـ باأن ال�سركة قد  وامل�سجلة بال�سجل التجاري مبدينة الريا�س برقم )1010250047( وتاريخ 

2011/8/31م حيث مل تقم منذ هذا التاريخ باأي  1432/10/2هـ املوافق  توقفت عن مبا�سرة ن�ساطها منذ 

ن�ساط اأو مبا�سرة اأي عمل , كما يقر ال�سركاء باأنه ل يوجد لل�سركة اأ�سول اأو ممتلكات اأو اإيداعات يف البنوك 

وامل�سارف ولي�س عليها ديون اأو التزامات حالة اأو اآجلة اأو متنازع عليها جتاه الغري , ولي�س م�ستحقا عليها اأية 

زكاة اأو �سرائب اأو ر�سوم للدولة اأو اجلهات املخت�سة . 

يكون  وبذا  املال  راأ�س  كل بح�سب ح�سته يف  بينهم  فيما  ال�سركة وتوزيعه  راأ�سمال  ب�سحب  ال�سركاء  قام  وقد 

ال�سركاء قد قاموا بت�سفية ال�سركة . 

ويتعهد ال�سركاء منفردين ومت�سامنني فيما بينهم باأداء ما قد يظهر على ال�سركة من ديون اأو التزامات للغري 

وذلك من اأموالهم اخلا�سة . 

ويعترب هذا مبثابة تقرير بالت�سفية , وح�ساب ختامي , واإقرار بانتهاء ال�سركة تطبيقـا حلكم املادة )223( من 

نظام ال�سركات , كما يعترب طلبا ب�سطب ال�سجل التجاري لل�سركة . 

توقيعات ال�سركاء : 

1ـ �سركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي القاب�سة 

2ـ املهند�س / خالد حممد عبدالعزيز احلميدي 

3ـ الأ�ستاذ / �سمري حممد عبدالعزيز احلميدي 

4ـ الأ�ستاذ / هيثم حممد عبدالعزيز احلميدي

اإقرار ال�شركاء ب�شركة اأبناء حممد عبدالعزيز احلميدي 
لوكالة التاأمني
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اأنه بتاريخ : 05/25/ 1436هـ  املوافق: 16 /03/ 2015م , اجتمع ال�سركاء ب�سركة رند الدولية للم�ساندة 

1436هـ مبدينة   /04  /06 واخلدمات التجارية , املقيدة بال�سجل التجاري رقم )1010364366( وتاريخ: 

الريا�س لبحث خ�سائر ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف:  2014/12/31م والتي قد جتاوزت 50% من راأ�س املال.

وطبقاً لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية.

ال�سركاء

ال�سم: ح�سة حمد حنيان احلارثي.           ال�سم: �سهد ح�سن تراحيب احلارثي                        

التوقيع:                                                         التوقيع:
التي انعقدت يوم 

الأربعاء بتاريخ 1436/07/10هـ املوافق 2015/04/29م كالتايل : 

ـ املوافقة على تعديل املادة )4( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة.

قرار ال�شركاء يف �شركة رند الدولية للم�شاندة واخلدمات التجارية 
با�شتمرار ودعم ال�شركة

قرارات اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة اخلطوط 
ال�شعودية للتموين 

قرار ال�شركاء يف �شركة �شيكوريتا�س العربية ال�شعودية  با�شتمرار ال�شركة 
وتقدمي الدعم املايل

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية احلادية ع�شر 
)االجتماع االأول( ل�شركة وفا للتاأمني 

التاريخ : 1436/08/02 ه

ال�سادة / وزارة التجارة وال�سناعة        املحرتمني ,,                                                                                

نفيدكم نحن �سركة �سيكوريتا�س العربية ال�سعودية املقيدة ب�سجل جتاري رقم :1010272971

بتاريخ 1430/8/27 مبدينة الريا�س , اجتمع ال�سركاء لبحث اخل�سائر املالية لل�سنة املنتهية يف 

2014/12/31 م 

وبناء على الحكام للمادة 180 من نظام ال�سركات فقد مت الجتماع على القرار با�ستمرار ال�سركة مع تقدمي 

الدعم املايل لتخطي اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية القادمة مب�سيئة اهلل . 

واهلل ويل التوفيق ,,

�سركة دامي لالأنظمة واخلدمات                   �سركة �سيكوريتا�س 

عبدالعزيز القعي�سي�س حممد فرحان 

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

ي�سر �سركة وفا للتاأمني اأن تدعو م�ساهميها الكرام حل�سور اجلمعية العامة العادية املقرر انعقادها بتاريخ الأحد 

27 �سعبان 1436هـ املوافق 14 يونيو 2015م, وذلك يف مقر ال�سركة بالريا�س – الدائري ال�سمايل , حي امل�سيف 

بني خمرجي 5 و 6 يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءًا وذلك ملناق�سة جدول الأعمال اأدناه:

1-املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م

العام  عن  ال�سركة  ح�سابات  مراقب  وتقرير   , 2014/12/31م  يف  كما  لل�سركة  املالية  القوائم  على  2-املوافقة 

املنتهي يف نف�س التاريخ.

3-املوافقة على ابراء ذمة اع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.

4-املوافقة على تعيني مراقبي احل�سابات من بني املر�سحني له من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية 

للعام املنتهي 2015م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اأتعابه.

5-املوافقة على جتديد تعيني اخلبري الأكتواري لعام مماثل.

6-املوافقة على العقود التي متت بني ال�سركة

اأ-وال�سيد/ �سالح بن عبداهلل احلناكي )ثالث وثائق تاأمني �سيارة مببلغ 10,120 ريال( 

ب-وال�سيد/ حممد بن عبداهلل العريفي )وثيقتني تاأمني �سيارات مببلغ 43,769 ريال( 

ت-وال�سيد/ �سالح بن عبدالعزيز ال�سبيل )وثيقتني تاأمني �سيارة مببلغ 8,066 ريال( والرتخي�س بها لعام قادم. 

7-املوافقة على �سرف مكافاأة اع�ساء جمل�س الإدارة بواقع )180,000( ريال لرئي�س املجل�س و )120,000( 

ريال لكل ع�سو من بقية الع�ساء عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م وفقاً لن�س املادة )17( من النظام 

الأ�سا�سي لل�سركة .

  توكيل

اأنا امل�ساهم / .............................................................

)ال�سم  رباعيا/ اأو ا�سم ال�سركة اأو املوؤ�س�سة كما هو يف �سجلها التجاري(

املوقع اأدناه مبوجب ) .......................( رقم ) .................( وتاريخ ..../ ...../....14هـ

)ال�سجل املدين , ال�سجل التجاري(

وب�سفتي اأحد م�ساهمي ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين)وفا للتاأمني( واملالك لعدد ).......( �سهم قد 

وكلت امل�ساهم /....................................... )ال�سم رباعيا( ال�سجل املدين رقم ).............( )وهو من 

اإداري حل�سابها(  اأو  اأو املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل فني  اأو موظفي ال�سركة  غري اأع�ساء جمل�س الإدارة 

لينوب عني يف ح�سور اجلمعية العامة العادية لل�سركة واملقرر عقدها يوم الثنني 28 �سعبان 1436هـ املوافق 

15 يونيو 2015م والت�سويت نيابة عني على بنود جدول اأعمالها والتوقيع على امل�ستندات املطلوبة وال�سرورية 

والالزمة لإجراءاتها , كما ي�سري هذا التوكيل يف حالة التاأجيل ملوعد اآخر.

حرر يف       /       /        التوقيع/ ....................   الت�سديق/ ...........................

 ونوجه عناية ال�سادة امل�ساهمني اإىل ما يلي :

يحق لكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرون �سهما على القل ح�سور اجلمعية العامة , وله اأن يوكل عنه يف احل�سور 

م�ساهما » اآخر من غري اع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة اأو املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل فني اأو 

اإداري حل�سابها , وذلك لتمثيله يف اجلمعية مبوجب التوكيل املبني ن�سه اأعاله , ويجب ان يكون م�سدقا« عليه 

من اإحدي الغرف التجارية ال�سناعية اأو اأحد البنوك املحلية ‘ على اأن ي�سلم اأ�سل التوكيل لدى ال�سركة قبل ثالثة 

اأيام على الأقل من موعد انعقاد اجلمعية عناية اإدارة عالقات امل�ساهمني – �س ب 341413 الريا�س 11333 

هاتف 2163400 – فاك�س 2163411

على كل م�ساهم يرغب يف ح�سور اجلمعية , اأو وكيله اإح�سار بطاقة الأحوال , وامل�ستندات الدالة على ملكيته اأو 

موكليه لالأ�سهم , واأهمية التواجد قبل موعد بدء اجلمعية ب�ساعة على الأقل لإنهاء اإجراءات ت�سجيله.

الن�ساب الالزم لنعقاد اجلمعية العامة العادية ح�سور م�ساهمني ميثلون ن�سف راأ�س املال ,,, واهلل املوفق

قرار ال�شركاء يف �شركة مدد االأعمال  با�شتمرار ودعم ال�شركة 
قرار اجلمعية العامة غري العادية ل�شركة الدكتور �شمري 

عبد الوهاب بحراوي  و�شركاه للخدمات الطبية 

دعوة امل�شاهمني حل�شور اجتماع ثان للجمعية العامة العادية 
التا�شعة والع�شرون  ل�شركة بي�شة  للتنمية الزراعية  

اأنه بتاريخ 1436/6/5هـ املوافق 2015/03/25م , اجتمع ال�سركاء ب�سركة مدد الأعمال , املقيدة بال�سجل 

ال�سنة  عن  ال�سركة  خ�سائر  لبحث   , الريا�س  مبدينة  1432/4/3هـ  وتاريخ   1010304424 رقم  التجاري 

املنتهية يف2013/12/31م والتي جتاوزت ن�سف راأ�س املال . 

وطبقـا لأحكام املادة )180( من نظام ال�سركات فقد قرر ال�سركاء بالإجماع ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم 

املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية . 

ال�سركاء

ال�سيد / عبدالرحمن عمران حممد العمران  ال�سيد / عمران حممد عبدالرحمن العمران    

التوقيع /  التوقيع /        

)�سركة م�ساهمة مقفلة( 

قررت  2015/05/10م  املوافق  1436/07/21هـ  يف  املنعقدة  العادية  العامة  اجلمعية  انعقاد  اإىل  ا�ساره 

اجلمعية ما يلي:-                                                                                                 

املوافقة على تعديل املادة )2( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة واملتعلقة با�سم ال�سركة )�سركة الدكتور �سمري عبد 

الوهاب بحراوي و�سركاه للخدمات الطبية ( لت�سبح بعد التعديل )�سركة �سابا الطبية (  .

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة بي�سة  للتنمية الزراعية اأن يدعو ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع ثان 

التمور  مب�سنع  ال�سركة  مبقر  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام  يف  والع�سرون  التا�سعة  العادية  العامة  للجمعية 

مبدينة بي�سة وذلك يوم الثنني 1436/08/14هـ املوافق 2015/06/01م . 

هذا و�سوف يت�سمن جدول اأعمال الجتماع البنود التالية : 

1ـ املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2014/12/31م . 

2ـ املوافقة على تقرير مراقب احل�سابات عن العام املنتهي يف 2014/12/31م . 

3ـ الت�سديق على القوائم املالية لل�سركة كما يف 2014/12/31م . 

4ـ اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2014/12/31م . 

ح�سابات  ملراجعة  املراجعة  جلنة  املر�سحني  بني  من  ال�سركة  ح�سابات  مراقب  اختيار  على  املوافقة  5ـ 

2015/04/01م وحتى  2015م والبيانات املالية الربع �سنوية عن الفرتة من  ال�سركة اخلتامية للعام املايل 

2016/03/31م وحتديد اأتعابه . 

علما باأن الن�ساب القانوين الالزم ل�سحة الجتماع �سيكتمل مبن �سيح�سر , واأن لكل م�ساهم ميلك ع�سرين �سهما 

على الأقل احلق يف ح�سور هذا الجتماع بنف�سه وامل�ساهمون الذين ل متكنهم ظروفهم من ح�سور الجتماع 

التي  الأ�سهم  اأيا كان عدد  ال�سركة  اأو موظفي  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  اآخر من غري  تفوي�س م�ساهم  لهم  يحق 

ميلكونها مبوجب توكيل خطي ح�سب النموذج اأدناه: 

توكيل 

ال�سادة / �سركة بي�سة للتنمية الزراعية اأنا امل�ساهم )ال�سم رباعيا( / .................... مبوجب ال�سجل املدين 

لعدد  واملالك  الزراعية  للتنمية  بي�سة  �سركة  م�ساهمي  اأحد  وب�سفتي   ............................. رقم 

ال�سجل  رقم   ................................. رباعيا(  )ال�سم  امل�ساهم  وكلت  قد  �سهم   ...........................

ب�سفة  بالقيام  املكلفني  اأو  ال�سركة  اأو موظفي  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  .................. } وهو من غري  املدين 

دائمة بعمل فني اأو اإداري حل�سابها { لينوب عني يف ح�سور الجتماع الثاين للجمعية العامة العادية التا�سعة 

والع�سرون واملقرر عقده يوم الثنني 1436/08/14هـ املوافق 2015/06/01م ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء مبقر 

اإدارة ال�سركة مب�سنع التمور مبدينة بي�سة والت�سويت على بنود جدول اأعمال اجلمعية نيابة عني والتوقيع 

على كل امل�ستندات املطلوبة وال�سرورية والالزمة لإجراءات الجتماع . 

ا�سم املوكل ........................ التوقيع ...................... التاريخ    /     /      

يجب اأن تكون جميع الوكالت م�سدقة من اإحدى الغرف التجارية ال�سناعية اإذا كان امل�ساهم منت�سبا اإليها , اأو 

اأحد البنوك التجارية التي للم�ساهم ح�ساب بها , اأو جهة العمل . ويف حال جهة العمل اأهلية ينبغي الت�سديق 

على �سحة توقيع امل�سئول من اإحدى الغرف التجارية . 

على اأن يتم اإر�سال الوكالت قبل انعقاد اجلمعية بثالث اأيام على الأقل على العنوان التايل : 

�سركة بي�سة للتنمية الزراعية )بي�سة( �س . ب )31( بي�سة / فاك�س 0176220983 هاتف 0176222400/ حتويلة 106
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ق�سية  لديها  اأن  بجدة   االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 

منظورة اأمامها برقم ) 523( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�سالية األعاب  

رقم   اال�سترياد  بيان  للتجارة  مبوجب  الفقية  فوؤاد   / موؤ�س�سة  با�سم 

اللجنة  اأمام  امل�ستورد  مثول  بالق�سية  البت  ويتطلب   )183724(

عن  امل�ستورد  ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف  دفوعاته  لتقدم 

عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�سمية  اجلهات  طريق 

طريق الن�سر باجلريدة الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة 

وت�سدر القرار غيابياً   .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

باإر�سالية مالب�س جاهزة   1435هـ  تتعلق  اأمامها برقم )162 ( لعام 

با�سم موؤ�س�سة/ ال�سيماء الذهبية التجارية  مبوجب بيان اال�سترياد 

رقم ) 265348 ( ويتطلب البت بالق�سية مثول امل�ستورد اأمام اللجنة 

عن  امل�ستورد  ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف  دفوعاته  لتقدم 

عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�سمية  اجلهات  طريق 

طريق الن�سر باجلريدة الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة 

وت�سدر القرار غيابياً   .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

اأمامها برقم )383( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�سالية ورق عنب   با�سم 

 )75434( رقم  اال�سترياد  بيان  مبوجب  الغذائية   الدرة  موؤ�س�سة/ 

ويتطلب البت بالق�سية مثول امل�ستورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�سية والأنه تعذر ح�سور امل�ستورد عن طريق اجلهات الر�سمية 

باجلريدة  الن�سر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة وت�سدر القرار غيابياً   .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

باإر�سالية �سنظ وحقائب  1435هـ  تتعلق  136( لعام   ( اأمامها برقم 

رقم  اال�سترياد  بيان  مبوجب  هزازي  حم�سن  /ماجد  موؤ�س�سة  با�سم 

اللجنة  اأمام  امل�ستورد  مثول  بالق�سية  البت  ويتطلب   )183404(

عن  امل�ستورد  ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف  دفوعاته  لتقدم 

عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�سمية  اجلهات  طريق 

طريق الن�سر باجلريدة الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة 

وت�سدر القرار غيابياً   .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

1435هـ  تتعلق باإر�سالية م�سجالت با�سم  443( لعام  اأمامها برقم ) 

موؤ�س�سة /االإمناء املوحدة   مبوجب بيان اال�سترياد رقم )  46673( 

ويتطلب البت بالق�سية مثول امل�ستورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�سية والأنه تعذر ح�سور امل�ستورد عن طريق اجلهات الر�سمية 

باجلريدة  الن�سر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة وت�سدر القرار غيابياً   .

 تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

اأمامها برقم ) 448( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�سالية مواقد كهربائية  

با�سم موؤ�س�سة /دانة ال�سفوة للتجارة  مبوجب بيان اال�سترياد رقم 

)  90184( ويتطلب البت بالق�سية مثول امل�ستورد اأمام اللجنة لتقدم 

طريق  عن  امل�ستورد  ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف  دفوعاته 

طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�سمية  اجلهات 

الن�سر باجلريدة الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة وت�سدر 

القرار غيابياً   

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

با�سم  اإلعاب  باإر�سالية  تتعلق  1436هـ   لعام   )575  ( برقم  اأمامها 

رقم   اال�سترياد  بيان  مبوجب  التجارية   الع�سر  /�سياء  موؤ�س�سة 

)26200( ويتطلب البت بالق�سية مثول امل�ستورد اأمام اللجنة لتقدم 

طريق  عن  امل�ستورد  ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف  دفوعاته 

طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�سمية  اجلهات 

الن�سر باجلريدة الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة وت�سدر 

القرار غيابياً   

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

با�سم  باإر�سالية نظارات   1435هـ  تتعلق  310( لعام   ( اأمامها برقم 

موؤ�س�سة /املرا�سيل التجارية مبوجب بيان اال�سترياد رقم )  71068( 

دفوعاته  لتقدم  اللجنة  اأمام  امل�ستورد  مثول  بالق�سية  البت  ويتطلب 

اجلهات  طريق  عن  امل�ستورد  ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف 

الن�سر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�سمية 

باجلريدة الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر 

وت�سدر  الراهنة  بحالتها  بالق�سية  �ستبت  اللجنة  فاإن  االإعالن  هذا 

القرار غيابياً 

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

1435هـ  تتعلق باإر�سالية االأحذية  با�سم  اأمامها برقم )132 ( لعام 

موؤ�س�سة/ فارع ح�سن العمري التجارية مبوجب بيان اال�سترياد رقم 

) 84690( ويتطلب البت بالق�سية مثول امل�ستورد اأمام اللجنة لتقدم 

طريق  عن  امل�ستورد  ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف  دفوعاته 

طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�سمية  اجلهات 

الن�سر باجلريدة الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة وت�سدر 

القرار غيابياً   .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

اأمامها برقم ) 313( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�سالية  مالب�س جاهزة 

با�سم �سركة/ مركز االأ�سرة  مبوجب بيان االإ�سترياد رقم ) 59948( 

ويتطلب البت بالق�سية مثول امل�ستورد اأمام اللجنة لتقدم دفوعاته يف 

هذه الق�سية والأنه تعذر ح�سور امل�ستورد عن طريق اجلهات الر�سمية 

باجلريدة  الن�سر  طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 

الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 

فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة وت�سدر القرار غيابياً.

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

با�سم  مالب�س   باإر�سالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )430  ( برقم  اأمامها 

رقم   اال�سترياد  بيان  مبوجب  للتجارة  العربية  �سار   / �سركة 

)59331(  ويتطلب البت بالق�سية مثول امل�ستورد اأمام اللجنة لتقدم 

طريق  عن  امل�ستورد  ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف  دفوعاته 

طريق  عن  اللجنة  اأمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الر�سمية  اجلهات 

الن�سر باجلريدة الر�سمية واإذا مل يح�سر خالل ثالثني يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية بحالتها الراهنة وت�سدر 

القرار غيابياً   .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة اأن لديها ق�سية منظورة 

اأمامها برقم )464( لعام 1435هـ  تتعلق باإر�سالية �سواحن جواالت  

بيان  مبوجب  التجارية   ال�سمان  م�سطفى  /هاين  موؤ�س�سة  با�سم 

امل�ستورد  مثول  بالق�سية  البت  ويتطلب   )343175( رقم  اال�سترياد 

ح�سور  تعذر  والأنه  الق�سية  هذه  يف  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  اأمام 

اأمام  للمثول  تقرر دعوته  فقد  الر�سمية  امل�ستورد عن طريق اجلهات 

خالل  يح�سر  مل  واإذا  الر�سمية  باجلريدة  الن�سر  طريق  عن  اللجنة 

ثالثني يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن فاإن اللجنة �ستبت بالق�سية 

بحالتها الراهنة وت�سدر القرار غيابياً   .

رقم السجلصاحب الشأنالقيدم

4030182663فرع مؤسسة / جلون للتجارة131/364

جواز 5383718وليد صالح االحمد / سوري235/550

جواز2540445عيسى ناصر النعيمي / اماراتي336/141

////حسني أحمد علي / ميني435/1449

جواز4028035موهان كومار كدكا/نيبالي535/1479

////فارس عبد علي احلويطات/اردني635/1475

جواز1774012علي عبدالسالم علي حسني/مصري736/108

جواز2540445عيسى ناصر النعيمي / اماراتي836/142

جواز840716الطيب عبدالرحيم عثمان/سوادني935/265

جواز1907999نايف عبدالعزيز بوسفر/بحريني1035/1477

جواز3663489 فاصل عبداجمليد عاشور عبداللطيف / كويتي 1136/136

جواز7758841مهدي إبراهيم البكار العبداهلل / سوري1236/190

جواز 8568224عبدالرحيم إبراهيم العرعور / سوري////13

جواز4710716سميح شحادة درمان / سوري1436/217

جواز704189مصطفى علي كرار العبيد / سوداني1536/201

جواز2087085نظام محمد خان خان////16

بأمل حضور صاحب الشأن أو من ينيبه عنه مبوجب وكالة شرعية للمثول أمام اللجنة 
اجلمركية إلبداء دفوعاته عن القضية خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ النشر وفي حالة 
اللجنة قرارها في القضية املنظورة غيابياً  عدم احلضور خالل املدة احملددة سوف تصدر 

وبحالتها الراهنة... واهلل املوفق.
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تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة أن لديها قضية 
منظورة أمامها برقم )528 ( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
مالبس جاهزة  باسم مؤسسة/ بلد اإللكتروتيات  مبوجب 
بالقضية  البت  ويتطلب   )  195419  ( رقم  االستيراد  بيان 
هذه  في  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد  مثول 
اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة أن لديها قضية 
منظورة أمامها برقم )116( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
بيان  للتجارة مبوجب  الرئدة  الوعد  باسم مؤسسة/  ملبات 
مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   )208001( رقم  االستيراد 
القضية  هذه  في  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد 
الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه 
النشر  طريق  عن  اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد 
باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ 
بحالتها  بالقضية  ستبت  اللجنة  فإن  اإلعالن  هذا  نشر 

الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 294( لعام 1434هـ  تتعلق 
بإرسالية مالبس جاهزة باسم مؤسسة / رونق الكورنيش 
البت  ويتطلب   )27050  ( رقم  االستيراد  بيان  مبوجب 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 375( لعام 1435هـ  تتعلق 
عائض  /خضراء  مؤسسة  باسم  عنب  ورق  بإرسالية 
)  40826( ويتطلب  بيان االستيراد رقم  السعدي  مبوجب 
البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته 
طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في 
اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات 
خالل  يحضر  لم  وإذا  الرسمية  باجلريدة  النشر  طريق  عن 
ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
) 99( لعام 1435هـ  تتعلق  برقم  أمامها  قضية منظورة 
أحمد  /صالح  مؤسسة  باسم  جاهزة  مالبس  بإرسالية 
مونلي   مبوجب بيان االستيراد رقم )  97093( ويتطلب البت 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن   
قضية منظورة أمامها برقم ) 544( لعام 1435هـ  تتعلق 
همدان  /عمر  مؤسسة  باسم  وطواقي  قبعات  بإرسالية 
طالب  مبوجب بيان االستيراد رقم )  105733( ويتطلب البت 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة أن لديها قضية 
منظورة أمامها برقم ) 310( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
ورق عنب  باسم مؤسسة / أحمد محمد السبالي مبوجب 
بالقضية  البت  ويتطلب   )  299910  ( رقم  االستيراد  بيان 
هذه  في  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد  مثول 
اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم )312 ( لعام 1435هـ  تتعلق 
بإرسالية إكسسوارات جواالت  باسم مؤسسة / فاطمة 
عمر قاسم للتجارة مبوجب بيان االستيراد رقم )  52736( 

ويتطلب البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم 
دفوعاته في هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن 
أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق 
اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر 
اللجنة  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل 

ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 297( لعام 1434هـ  تتعلق 
بإرسالية األحذية باسم مؤسسة/ عويتق عسميراحلربي 
البت  ويتطلب   )92902( رقم  االستيراد  بيان  مبوجب 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 

بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 
بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة   االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 291( لعام 1435هـ  تتعلق 
العاملية  سيال   / مؤسسة  باسم  عنب   ورق  بإرسالية 
( ويتطلب  للتجارة  مبوجب بيان االستيراد رقم ) 137691 
البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته 
طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في 
اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات 
خالل  يحضر  لم  وإذا  الرسمية  باجلريدة  النشر  طريق  عن 
ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم )986 ( لعام 1434هـ  تتعلق 
أحمد محمد  باسم مؤسسة/  بإرسالية شنط نسائية  
علي احملضارمبوجب بيان االستيراد رقم ) 185769( ويتطلب 
البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته 
طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في 
اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات 
خالل  يحضر  لم  وإذا  الرسمية  باجلريدة  النشر  طريق  عن 
ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 309( لعام 1435هـ  تتعلق 
نبيل  مؤسسة/  باسم  جواالت  إكسسوارات  بإرسالية  
 ))58554  ( رقم  اإلستيراد  بيان  مبوجب  االنصاري  صالح 
ويتطلب البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم 
دفوعاته في هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن 
أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق 
اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر 
اللجنة  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  خالل 

ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 171( لعام 1434هـ  تتعلق 
السحر  أضواء  مؤسسة  باسم  حالقة   مكائن  بإرسالية 
التجارية  مبوجب بيان االستيراد رقم )  169675(  ويتطلب 
البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته 
طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في 
اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات 
خالل  يحضر  لم  وإذا  الرسمية  باجلريدة  النشر  طريق  عن 
ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .
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لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 443( لعام 1435هـ  تتعلق 
بإرسالية حقائب باسم مؤسسة /ياسر عبدالغني متكاني 
البت  ويتطلب   )353534( رقم  االستيراد  بيان  مبوجب 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة أن لديها قضية 
منظورة أمامها برقم ) 256( لعام 1434هـ  تتعلق بإرسالية 
املالبس  لتجارة  /متران  مؤسسة  باسم  جاهزة  مالبس 
اجلاهزة مبوجب بيان االستيراد رقم )207806( ويتطلب البت 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 319( لعام 1435هـ  تتعلق 
بإرسالية أغطية جواالت   باسم مؤسسة / خالد محمد 
ويتطلب   )  25137  ( رقم  االستيراد  بيان  مبوجب  جستنية 
البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته 
طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في 
اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات 
خالل  يحضر  لم  وإذا  الرسمية  باجلريدة  النشر  طريق  عن 
ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .
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تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة أن لديها قضية 
منظورة أمامها برقم )412 ( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
باعقيل   محمد  أحمد   / مؤسسة  باسم  طبيعي   عسل 
للتجارة مبوجب بيان االستيراد رقم )  35359( ويتطلب البت 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

تعلن اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة أن لديها قضية 
منظورة أمامها برقم ) 312( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
شداد  محمد  مؤسسة/  باسم  رقمي  أستقبال  جهاز 

اليامي  مبوجب بيان االستيراد رقم )214762( ويتطلب البت 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة   االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
تتعلق  ) 92( لعام 1435هـ   برقم  أمامها  قضية منظورة 
بإرسالية أحذية  باسم مؤسسة / طوبى الدولية  مبوجب 
بيان االستيراد رقم ) 1117778 ( ويتطلب البت بالقضية 
هذه  في  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد  مثول 
اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية 

الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بإرسالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )  123( برقم  أمامها  منظورة 
عفان   محمد  أمين  مؤسسة/  باسم  احلقائب  و  وأحذية  اللحف 
البت بالقضية  ( ويتطلب   205776 ( مبوجب بيان االستيراد رقم 
القضية  هذه  في  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد  مثول 
وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات الرسمية فقد تقرر 
الرسمية  باجلريدة  النشر  اللجنة عن طريق  أمام  دعوته للمثول 
تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن  وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بإرسالية  تتعلق  1435هـ   لعام   )133( برقم  أمامها  منظورة 
بيان  مبوجب  العربية   التغاريد  مؤسسة/  باسم  الساعات 
مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   )  72264( رقم  االستيراد 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
منظورة أمامها برقم ) 190( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
مبوجب  الراقية   املدن   / مؤسسة  باسم  كهربائية   أجهزة 
بيان االستيراد رقم ) 219210( ويتطلب البت بالقضية مثول 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 

وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية  منظورة أمامها برقم )215 
التجارية  مالبس جاهزة  باسم مؤسسة/ سالم عبود احلداد 
بيان االستيراد رقم ) 268085( ويتطلب البت بالقضية مثول 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
بإرسالية   تتعلق  1435هـ   لعام   )436( برقم  أمامها  منظورة 
بيان  مبوجب  القرشي  حسن  علي  مؤسسة/  باسم  أحذية  
مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   ))73835( رقم  اإلستيراد 

املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
منظورة أمامها برقم ) 144( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
اجلاهزة  للمالبس  املميزة  مؤسسة/  باسم  جاهزة  مالبس 
مبوجب بيان االستيراد رقم )  124906(  ويتطلب البت بالقضية 
مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية 
الرسمية فقد  اجلهات  املستورد عن طريق  تعذر حضور  وألنه 
باجلريدة  النشر  طريق  عن  اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر 
الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن فإن اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر 

القرار غيابياً .

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
منظورة أمامها برقم ) 302( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
بيان  مبوجب  العربية  /التغاريد  مؤسسة  باسم  ساعات 
مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   )122285   ( رقم  االستيراد 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
منظورة أمامها برقم ) 189( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
بيان  مبوجب  للتجارة  الراقية  /املدن  مؤسسة  باسم  هدايا  

مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   )260261( رقم  االستيراد 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 
دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

أن لديها قضية  اللجنة اجلمركية االبتدائية بجدة   تعلن 
منظورة أمامها برقم ) 125( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
للتجارة   مبوجب  املوضة  /رمي  باسم مؤسسة  مالبس جاهزة 
بيان االستيراد رقم )  131408( ويتطلب البت بالقضية مثول 
املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في هذه القضية وألنه 
تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر 

دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية 
وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن 
اللجنة ستبت بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

قضية  لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
منظورة أمامها برقم ) 989( لعام 1435هـ  تتعلق بإرسالية 
االستيراد  بيان  للتجارة  مبوجب  /املرن  باسم مؤسسة  شنط 
أمام  املستورد  مثول  بالقضية  البت  ويتطلب   )54205( رقم 
حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في  دفوعاته  لتقدم  اللجنة 
املستورد عن طريق اجلهات الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول 
أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر 
خالل ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.
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لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 461( لعام 1435هـ  تتعلق 
الرائدة  /الوغد  مؤسسة  باسم  جاهزة  مالبس  بإرسالية 
)  192173( ويتطلب  للتجارة  مبوجب بيان االستيراد رقم 
البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته 
طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في 
اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات 
خالل  يحضر  لم  وإذا  الرسمية  باجلريدة  النشر  طريق  عن 
ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 259( لعام 1435هـ  تتعلق 
مبوجب  / مشاريع جدة  باسم مؤسسة  بالط    بإرسالية 
بالقضية  البت  ويتطلب   )  96083  ( رقم  االستيراد  بيان 
هذه  في  دفوعاته  لتقدم  اللجنة  أمام  املستورد  مثول 
اجلهات  طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 

النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم )286 ( لعام 1435هـ  تتعلق 
بإرسالية أقراص تقطيع  باسم مؤسسة / ماجد إبراهيم 
ويتطلب   )97758( رقم  االستيراد  بيان  مبوجب  الشماسي 
البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته 
طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في 
اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات 
خالل  يحضر  لم  وإذا  الرسمية  باجلريدة  النشر  طريق  عن 
ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً   .

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 184( لعام 1435هـ  تتعلق 
بإرسالية مالبس جاهزة باسم مؤسسة/ فاطمة سليمان 

باخشوين   مبوجب بيان االستيراد رقم )  126897( ويتطلب 
البت بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته 
طريق  عن  املستورد  حضور  تعذر  وألنه  القضية  هذه  في 
اللجنة  أمام  للمثول  دعوته  تقرر  فقد  الرسمية  اجلهات 
خالل  يحضر  لم  وإذا  الرسمية  باجلريدة  النشر  طريق  عن 
ثالثني يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن فإن اللجنة ستبت 

بالقضية بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.

لديها  أن  بجدة  االبتدائية  اجلمركية  اللجنة  تعلن 
قضية منظورة أمامها برقم ) 118( لعام 1435هـ  تتعلق 
بإرسالية قواعد حديدية   باسم مؤسسة / املدن الراقية  
البت  ويتطلب   )  220724  ( رقم  االستيراد  بيان  مبوجب 
بالقضية مثول املستورد أمام اللجنة لتقدم دفوعاته في 
هذه القضية وألنه تعذر حضور املستورد عن طريق اجلهات 
الرسمية فقد تقرر دعوته للمثول أمام اللجنة عن طريق 
النشر باجلريدة الرسمية وإذا لم يحضر خالل ثالثني يوماً 
بالقضية  اللجنة ستبت  فإن  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

بحالتها الراهنة وتصدر القرار غيابياً.
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تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س باأنه مت توثيق القرار 

1436/7/24هـ  وتاريخ   )361057585( برقم  العدل  كتابة  من 

مبوجب املادة )40( من الالئحة القا�سي بتعديل اال�سم لـ )عم�ساء بنت 

نا�سر فاهد القحطاين(�سجل مدين رقم )1095737324( من )عم�ساء( 

القحطاين(،ولالحاطة  فاهد  نا�سر  بنت  )دانا  اال�سم  )دانا(لي�سبح  اإىل 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س باأنه مت توثيق القرار 

من كتابة العدل برقم )36990355( وتاريخ 1436/7/10هـ مبوجب 

هالل  بنت  )بجداء  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من   )40( املادة 

بن �سهيل املطريي(�سجل مدين رقم )1022687162( من )بجداء( اإىل 

املطريي(،ولالحاطة  �سهيل  بن  هالل  بنت  )نهى  اال�سم  )نهى(لي�سبح 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

االأ�سمري( عبداهلل  �سعد  )�سراء  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

لي�سبح  )�سارا(  اإىل  )�سراء(  من   )1015838764( رقم  مدين  �سجل 

اال�سم )�سارا �سعد عبداهلل االأ�سمري(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

حممد  بن  �سرحان  بنت  )نبات  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

القباين(�سجل مدين رقم )1007725102( من )نبات( اإىل )ورد(لي�سبح 

جرى  بذلك  القباين(،ولالحاطة  حممد  بن  �سرحان  بنت  )ورد  اال�سم 

ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإليها )عبديه بنت  باأنه  تقدم  تعلن االأحوال املدنية مبنطقة جازان 

تغيري   )1023089012( رقم  مدين  �سجل  االأ�سمري(  �ستريي  مفرح 

اإىل )عبري( ليكون اال�سم بعد التعديل)عبري  اال�سم االأول من )عبديه( 

بنت مفرح �ستريي االأ�سمري( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنت  )غنيه  اإليها  تقدم  باأنه   جازان  مبنطقة  املدنية  االأحوال  تعلن 

اال�سم  تغيري   )1052798905( رقم  مدين  �سجل  �سفياين(  اأحمد  يحي 

بنت  التعديل)غيداء  بعد  اال�سم  ليكون  )غيداء(  اإىل  )غنيه(  من  االأول 

يحيى اأحمد �سفياين( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإليها )عائ�سه بنت  تعلن االأحوال املدنية مبنطقة جازان باأنه  تقدم 

اال�سم  تغيري   )1039469737( رقم  �سجل مدين  مقبول يحيى حكمي( 

االأول من )عائ�سه( اإىل )ران�سي( ليكون اال�سم بعد التعديل)ران�سي بنت 

مقبول يحيى حكمي( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

االأول لـ )منريه حميد جابر ال�سلمي(�سجل مدين رقم )1091579407(

جابر  حميد  )رميا  التعديل  بعد  اال�سم  )رميا(لي�سبح  اإىل  )منريه(  من 

ال�سلمي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  القرين(�سجل  عاي�س  بلقا�سم  )معي�سه  لـ  االأول  اال�سم 

)1064756669(من )معي�سه( اإىل )حنان(لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)حنان بلقا�سم عاي�س القرين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  ال�سلوي(�سجل  عائ�س  نايف  )بي�ساء  لـ  االأول  اال�سم 

)1061361646(من )بي�ساء( اإىل )العنود(لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)العنود نايف عائ�س ال�سلوى(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  ال�سبياين(�سجل  عبداهلل  نهاري  )عبدالاله  لـ  االأول  اال�سم 

)1031536442(من )عبدالاله( اإىل )عبداالله( واللقب من )ال�سبياين( 

عبداهلل  نهاري  )عبداالله  التعديل  بعد  اال�سم  )النهاري(لي�سبح  اإىل 

النهاري(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

االأول لـ )�سفيه حممد م�سعي هتان(�سجل مدين رقم )1027520715(

من )�سفيه( اإىل )وجد(لي�سبح اال�سم بعد التعديل )وجد حممد م�سعي 

هتان(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  الثعلبي(�سجل  جميل  مر�سود  )را�سده  لـ  االأول  اال�سم 

اإىل )ر�سا( لي�سبح اال�سم بعد التعديل  )1064655200(من )را�سده( 

)ر�سا مر�سود جميل الثعلبي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اال�سم االأول لـ )�سبحه حممد اأحمد البي�ساين الزهراين(�سجل مدين رقم 

التعديل  بعد  اال�سم  )ر�سا(لي�سبح  اإىل  )1050907356(من )�سبحه( 

)ر�سا حممد اأحمد البي�ساين الزهراين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  اآل حمده احلارثي(�سجل مدين  )دخنه علي �سالح  لـ  االأول  اال�سم 

التعديل  بعد  اال�سم  )دانه(لي�سبح  اإىل  )دخنه(  )1061253231(من 

)دانه علي �سالح اآل حمده احلارثي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

االأول لـ )مزنه حامد عباد احلازمى( �سجل مدين رقم )1051505871(

عباد  التعديل )خلود حامد  بعد  اال�سم  اإىل )خلود(لي�سبح  )مزنه(  من 

احلازمى(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  الع�سمى(�سجل  عطيه  حامد  )عبداملعتني  لـ  االأول  اال�سم 

بعد  اال�سم  )عبداهلل(لي�سبح  اإىل  )عبداملعتني(  من   )1040336875(

التعديل )عبداهلل حامد عطيه الع�سمى(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

االأول لـ )رحمه حامد مبارك القرين(�سجل مدين رقم )1093236055(

اإىل )رميا(لي�سبح اال�سم بعد التعديل )رميا حامد مبارك  من )رحمه( 

القرين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

االأول لـ )فوؤاد ع�سق هليل العتيبي(�سجل مدين رقم )1119206009(

من )فوؤاد( اإىل )فار�س(لي�سبح اال�سم بعد التعديل )فار�س ع�سق هليل 

العتيبي(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

االأول لـ )ح�سن اأحمد علي الزهراين( �سجل مدين رقم )1090072495(

اأحمد علي  التعديل )حنان  اإىل )حنان(لي�سبح اال�سم بعد  من )ح�سن( 

الزهراين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  ال�سبيعي(�سجل  حم�سن  ثقيل  )رج�ساء  لـ  االأول  اال�سم 

)1027516663(من )رج�ساء( اإىل )رجاء(لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)رجاء ثقيل حم�سن ال�سبيعي(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

ال�سلمي(�سجل مدين رقم  الهميعي  لـ )عوي�سه م�سلح حبيب اهلل  االأول 

)1082069657(من )عوي�سه( اإىل )رميا(لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)رميا م�سلح حبيب اهلل الهميعي ال�سلمي(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  الزهراين(�سجل  العلي  �سالح  اأحمد  )ب�ساير  لـ  االأول  اال�سم 

التعديل  بعد  اال�سم  )رمي(لي�سبح  اإىل  )ب�ساير(  )1082472919(من 

)رمي اأحمد �سالح العلي الزهراين(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اال�سم االأول لـ )غر�سه عو�سه اأحمد الكرميي العمري(�سجل مدين رقم 

التعديل  بعد  اال�سم  )لينا(لي�سبح  اإىل  )غر�سه(  )1011660170(من 

)لينا عو�سه اأحمد الكرميي العمري(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

االأول لـ )جمعه زنان عيظه الغامدي(�سجل مدين رقم )1054556038(

عيظه  زنان  )امل  التعديل  بعد  اال�سم  )امل(لي�سبح  اإىل  )جمعه(  من 

الغامدي(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف جدة باأنه مت قبول طلب تعديل اال�سم 

االأول لـ )حمادي حمود علي احلربي( �سجل مدين رقم )1024997882(

من )حمادي( اإىل )طالل( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )طالل حمود علي  

احلربي(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من 

لـ)نوير  التنفيذية لنظام االأحوال املدنية بتعديل اال�سم االأول  الالئحة 

)1055120032(من  رقم  مدين   �سجل  اللهيبي(  م�ساعد  �سامل  بنت 

)نوير( اإىل )نور(ومت توثيقه لدى كاتب عدل بال�سك رقم )36866973( 

يف 1436/6/17هـ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من 

الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال املدنية بتعديل اال�سم االأول لـ)بركيه 

)1047659774( رقم  مدين   الفهمي(�سجل  العيفي  هالل  مطري  بنت 

رقم  بال�سك  عدل  كاتب  لدى  توثيقه  )�ساره(ومت  اإىل  )بركيه(  من 

)361092532( يف 1436/8/2هـ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من 

الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال املدنية بتعديل اال�سم االأول لـ )مغنيه 

)1066807866( رقم  مدين   الهذيل(�سجل  الدعدي  رداد  رده  بنت 

رقم  بال�سك  عدل  كاتب  لدى  توثيقه  )رغد(ومت  اإىل  )مغنيه(  من 

)361126022( يف 1436/8/9هـ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س باأنه قد تقدم اإليها )دليل �سامل 

عطوان ال�سمري( �سجل مدين رقم )1028201299( بطلب تغيري اال�سم 

االأول من )دليل( اإىل )�ساره( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )�ساره �سامل 

عطوان ال�سمري( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على  املوافقة  �سدرت   باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

�سجل  ال�سمري(  اخلليل  جازع  هويدي  )فرح  لـ  االأول  اال�سم  تعديل 

مدين رقم )1049517020( من )فرح( اإىل )عبدالرحمن(لي�سبح اال�سم 

جرى  بذلك  ال�سمري(،ولالحاطة  اخلليل  جازع  هويدي  )عبدالرحمن 

ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املوافقة  �سدرت  باأنه  م�سيط  بخمي�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين   �سجل  القحطاين(  علي  قطمان  فوطه   ( ا�سم  تغيري  على 

علي  قطمان  )�ساره  التغيري  بعد  اال�سم  لي�سبح   )1006435711(

القحطاين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليها  تقدم  باأنه   اخلرج   مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اال�سم  تغيري  ال�سهري(بطلب  مياين  اآل  اأحمد  بن  حممد  بنت  )جنديه 

االأول  بال�سجل املدين رقم )1074667187( من  )جنديه( اإىل )جنود( 

لي�سبح اال�سم )جنود حممد اأحمد اآل مياين ال�سهري( ،ولالحاطة بذلك 

جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باأبها، باملوافقة على تغيري اال�سم االأول 

لـ)عبديه عبداهلل عو�سه( من )عبديه( اإىل )عبري( لي�سبح اال�سم الكامل 

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  وذلك  عو�سه(  عبداهلل  )عبري  التعديل  بعد 

)1078594262( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية باأبها، باملوافقة على تغيري اال�سم االأول 

لـ)مو�سى يحيى حمفوظ اآل حمفوظ( من )مو�سى( اإىل )با�سم( لي�سبح 

وذلك  حمفوظ(  اآل  حمفوظ  يحيى  )با�سم  التعديل  بعد  الكامل  اال�سم 

جرى  بذلك  ،ولالحاطة   )1027687159( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب 

ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املوافقة  �سدرت  باأنه  م�سيط  بخمي�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين   �سجل  ال�سهراين(  �سياف  عاي�س  نو�سى   ( ا�سم  تغيري  على 

�سياف  عاي�س  )نوف  التغيري  بعد  اال�سم  لي�سبح   )1027023728(

ال�سهراين(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار  �سدر  باأنه  فر�سان  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اللجنة الفرعية  لالأحوال املدنية رقم)817( يف 1436/5/5هـ، القا�سي 

بتعديل اال�سم االأول لـ)دخيله عبدالرحمن عبيداهلل العب�سي( اإىل )دانه 

 ،)1080530650( رقم  مدين  �سجل  العب�سي(  عبيداهلل  عبدالرحمن 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)رفيعه  لها  تقدم  باأنه  بي�سة  املدنية مبحافظة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اإىل  )رفعيه(  من  االول  اال�سم  تعديل  بطلب  الغامدي(  اأحمد  حممد 

)نوره(لي�سبح اال�سم الكامل بعد التعديل )نوره حممد اأحمد الغامدي( 

بذلك  )1048796476(،ولالحاطة  رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  وذلك 

جرى ن�سره.

تعـــــــديل ا�ســـــــــم
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حممد  )ذعار  اإليها  تقدم  باأنه   بالبكريية  املدنية  االأحوال  تعلن 

رقم  نفو�س  حفيظة   )1081674952( رقم  مدين  �سجل  احلربي( 

اال�سم  البكرييه،تغيري  ،م�سدرها  1432/12/4هـ  بتاريخ   )39862(

حممد  التعديل)عمر  بعد  اال�سم  لي�سبح  )عمر(  اإىل  )ذعار(  من  االأول 

خالل  مبعار�سته  فليتقدم  ذلك  على  معار�سه  له  احلربي(فمن  عبداهلل 

�سهر من تاريخه ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال مبحافظة اخلرب  باأنه �سدر قرار اللجنة الفرعية 

1436/7/16هـ،  وتاريخ   )73799( رقم  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال 

احلمراين  مطلق  �سعد  لـ)جمال  االأول  اال�سم  تغيري  على  باملوافقة 

الهاجري( �سجل مدين رقم )1027857620( من )جمال( اإىل )م�ساري(  

لي�سبح اال�سم بعد التعديل )م�ساري �سعد مطلق احلمراين الهاجري( ، 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ  رقم)73717(  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

حمود  )يزيد  لـ  االأول  اال�سم  تغيري  على  1436/7/10هـ،املوافقة 

بعد  اال�سم  لي�سبح  )زايد(  اإىل  )يزيد(  من  العتيبي(  عبداملح�سن 

رقم  املدين  بال�سجل  العتيبي(وذلك  عبداملح�سن  حمود  )زايد  التعديل 

)1083135739(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�سدرت  اأنه  املنورة  باملدينة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

مدين  اجلابري(�سجل  هالل  بن  خلف  بن  )نايل  طلب  على  املوافقة 

لي�سبح  )نايف(  اإىل  )نايل(  من  االأول  اال�سم  تغيري   )1069991550(

اال�سم الكامل بعد التعديل )نايف بن خلف بن هالل اجلابري( وذلك يف 

1426/5/3هـ �سجل  اأ�سا�س حفيظة النفو�س رقم )202128( وتاريخ 

املدينة،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهم  تقدمت  باأنه  القويعيه  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

)�سبحيه بنت �سايل بن زبن الع�سيمي العتيبي( تعديل اال�سم االأول 

 )1053616502( رقم  املدين  �سجلها  يف  )اليان(  اإىل  )�سبحيه(  من 

�سجل  1436/10/8هـ  )26915( وتاريخ  رقم  النفو�س  وملف حفيظة 

الدرعية، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة رماح  باأنه  تقدم لها )حباب 

اإىل  )حباب(  من  االأول  اال�سم  تعديل  بطلب  املرزوقي(  حمدان  م�سلط 

املرزوقي(  حمدان  م�سلط  )خالد  التعديل  بعد  اال�سم  لي�سبح  )خالد( 

بذلك  )1008015321(،ولالحاطة  رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  وذلك 

جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)اأيوب  لها  تقدم  باأنه  بي�سة  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

من  االول  اال�سم  تعديل  ال�سبيعي(بطلب  امل�سعبي  م�سلط  عبداهلل 

)تركي  التعديل  بعد  الكامل  اال�سم  لي�سبح  )تركي(  اإىل  )ايوب( 

رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  وذلك  ال�سبيعي(  امل�سعبي  م�سلط  عبداهلل 

)1109240547(، ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة البدائع اأنه تقدم لها )�سبيب 

 )1004020481( املدين  ال�سجل  رقم  ال�سفاء(  ابا  عبدالرحمن  عبداهلل 

والذي يرغب يف تعديل اال�سم االأول وذلك من )�سبيب( اإىل )عبدالرحمن(

ابا  عبدالرحمن  عبداهلل  )عبدالرحمن  التعديل  بعد  اال�سم  لي�سبح 

تاريخه،ولالحاطة  من  �سهر  خالل  فليتقدم  معار�سة  له  فمن  ال�سفاء( 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية يف حمافظة رابغ باأنه تقدم اإليها )رزاق 

اإىل  من)رزاق(  االأول  اال�سم  تغيري  بطلب  ال�سلمي(  بخيت  مربوك 

)عزاز(لي�سبح اال�سم بعد التعديل )عزاز مربوك بخيت ال�سلمي( وذلك 

وتاريخ   )43364( رقم  وملفه   )1073689729( رقم  املدين  �سجله  يف 

1429/7/19هـ �سجل )رابغ(،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم اإىل اإدارة االأحوال املدنية بربيدة )م�سلط حمود �سعد احلربي(

�سجل مدين رقم )1076622412( طالبا تغيري اال�سم االول من )م�سلط( 

�سعد  حمود  )في�سل  التغيري  بعد  اال�سم  ي�سبح  بحيث  )في�سل(  اإىل 

،ولالحاطة  تاريخه  من  �سهر  خالل  فليتقدم  معار�سة  له  احلربي(فمن 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة تبوك باأنه قد �سدر قرار اللجنة 

1435/9/12هـ،   الفرعية لنظام االأحوال املدنية  رقم )938( وتاريخ 

مفرح  بن  �سميحان  بنت  )نوير  لـ  االأول  اال�سم  تغيري  على  باملوافقة 

بعد  كاماًل  اال�سم  لي�سبح  )ليلى(  اإىل  )نوير(  العنزي(من  ال�سوي 

التغيري )ليلى بنت �سميحان بن مفرح ال�سوي العنزي( يف ال�سجل املدين 

رقم )1066718725( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

االأ�سود(  حممد  منديل  )عوي�س  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

لي�سبح  )عبري(  اإىل  )عوي�س(  من   )1034398683( رقم  مدين  �سجل 

اال�سم )عبري منديل حممد االأ�سود( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة  مبوجب  الريا�س  مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

بن  وعالن  بنت  )مر�سيه  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من   )40(

اإىل  )مر�سيه(  من   )1006862526( رقم  مدين  �سجل  القحطاين(  علي 

القحطاين(  علي  بن  وعالن  بنت  )م�ساعل  اال�سم  لي�سبح  )م�ساعل( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

حممد  بن  �سعود  بنت  )ع�سيبة  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

الكبريي( �سجل مدين رقم )1049249657( من )ع�سيبة( اإىل )م�ساعل( 

لي�سبح اال�سم )م�ساعل بنت �سعود بن حممد الكبريي( ولالحاطة بذلك 

جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

من الالئحة القا�سي بتعديل اال�سم لـ )عي�سه بنت مو�سى بن علي كعبي( 

�سجل مدين رقم )1074637156( من )عي�سه( اإىل )رمي( لي�سبح اال�سم 

)رمي بنت مو�سى بن علي كعبي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اآل  �سعد  بن  حممد  بنت  )نوره  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

)نوره(  من   )1100098910( رقم  مدين  �سجل  القحطاين(  جفريان 

جفريان  اآل  �سعد  بن  حممد  بنت  )اأحالم  اال�سم  لي�سبح  )اأحالم(  اإىل 

القحطاين( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

بن عوي�س  بنت عو�س  )مليحه  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

ال�سدادي احلربي( �سجل مدين رقم )1059568384( من )مليحه( اإىل 

)اأمل( لي�سبح اال�سم )اأمل بنت عو�س بن عوي�س ال�سدادي احلربي( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

من الالئحة القا�سي بتعديل اال�سم لـ )غزواء بنت عبداملح�سن بن م�سلم 

)غزواء(  من   )1065650408( رقم  مدين  �سجل  العتيبي(  الدلبحي 

اإىل )غاليه( لي�سبح اال�سم )غاليه بنت عبداملح�سن بن م�سلم الدلبحي 

العتيبي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

�سياف  بن  علي  بنت  )م�سبوبه  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

)عبري(  اإىل  )م�سبوبه(  من   )1070964232( رقم  مدين  �سجل  ح�سن( 

لي�سبح اال�سم )عبري بنت علي بن �سياف ح�سن( ولالحاطة بذلك جرى 

ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

جراب  بن  �سياف  بنت  )زباده  لـ  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

علي اآل ذيب( �سجل مدين رقم )1049088949( من )زباده( اإىل )ملى( 

لي�سبح اال�سم )ملى بنت �سياف بن جراب علي اآل ذيب( ولالحاطة بذلك 

جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اآل  لـ )وعله بنت عبداهلل بن م�سفر  القا�سي بتعديل اال�سم  من الالئحة 

اإىل  )وعله(  من   )1068774684( رقم  مدين  �سجل  القحطاين(  حممد 

القحطاين(  اآل حممد  بن م�سفر  بنت عبداهلل  اال�سم )رمي  لي�سبح  )رمي( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املادة )40(  الريا�س مبوجب  املدنية مبنطقة  االأحوال  اإدارة  تعلن 

�سعود  بن  بنت �سجعان  لـ )مليون  اال�سم  بتعديل  القا�سي  الالئحة  من 

اإىل  )مليون(  من   )1077068706( رقم  مدين  �سجل  العتيبي(  املقاطي 

العتيبي(  املقاطي  �سعود  بن  �سجعان  بنت  )مها  اال�سم  لي�سبح  )مها( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

مده�س  )بدن  لها  تقدم  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

اإبراهيم املجادعه الدو�سري( �سجل مدين رقم )1033182799( بتعديل 

اال�سم االأول  من )بدن( اإىل )بدر( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )بدر مده�س 

اإبراهيم املجادعه الدو�سري( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س باأنه تقدم لها )ذيب �سعد عويزب 

القعياين املطريي( �سجل مدين رقم )1049236597( بتعديل اال�سم االأول  

من )ذيب( اإىل )في�سل( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )في�سل �سعد عويزب 

القعياين املطريي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س باأنه تقدم لها )عقاب عبدالعزيز 

بتعديل   )1031635897( رقم  مدين  �سجل  الزهراين(  حفا�س  اأبو  عبداهلل 

اال�سم االأول  من )عقاب( اإىل )في�سل( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )في�سل 

عبدالعزيز عبداهلل اأبو حفا�س الزهراين( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باأنه تقدم لها )انور فهد نا�سر  اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س  تعلن 

من  االأول   اال�سم  بتعديل   )1006283343( رقم  مدين  �سجل  الغامن( 

)انور( اإىل )�سقر( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )�سقر فهد نا�سر الغامن( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميزر  علي  )عيد  لها  تقدم  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

الغيداين احلربي( �سجل مدين رقم )1003856109( بتعديل اال�سم االأول  

من )عيد( اإىل )عبدالعزيز( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )عبدالعزيز علي 

ميزر الغيداين احلربي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي  )�سعران  لها  تقدم  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

بتعديل   )1047396427( رقم  مدين  �سجل  ال�سهري(  البكري  عاروك 

اال�سم االأول  من )�سعران( اإىل )عبدالعزيز( لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)عبدالعزيز علي عاروك البكري ال�سهري( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س باأنه تقدم لها )هاجر احمد �سيف 

من  االأول   اال�سم  بتعديل   )1066720739( رقم  مدين  �سجل  ال�سيف( 

)هاجر( اإىل )اجلوهره( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )اجلوهره احمد �سيف 

ال�سيف( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدرت املوافقة على تعديل 

رقم  مدين  �سجل  املطريي(  امليموين  م�سعود  غائب  لـ)هاب�س  االول  اال�سم 

)1072040692(   من )هاب�س( اإىل )�سلمان( لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)�سلمان غائب م�سعود امليموين املطريي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية بالريا�س باأنه �سدرت املوافقة على تعديل 

رقم  مدين  �سجل  القحطاين(  املكور  حممد  عبداهلل  لـ)ع�سق  االول  اال�سم 

)1037260104(   من )ع�سق( اإىل )�سلمان( لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)�سلمان عبداهلل حممد املكور القحطاين( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على  املوافقة  �سدرت  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

تعديل اال�سم االول لـ )حيدر بن اإبراهيم بن علي اآل خازم البي�سي( �سجل 

مدين رقم )1029336110(   من )حيدر( اإىل )نايف( لي�سبح اال�سم بعد 

بذلك  ولالحاطة  البي�سي(  خازم  اآل  علي  بن  اإبراهيم  بن  )نايف  التعديل 

جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على  املوافقة  �سدرت  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  �سجل  العنزي(  طاعن  ح�سن  لـ)عزيزه  االول  اال�سم  تعديل 

)1032089086(   من )عزيزه( اإىل )جمانه( لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)جمانه ح�سن طاعن العنزي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س باأنه مت توثيق القرار من 

كتابة العدل برقم )361032359( وتاريخ 1436/7/18هـ مبوجب املادة 

)40( من الالئحة القا�سي بتعديل اال�سم لـ )فله �سايف �سويحي العنزي( 

�سجل مدين رقم )1065357574( من )فله( اإىل )فهده(لي�سبح اال�سم بعد 

التعديل )فهده �سايف �سويحي العنزي( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار  توثيق  مت  باأنه  الريا�س  مبنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

من كتابة العدل برقم )361080592( وتاريخ 1436/7/29هـ مبوجب 

املادة )40( من الالئحة القا�سي بتعديل اال�سم لـ )�ساحله بنت قا�سم بن 

ح�سن اآل قانع اال�سمري( �سجل مدين رقم )1038808836( من )�ساحله( 

اإىل )ملياء( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )ملياء بنت قا�سم بن ح�سن اآل قانع 

اال�سمري( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعـــــــديل ا�ســـــــــم
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تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبنطقة الريا�س باأنه مت توثيق القرار 

من كتابة العدل برقم )36564805( وتاريخ 1436/4/19هـ مبوجب 

املادة )40( من الالئحة القا�سي بتعديل اال�سم لـ )ام هاين بنت ابراهيم 

اإىل  هاين(  )ام  من   )1125101426( رقم  مدين  �سجل  اجلوين(  علي  بن 

)هيام( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )هيام بنت ابراهيم بن علي اجلوين( 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف   املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  �سجل  الزهراين(  عبداهلل  معي�س  )�سعديه  لـ  االأول  اال�سم 

)1026084192( من )�سعديه( اإىل )�سهى( لي�سبح اال�سم بعد التعديل 

)�سهى معي�س عبداهلل الزهراين( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعديل  طلب  قبول  مت  باأنه  جدة  يف   املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  �سجل  املحوري(  علي  مرزوق  )مرزوقه  لـ  االأول  اال�سم 

بعد  اال�سم  لي�سبح  )م�ساعل(  اإىل  )مرزوقه(  من   )1073513572(

التعديل )م�ساعل مرزوق علي املحوري( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبكة املكرمة  بناء على املادة )40( من 

باأنه  مت توثيق تعديل اال�سم  الالئحة التنفيذية لنظام االأحوال املدنية 

1436/8/3هـ   يف   )361096788( رقم  بال�سك  عدل  كاتب  لدى  االول 

رقم  مدين   �سجل  الزهراين(  الغبي�سي  عبداهلل  �سعيد  )خ�سراء  لـ 

)1080749987( من )خ�سراء( اإىل )لينا( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإليها  تقدم  باأنه  البكرييه  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

حفيظة   )1079366231( رقم  املدين  �سجل   املطريي(  حامد  )معزي 

البكرييه  م�سدرها  1427/12/2هـ   وتاريخ    )34418( رقم  نفو�س 

طالبا تعديل  اال�سم االأول من )معزي( اإىل )عبدالعزيز( ليكون اال�سم 

معار�سه  له  فمن  املطريي(  الديحاين  حامد  )عبدالعزيز  التعديل  بعد 

بذلك  ،ولالحاطة  تاريخه  من  �سهر  فليتقدم مبعار�سته خالل  ذلك  على 

جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة عفيف  باأنه  بناءا على م�سروع 

ثمر  بن  حممد  بن  )دليم  رغبة    على  املوافقة  املت�سمن  املوحد  القرار 

العتيبي( تعديل اال�سم  االأول من )دليم( اإىل )�سليمان( لي�سبح اال�سم 

بال�سجل  العتيبي(  وذلك  كامل بعدالتغيري )�سليمان بن حممد بن ثمر 

املدين رقم )1065190082( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة املذنب  باأنه �سدرت املوافقة  

االأول  اال�سم  تغيري  على    ، 1435/8/13هـ  وتاريخ   )55427( رقم 

)حممد(  اإىل  )جلوي(  من  املطريي(  جحي�س  بن  را�سد  بن  )جلوي  لـ  

بن  را�سد  بن  )حممد  التايل  النحو  على  التغيري  بعد  اال�سم  لي�سبح 

رقم   )1043925302( رقم  املدين   بال�سجل  وذلك  املطريي(  جحي�س 

1411/8/4هـ  �سجل املذنب، ولالحاطة بذلك  امللف )1537( وتاريخ 

جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة البكرييه باأنه تقدم اإليها )ركان 

 )1100606134( رقم  املدين  �سجل   املطريي(  امليموين  دوخي  �سليم 

م�سدرها  1435/8/25هـ   وتاريخ    )42591( رقم  نفو�س  حفيظة 

البكرييه طالبا تعديل  اال�سم االأول من )ركان( اإىل )راكان( ليكون اال�سم 

له معار�سه  امليموين املطريي( فمن  �سليم دوخي  التعديل )راكان  بعد 

على ذلك فليتقدم مبعار�سته خالل �سهر من تاريخه ، ولالحاطة بذلك 

جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املوافقة   �سدرت  باأنه  م�سيط  بخمي�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  �سجل  جمعان(  اآل  حممد  �سالح  )غ�سه  ا�سم   تعديل  على 

بعد  اال�سم  لي�سبح  )غ�سنه(   اإىل  )غ�سه(   من   )1068998390(

التعديل )غ�سنه �سالح حممد اآل جمعان( ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه �سدر قرار اللجنة  اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة رنيه   تعلن 

وتاريخ  رقم)1100(  املكرمة  مكة  مبنطقة  املدنية  لالأحوال  الفرعية  

منري  �سلطان  )براز  طلب   على  املوافقة  املت�سمن   ، 1436/4/8هـ 

من  االأول  اال�سم  تغيري   )1023476417( رقم  مدين  �سجل  ال�سبيعي( 

)براز( اإىل )فالح( لي�سبح اال�سم الكامل بعد التغيري )فالح �سلطان منري 

ال�سبيعي(  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن االأحوال املدنية مبنطقة جازان باأنه تقدمت اليها )قمريه بنت 

علي يحيى �ساجري( �سجل مدين رقم )1059874105( طالبا بتعديل 

ا�سمها االول من )قمريه( اإىل )مها( لي�سبح اال�سم بعد التعديل )مها بنت 

علي يحيى �ساجري(  ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم  باأنه  عري�س   ابي  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  �سجل  احلازمي(  احمد  بن  راجح  بنت  )حمامة  لها 

)1072283698( بتعديل اال�سم االول من)حمامة( اإىل )هديل( لي�سبح 

اال�سم بعد التعديل )هديل بنت راجح بن احمد احلازمي( ،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه �سدرت  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

رقم  مدين  �سجل  ال�سمريي(  م�ساعد  حمد  طلب)متعبه  على  املوافقة 

)1071475105( تغيري اال�سم االأول من )متعبه( اإىل )نوال( لي�سبح 

يف  وذلك  ال�سمريي(  م�ساعد  حمد  )نوال  التغيري  بعد  الكامل  اال�سم 

�سجل  1432/10/23هـ  وتاريخ   )56200( رقم  الهوية  اأ�سا�س 

املدينة،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه �سدرت  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

مدين  �سجل  املطريي(  فويران  لفيان  بنت  طلب)فليفله  على  املوافقة 

)1003508577( تغيري اال�سم االأول من )فليفله( اإىل )ليلى( لي�سبح 

اال�سم الكامل بعد التغيري )ليلى بنت لفيان فويران املطريي( وذلك يف 

اأ�سا�س الهوية رقم )71895( وتاريخ 1434/10/29هـ �سجل املدينة، 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

مدين  �سجل  اجلابري(  فا�سي  هالل  طلب)فرجه  على  املوافقة  �سدرت 

لي�سبح  اإىل )فرح(  االأول من )فرجه(  )1069567723( تغيري اال�سم 

اال�سم الكامل بعد التغيري )فرح هالل فا�سي اجلابري( وذلك يف اأ�سا�س 

الهوية رقم )60557( وتاريخ 1433/3/5هـ �سجل املدينة،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

�سجل  احلربي(  �سعف  م�سعود  طلب)ف�سه  على  املوافقة  �سدرت 

)رمي(  اإىل  )ف�سه(  من  االأول  اال�سم  تغيري   )1057294447( مدين 

احلربي(  �سعف  م�سعود  )رمي  التغيري  بعد  الكامل  اال�سم  لي�سبح 

1434/4/20هـ �سجل  الهوية رقم )15794( وتاريخ  اأ�سا�س  وذلك يف 

املدينة2،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه �سدرت  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

مدين  �سجل  احلبي�سي(  �سالح  حامد  طلب)�سعيده  على  املوافقة 

)1045325550( تغيري اال�سم االأول من )�سعيده( اإىل )�سمر( لي�سبح 

اال�سم الكامل بعد التغيري )�سمر حامد �سالح احلبي�سي( وذلك يف اأ�سا�س 

الهوية رقم )16454( وتاريخ 1427/3/11هـ �سجل املدينة،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه �سدرت  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

الغنام اخلالدي( �سجل مدين  املوافقة على طلب)مرزوقه جابر �سالح 

)1098458076( تغيري اال�سم االأول من )مرزوقه( اإىل )غدي( لي�سبح 

وذلك  اخلالدي(  الغنام  �سالح  جابر  )غدي  التغيري  بعد  الكامل  اال�سم 

اأحوال  1433/8/25هـ �سجل  الهوية رقم )9067( وتاريخ  اأ�سا�س  يف 

الدمام 2،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه �سدرت  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

مدين  �سجل  املطريي(  املهلكي  عوا�س  ثابت  طلب)غزيل  على  املوافقة 

لي�سبح  )ليلى(  اإىل  االأول من )غزيل(  اال�سم  )1027675410( تغيري 

املطريي(  املهلكي  عوا�س  ثابت  )ليلى  التغيري  بعد  الكامل  اال�سم 

1435/7/28هـ �سجل  الهوية رقم )78153( وتاريخ  اأ�سا�س  وذلك يف 

املدينة،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

�سجل  الرويتعي(  حمود  عويلي  طلب)عليه  على  املوافقة  �سدرت 

)علياء(  اإىل  )عليه(  من  االأول  اال�سم  تغيري   )1053793285( مدين 

الرويتعي(  حمود  عويلي  )علياء  التغيري  بعد  الكامل  اال�سم  لي�سبح 

�سجل  1433/5/1هـ  وتاريخ   )3557( رقم  الهوية  اأ�سا�س  يف  وذلك 

املدينة2،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

�سجل  العطا�س(  عبداهلل  حم�سن  طلب)خرييه  على  املوافقة  �سدرت 

)�سمر(  اإىل  )خرييه(  من  االأول  اال�سم  تغيري   )1081333393( مدين 

العطا�س(  عبداهلل  حم�سن  )�سمر  التغيري  بعد  الكامل  اال�سم  لي�سبح 

1433/6/18هـ �سجل  الهوية رقم )63204( وتاريخ  اأ�سا�س  وذلك يف 

املدينة،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأنه  املنورة  باملدينة  الن�سائية  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

مدين  �سجل  العامري(  حممد  ناجي  طلب)زكيه  على  املوافقة  �سدرت 

)1095793483( تغيري اال�سم االأول من )زكيه( اإىل )بلقي�س( لي�سبح 

اال�سم الكامل بعد التغيري )بلقي�س ناجي حممد العامري( وذلك يف اأ�سا�س 

الهوية رقم )71229( وتاريخ 1426/12/21هـ �سجل جدة،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة بدر  اأنه  تقدم لها )منرية بنت 

�ساعد بن العفني احل�سيني(  �سجل مدين )1038700215( تغيري ا�سمه 

العفني  بن  �ساعد  بنت  )هيفاء  كامال  اال�سم  لي�سبح  )هيفاء(  اإىل  االأول 

احل�سيني( يف حفيظة النفو�س رقم )67858( يف 1434/3/29هـ �سجل 

املدينة،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املوافقة  �سدرت  اأنه  املنورة  باملدينة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

 )1053834360( مدين  �سجل  العمري(  عاي�س حمد  )فريد  على طلب 

بعد  الكامل  اال�سم  لي�سبح  )فهد(  اإىل  )فريد(  من  االأول  اال�سم  تغيري 

التغيري )فهد عاي�س حمد العمري( وذلك يف اأ�سا�س حفيظة نفو�سه رقم 

)188742( وتاريخ 1424/6/28هـ �سجل املدينة املنورة،ولالحاطة 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املوافقة  �سدرت  اأنه  املنورة  باملدينة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

مدين  �سجل  �سالح(  حممد  بن  عبدالرحمن  بنت  )ربي  طلب  على 

لي�سبح  )ربى(  اإىل  )ربي(  من  االأول  اال�سم  تغيري   )1080112665(

 ، بن حممد �سالح(  عبدالرحمن  بنت  )ربى  التغيري  بعد  الكامل  اال�سم 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ  رقم)63079(  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

�سعد  )�سنا  لـ  االأول  اال�سم  تغيري  على  املوافقة  1435/3/18هـ، 

)�سنا(  من   )1072411562( رقم  مدين  البي�سي(�سجل  ال�سعدي  فايز 

فايزال�سعدي  �سعد  )اريج  التعديل  بعد  اال�سم  لي�سبح  اإىل)اريج(  

البي�سي( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ  رقم)72963(  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

حممد  )عبده  لـ  االأول  اال�سم  تغيري  على  املوافقة  1436/5/27هـ، 

اإىل  )عبده(  من   )1055523540( رقم  مدين  �سجل  جعمل(  عبداهلل 

)عبدالرحمن(  لي�سبح اال�سم بعد التعديل )عبدالرحمن حممد عبداهلل 

جعمل( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار  �سدر  باأنه  ال�سرقية  باملنطقة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ  رقم)69202(  بال�سرقية  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة 

لـ )دالل(�سجل مدين  االأول  اال�سم  املوافقة على تغيري  1436/2/4هـ، 

بعد  اال�سم  لي�سبح  اإىل)فاطمه(   )دالل(  من   )1014340168( رقم 

التعديل )فاطمه عدنان جواد امل�سلم( ،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن اإدارة االأحوال املدنية مبحافظة حفر الباطن  باأنه �سدر قرار 

اللجنة الفرعية لالأحوال املدنية رقم)73054( وتاريخ 1436/6/2هـ، 

باملوافقة على تغيري اال�سم االأول لـ  )�سويد بن ح�سن حممد اآل نحيله 

اال�سمري( من )�سويد( اإىل )اأحمد( لي�سبح اال�سم بعد التغيري )اأحمد بن 

ح�سن حممد اآل نحيله اال�سمري( يف �سجله املدين رقم )1065068560( 

وذلك بناء على طلبه،ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�سدر  باأنه  الباطن   حفر  مبحافظة  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

وتاريخ  رقم)71721(  املدنية  لالأحوال  الفرعية  اللجنة  قرار 

بنت  )�سنتا  لـ   االأول  اال�سم  تغيري  على  باملوافقة  1436/4/12هـ، 

لي�سبح  )هديل(  اإىل  )�سنتا(  من  احلربي(  اجلليدي  حم�سن  طليحان 

التغيري )هديل بنت طليحان حم�سن اجلليدي احلربي( يف  بعد  اال�سم 

طلبه،ولالحاطة  على  بناء  وذلك   )1069139697( رقم  املدين  �سجله 

بذلك جرى ن�سره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد  )�ساره  لها  تقدم  باأنه  بالريا�س  املدنية  االأحوال  اإدارة  تعلن 

االأول   اال�سم  بتعديل   )1071962441( رقم  مدين  عيداحلربي(�سجل 

احلربي(،  عيد  حممد  )�سارة  اال�سم  )�سارة(لي�سبح  اإىل  )�ساره(  من 

ولالحاطة بذلك جرى ن�سره.

تعـــــــديل ا�ســـــــــم
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ADEL 2

املتقدمة  وال�صناعات  لتقنيات  االدراك  نافده  �صركة  تاأ�صي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�ص�ؤولية  )ذات 

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

اجلن�سيةال�سم
 ال�سجل املدين /

 رقم جواز ال�سفر
 املدينة العمر املهنة تاريخ النتهاء

 نوع

 ال�سراكة

 طرفالريا�س28 غري حكومي105972873116/01/1442 �سعودي في�سل ماجد عبداهلل الدو�سري

 طرف الريا�س3 غري حكومي1155458258 �سعودي تركي في�سل ماجد الدو�سري

 طرفالريا�س0 غري حكومي1168240032 �سعودي ماجد في�سل ماجد الدو�سري

بيانات الو�سي / الويل لل�سركاء القا�سرين : 

 ا�سم الو�سيا�سم ال�سريك
 جن�سية

 الو�سي

 ال�سجل املدين /

 رقم جواز ال�سفر
 تاريخ النتهاء

 عمر

 الو�سي

 نوع

 الو�سي

 تركي في�سل ماجد الدو�سري
 في�سل ماجد عبداهلل

الدو�سري
 و�سي105972873116/01/144228 �سعودي

 ماجد في�سل ماجد الدو�سري
 في�سل ماجد عبداهلل

الدو�سري
 و�سي105972873116/01/144228 �سعودي

ثانياً : ا�سم ال�سركة : 

ا�سم ال�سركة هو : �سركة نافذه الإدراك لتقنيات وال�سناعات املتقدمة املحدودة 

ثالثاً : اأغرا�س ال�سركة : 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

الغرض
 الزراعة والصيد

 المناجم والبترول وفروعها
 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

 الكهرباء والغاز والماء وفروعه
 التشييد والبناء

 النقل والتخزين والتبريد
 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية
 التجارة

 تقنية المعلومات
 األمن والسالمة

جهات  من  الالزمة  الرتاخي�س  على  احل�سول  وبعد  املتبعة  الأنظمة  وفق  اأن�سطتها  ال�سركة  ومتار�س 

الخت�سا�س . 

رابعاً : املركز الرئي�سي : 

الريا�س  يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة   

خام�ساً : مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 50 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

�ساد�ساً : راأ�س املال وتوزيع احل�س�س : 

مئتا األف ريال  ريال �سعودي    200,000 حدد راأ�سمال ال�سركة بـ  

ريال �سعودي مت توزيعها على  100   ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة  2000  مق�سم اإىل  

ال�سركاء كالآتي : 

 قيمة الحصةاسم الشريك
 عدد الحصص

النقدية
 عدد الحصص

العينية
 قيمة

 اإلجمالي
2000070140,000 فيصل ماجد عبدهللا الدوسري
200001530,000 تركي فيصل ماجد الدوسري
200001530,000 ماجد فيصل ماجد الدوسري

0100200,000ــــ اإلجمالي
يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة . 

اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية  اأموالهم اخلا�سة  كما يقر ال�سركاء مب�سوؤوليتهم النظامية يف 

التالية : 

 قيمة األصل األصل
100,000 أثاث ومفروشات

100,000 أجهزة الكترونية وكهربائية
200,000 اإلجمالي

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 

ـ يدير ال�سركة ال�سيد : 

الجنسية اسم المدير
 السجل المدني /
 الجواز / اإلقامة

 مكان اإلقامة العمر تاريخ االنتهاء

 الرياض105972873116/01/144228 سعودي فيصل ماجد عبدهللا الدوسري

 السطات والصالحيات الالزمة اسم المدير
 فيصل ماجد عبدهللا

 الدوسري
للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل 

املثال ل احل�سر : حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو تندمج معها ال�سركة 

التاأ�سي�س  اأي بند من عقود  اأخرى يف  اأية تعديالت  اأو  اأو خف�س راأ�س املال  لزيادة 

امل�ساهمة  ال�سركات  يف  ال�سركة  ومتثيل  التجارية  ال�سجالت  ا�ستخراج  حق  وله   ،

ال�سركة  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س  ويف  ال�سركات  عقود  على  والتوقيع  ال�سركة  فيها 

وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واأمام كاتب 

العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات 

وا�ستالمها  واإلغائها وجتديدها  التجارية  ال�سجالت  �سهر وت�سجيل وا�ستخراج  من 

وا�ستالم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة 

وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند 

اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة 

العادية  العمومية  التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات  لل�سركات واللجان 

والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على املحا�سر والقرارات وله حق 

املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول 

الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  اأو  التحكيم  وقبول  رف�سه  اأو  ال�سلح 

والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة 

التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم 

وعمل  املظامل  وديوان  للعمال  والعليا  البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية 

واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات  كافة 

القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي 

ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  لالأ�سهم  والإفراغ  وال�سراء  والبيع 

وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  يف  لل�سركة 

اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س 

والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف 

وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها 

والأهلية  احلكومية  العقود  على  التوقيع  حق  وله  وعزلهم  و�سالحياتهم  رواتبهم 

والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية 

وتقدمي العرو�س للعمالء كما اأنه ميثل ال�سركة يف عالقتها مع الغري واأمام الق�ساء 

حق  وله  احلكومية  والدوائر  اجلهات  اأو  العمالء  اأمام  �سواًء  الأمور  جميع  ويف 

ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق  وله  التاأ�سريات  وا�ستخراج  العمل  مكتب  مراجعة 

الأيدي العاملة اأو املحا�سبني القانونيني اأو املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات 

يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على 

والئتمانات  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات  وفتح  والإيداع  وال�سحب  ال�سيكات 

والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات 

ال�سمانات  واملنح وقبول  بذلك  العقود اخلا�سة  ال�سرعية وتوقيع  ال�سوابط  وفق 

والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع لل�سركة 

وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج 

اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج 

يف  الغري  واإنابة  ال�سركة  عن  نيابة  واملدافعة  املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق  وله 

ال�سالحيات

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر 

مقبول اأو يف وقت غري لئق . 

ثامناً : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو 

زيادة الأعباء املالية لل�سركاء . تا�سعاً : ال�سنة املالية : 

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 20/03/1437هـ املوافق 

31/12/2015م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 

عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

على  يوزع  الباقي  النظامي  الحتياطي  لتكوين  الأرباح  من  باملائة(  )ع�سرة   10% قدرها  ن�سبة  جتنب 

ال�سركاء . حادي ع�سر : الإخطارات : 

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة 

يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة . 

ال�سم التوقيع فيصل ماجد عبدهللا الدوسري 

تركي فيصل ماجد الدوسري
 ماجد فيصل ماجد الدوسري

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد351538078  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف 1435/12/21هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

اجلن�سيةال�سم
 ال�سجل املدين / رقم

 جواز ال�سفر
 املدينة العمر املهنة تاريخ النتهاء

 نوع

 ال�سراكة

 اأحمد عبدالعزيز حمني

 احلمني

 طرفالريا�س22 غري حكومي107582196525/06/1439 �سعودي

 طرف الريا�س47 غري حكومي103636131715/03/1445 �سعودي بدريه عبداهلل حممد الر�سيد

ثانياً : ا�سم ال�سركة : 

 ا�سم ال�سركة هو : �سركة اجماد المتياز القاب�سة 

ثالثاً : اأغرا�س ال�سركة : 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

الغرض

 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

 التشييد والبناء

 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى

 التجارة

 تقنية المعلومات

جهات  من  الالزمة  الرتاخي�س  على  احل�سول  وبعد  املتبعة  الأنظمة  وفق  اأن�سطتها  ال�سركة  ومتار�س 

الخت�سا�س . 

رابعاً : 

املركز الرئي�سي : 

الريا�س  يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة   

خام�ساً :

 مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

�ساد�ساً :

 راأ�س املال وتوزيع احل�س�س : 

خم�سمائة األف ريال  ريال �سعودي     500,000 حدد راأ�سمال ال�سركة بـ  

على  توزيعها  مت  �سعودي  ريال  100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة   5000   مق�سم اإىل  

ال�سركاء كالآتي : 

 قيمة الحصة اسم الشريك
 عدد الحصص

النقدية
 عدد الحصص

العينية
 قيمة اإلجمالي

50000945,000 أحمد عبدالعزيز حمين الحمين
5000091455,000 بدريه عبدهللا محمد الرشيد

0100500,000ــــ اإلجمالي
يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة . 

العينية  احل�س�س  تقييم  عند  الغري  اأمام  اخلا�سة  اأموالهم  يف  النظامية  مب�سوؤوليتهم  ال�سركاء  يقر  كما 

التالية : 

 قيمة األصل األصل

250,000 أثاث

250,000 أدوات ومعدات

500,000 اإلجمالي

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 

ـ يدير ال�سركة ال�سيد : 

الجنسية اسم المدير
 السجل المدني / الجواز

 / اإلقامة
 مكان اإلقامة العمر تاريخ االنتهاء

 الرياض107582196525/06/143922 سعودي أحمد عبدالعزيز حمين الحمين

 السلطات والصالحيات الالزمة اسم المدير

 أحمد عبدالعزيز
 حمين الحمين

على  ذلك  يف  مبا  ال�سركة  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  للمدير 

�سبيل املثال ل احل�سر : حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية 

العدل والتوقيع على عقود  ال�سرعية وكتابات  لدى املحاكم  والإدارية ومتثيلها 

التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو تندمج 

معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند من عقود 

التاأ�سي�س ، وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات 

امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم 

املخت�سة  واجلهات  ال�سركات  واإدارة  التجارة  وزارة  لدى  وت�سجيلها  ال�سركة 

واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من 

وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر 

وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة  وا�ستالم 

وقرارات  ال�سركات  يف  ال�سركاء  قرارات  على  والتوقيع  فيها  وامل�ساهم  التابعة 

تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف 

جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات 

العمومية العادية والغري عادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على املحا�سر 

واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  وله  والقرارات 

رف�سه  اأو  التحكيم  وقبول  رف�سه  اأو  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة 

والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى الرد عليها واإعطاء املخال�سات التنازل لدى 

املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية والعمالية وجلان 

البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم 

والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله 

حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع 

والبيع  لالأ�سهم  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  والأرا�سي  للعقار  وقبوله  والإفراغ 

التابعة  الأخرى  ال�سركات  يف  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ  وال�سراء 

ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها  وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع 

والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات 

ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق  اأغرا�س  املنقولة وغري املنقولة �سمن 

و�سالحياتهم  رواتبهم  وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني 

حق  وله  والتجارية  والأهلية  احلكومية  العقود  على  التوقيع  حق  وله  وعزلهم 

التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العر�س  توقيع عقود �سناديق 

للعمالء كما اأنه ميثل ال�سركة يف عالقتها مع الغري واأمام الق�ساء ويف جميع الأمور 

�سواًء اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل 

اأو  العاملة  الأيدي  ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق  وله  التاأ�سريات  وا�ستخراج 

اأو املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف كافة البنوك  املحا�سبني القانونيني 

ال�سيكات  و�سرف  النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة  با�سم  اململكة  وخارج  داخل 

والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت 

واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والبنكية  وال�سمانات  والئتمانات 

واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س 

العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول 

الغري  توكيل  حق  وله  املخت�سة  اجلهات  لدى  وقيدها  لل�سركة  فروع  وافتتاح 

وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات 

واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة 

عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات 

اإذا وقع العزل بغري  ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س 

مربر مقبول اأو يف قت غري لئق . 

ثامناً : 

قرارات ال�سركاء : 

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء 

. تا�سعاً : 

ال�سنة املالية : 

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 20/03/1437هـ املوافق 

31/12/2015م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 

عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

على  يوزع  الباقي  النظامي  الحتياطي  لتكوين  الأرباح  من  باملائة(  )ع�سرة   10% قدرها  ن�سبة  جتنب 

ال�سركاء . 

حادي ع�سر : 

الإخطارات : 

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة 

يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة . 

ال�سم                                                                         التوقيع

أحمد عبدالعزيز حمين الحمين
بدريه عبدهللا محمد الرشيد

  وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد

   �سبط ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد

 351558771  من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/12/25هـ

و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم بدريه عبدهللا محمد الرشيد

حمدودة( م�س�ؤولية  )ذات  القاب�سة  االمتياز  اأجماد  �سركة  تاأ�سي�س  عقد  ملخ�س 
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واملقاوالت  للتجارة  الطاقة  نطاق  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�ش�ؤولية  )ذات 
 و فقاً للمادتني رقمي 161 و 164 من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( و 

تاريخ 1385/3/22 ه و املعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/23( و تاريخ 1402/6/28 ه . 

فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً ملا ياأتي :                                                                                اأوًل :- اأ�سماء 

 ال�سركاء و رقم ال�سجل املدين  و حمال اإقامتهم و مهنتهم و جن�سياتهم :

1- ال�سيد / بدر علي اأبراهيم  بوخم�سني  �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1018680379 

وتاريخ 1413/8/15هـ �سادرة من اخلرب  ومهنته مت�سبب تاريخ امليالد 1398/8/9هـ ويقيم يف 

 مدينة اخلرب   ) طرف اأول(

2- ال�سيد / في�سل ذئب القباين ال�سهلي  �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1045844329 

وتاريخ 1419/5/22 �سادرة من اخلرب ومهنته مت�سبب تاريخ امليالد 1404/3/4 هـ ويقيم يف مدينة 

 اخلرب      ) طرف ثاين(

اتفق الأطراف املذكورين اأعاله وهم بكامل الأهلية املعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سئولية 

حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم) م/6 ( وتاريخ 1385/3/22هـ 

. وتعديالته وفقاً  لل�سروط التالية .                                                                             ثانيا: ا�سم ال�سركة 

: نطاق الطاقة للتجارة واملقاولت )ذات م�سئولية حمدودة(                           ثالثا : اأغرا�س ال�سركة 

: اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

ومن�ساآت  جتارية  ومباين  �سكنية  مباين   ) واإ�سالح  وترميم  وهدم  )اإن�ساء   : للمباين  عامة  1-مقاولت 

تعليمية ومن�ساآت ترفيهية ومن�ساآت �سحية ومباين مطارات ومباين م�سنعة ومباين اأخرى.

واملطارات  احلديدية  وال�سكك  والأنفاق   واجل�سور  الطرق  اأعمال   : العامة   الإن�ساءات  مقاولت   -2

والأعمال الرتابية .

املياه  املياه وحتليه  ال�سيول و�سبكات  الري وال�سرف وت�سريف   : ال�سحي  املياه وال�سرف  3-اأعمال 

و�سبكات ال�سرف ال�سحي.

ال�سلكية  الت�سالت  و�سبكات  الإنارة  اأعمال  الطاقة   وتوزيع  ونقل  توليد    : الكهربائية  4-الأعمال 

والال�سلكية والرتكيبات الإلكرتونية واإن�ساء حمطات توليد الكهرباء و الطاقة  والطاقة البديلة وحمطات 

توليد الطاقة ال�سم�سية.

ال�سخ  ال�سحي وحمطات  وال�سرف  املياه  تنقية  والتربيد وحمطات  التكييف  امليكانيكية:   5-الأعمال 

والتنقية الأخرى.

6-الأعمال ال�سناعية :  اإن�ساء امل�سانع واخلدمات ال�سناعية واأعمال التكرير والأعمال البرت وكيميائية 

ومتديد اأنابيب الزيت والغاز فح�س و�سيانة وتفتي�س اأنابيب البرتول والغاز وتغليف الأنابيب.

7-الأعمال البحرية: اعمال املوانئ  واأحوا�س ال�سفن واإعمال التعميق والتمديدات والإنفاق حتت املاء 

واجل�سور املائية .

8-ال�سدود : �سدود ترابية و�سدود خر�سانية .

9-حفر الآبار :  اآبار ارتوازية واآبار �سطحية .

والأدوات  البناء  ومواد  الغذائية  املواد  يف   والت�سدير     وال�سترياد  والتجزئة  اجلملة  10-جتارة 

الرتوازية  الآبار  حفر  واأدوات  ومعدات  ال�سحية  والأدوات  ال�سناعية  والعدد  والأدوات  الكهربائية 

وقطع غيارها واأجهزة ت�سوير الآبار وم�سخات املياه ومعدات الر�س املحوري والتنقيط ومعدات الر�س 

الوقائي والعالجي للنباتات ولوازمها ومواد ال�سالمة املرورية واللوحات التحذيرية ولوحات الإعالن 

الزراعية  وال�ستالت  الإطفاء  ومواد  واأجهزة  ال�سناعية  ال�سالمة  واأجهزة  ومواد  ال�سالمة  وقبعات 

والأ�سجار بجميع اأنواعها واملواد الكيميائية واملذيبات ال�سناعية واملنتجات واللوازم املعدات الطبية 

ومعدات واأنظمة الأمن وال�سالمة .   

ال�سناعية  واملذيبات  والأنامل  والورني�س  والأ�سباغ  البويات  اإنتاج   : الكيميائية  11-ال�سناعات 

والعادية وال�سابون ومواد النظافة والعطورات وم�ستح�سرات التجميل ومواد الإطفاء.

12-�سناعة املنتجات املعدنية امل�سنعة: اإنتاج ومواد ال�سالمة املرورية اللوحات التحذيرية ولوحات 

واإنتاج  ال�سفيح  وعلب  والتعقيم  النظافة  ومعدات  الإطفاء  واأجهزة  ومواد  ال�سالمة  وقبعات  الإعالن 

البيوت اجلاهزة

املطلوبة  الدورات  واإقامة  وت�سغيلها  والوقائي  املهني  التدريب  مراكز  واإن�ساء  والتعليم  13-التدريب 

داخل وخارج مراكز التعليم .14-�سناعة الورق : اإنتاج الورق بكافة اأنواعه وورق اجلدران والطباعة 

باأنواعها مبا فيها لوحات الدعاية والإعالم.

15-خدمات ال�سحة والنظافة : جمع املهمالت والتخل�س منها .16- بيع و�سناعة املنتجات واللوازم 

الطبية واملعدات الطبية واإ�سالحها 

اإعمال الري و ال�سرف مبا يف ذلك ال�سدود  17-ال�سيانة والت�سغيل :�سيانة واإ�سالح الطرق و�سيانة 

و�سيانة املطارات و�سيانة ت�سغيل املن�ساآت الكهربائية و�سيانة مرافق املياه وال�سرف ال�سحي و�سيانة 

واإدارة  والتخزين  التربيد  م�ستودعات  وت�سغيل  و�سيانة  الرتوازية   الآبار  و�سيانة  الهاتف  �سبكات 

وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية واملراكز التدريبية التعليمية و�سيانة وت�سغيل املربقات و�سيانة 

وت�سغيل وجتهيز املالعب الريا�سية واملراكز الرتفيهية و�سيانة وت�سغيل املعدات الطبية واإ�سالحها .

18-اإقامة وتنظيم واإدارة املعار�س املوؤقتة والدائمة

اأعمال  غري  )يف  وال�سم�سرة   الغري  حل�ساب  والت�سويق  والت�سدير  ال�سترياد    : جتارية  19-خدمات 

التجارة  وزارة  لدى  حدا  على  وكاله  كل  ت�سجيل  بعد  التجارية  20-لوكالت  والعقار(  ال�سرافة  

وال�سناعة.

21-اإنتاج الوجبات الغذائية:  واإقامة واإدارة وت�سغيل املطاعم وتقدمي خدمات الإعا�سة املطهية والغري 

مطهية للعامة واملن�سئات ال�سناعية .

22-نظافة املدن و�سيانة ونظافة املباين العامة وتن�سيق وت�سجري احلدائق واملنتزهات .. 

23- خدمات التخزين والتربيد - والتعبئة والتغليف .

24-نظافة و�سيانة املباين ال�سكنية والتجارية .

واملنتزهات    احلدائق  وت�سجري  وتن�سيق  �سيانة  ـ  الزراعية  الآفات  )مكافحة  الزراعية:  25-اخلدمات 

تاأجري الآلت الزراعية ـ �سيانة وت�سغيل امل�ساريع الزراعية ـ تركيب و�سيانة اأجهزة ومعدات �سوامع 

الغالل ـ تركيب و�سيانة مكائن اأجهزة الري ـ تركيب و�سيانة البيوت املحمية (

26-نقل الب�سائع واملهمات باأجر على الطرق الربية باململكة

27-خدمات ال�سحن ) بحري – جوي ( 

28-خدمات الدعاية والإعالن 

ل�سالح  التق�سيط  او  بالنقد  اليجار  او  بالبيع  وا�ستثمارها   عليها  املباين  واقامة  الأرا�سي  29-�سراء 

ال�سركة.

30-اإدارة و�سيانة وتطوير العقارات .

31-اإقامة واإدارة وتنظيم املعار�س الدائمة واملوؤقتة .

32-ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة الت�سالت وتقنية املعلومات املرخ�س لها .

33-تقدمي مقرتحات وحلول تقنية يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات .

34-تقدمي خدمات نظم املعلومات وبرامج اإدارة الوثائق والأر�سفة اللكرتونية .

35-تركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل .

36-تقدمي حلول حماية املعلومات الربجمية وجتهيزاتها الفنية  .

37-ت�سميم وا�ست�سافة مواقع النرتنت.

38-ت�سميم وتطوير برامج احلا�سب الآيل .

39-ا�سترياد وت�سويق وتركيب و�سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل وقطع غيارها .

واملركبات  وال�سيارات  والآليات  املعدات  والت�سدير وتوريد  والتجزئة وال�سترياد  40-جتارة اجلملة 

والعدد والأدوات .

واملعدات  وتوفري  والغاز  النفط  حقول  وم�ساريع  ال�سناعية  وامل�ساريع  املن�ساآت  وت�سغيل  41-�سيانة 

والتنقيب   احلفر  اأجهزة  وتوفري  والغاز   الزيت  حقول  الفني،42-تطوير  والدعم  الالزمة  الغيار  وقطع 

العليا وت�سمل )  .43-خدمات ال�ست�سارات الدارية  الربية  النفط والغاز باحلقول  وا�ستك�ساف مكامن 

والعالقات  النتاج  وادارة  الب�سرية  املوارد  وادارة  الت�سويق  وادارة  املالية  والدارة  العامة  الدارة 

العامة (.44-اقامة وادارة وت�سغيل معاهد ومراكز التدريب.

)و ل تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة(.

رابعاً : املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينه اخلرب.خام�ساً : تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ انتهائها : مدة ال�سركة 

)25( خم�سه وع�سرون �سنه تبدا من تاريخ قيدها بال�سجل .�ساد�ساً : راأ�س املال :حدد راأ�س مال ال�سركة 

)50000( بـ خم�سون الف ريال  مق�سمة اإىل )50( خم�سون ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة 

)1000( الف ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء  كالآتي : 

الن�سبة
الإجمايل

 قيمة احل�سة

الواحدة

 عدد احل�س�س

النقدية
اأ�سم ال�سريك

%50 25000 1000 25 بدر علي ابراهيم بوخم�سني

%50 25000 1000 25 في�سل ذئب القباين ال�سهلي

%100 50000 1000 50

احل�س�س  واأودعت  كاملة  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

 �سابعاً : اإدارة ال�سركة :

اأ( يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء منهم او من الغري بعقد ال�سركة او بعقد م�ستقل وحتدد يف العقد 

�سالحياته ومدة تعيينه ومكافاته وميثل املدير ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واما الق�ساة وله حق 

 توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة عن ال�سركة وفتح وتغفيل احل�سابات البنكية وال�سحب واليداع 

ب ( عزل املدير : يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا 

وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق .

ثامناً : قرارات ال�سركة : ت�سدر قرارات ال�سركة بالإجماع فيما يتعلق بتغري جن�سية ال�سركة اأو زيادة 

الأعباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء  الذين ميثلون ن�سبة 

ثالثة اأرباع راأ�س مال ال�سركة على الأقل.

التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اعتبارا  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  :تبداأ  املالية  ال�سنة   : تا�سعاً 

وتنتهي يف 3/9 /1436هـ املوافق 2014/12/31م وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا

العمومية  ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  الأرباح واخل�سائر :توزع   : عا�سرًا 

النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من  قدرها%10  ن�سبة  التايل:  النحو  على  والتكاليف 

املن�سو�س عليه يف املادة )176( من نظام ال�سركات، ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي 

متى ما بلغ ن�سف راأ�س املال. الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر 

ال�سركاء تكوين احتياطيات اأخرى اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية .

حادي ع�سر : الإخطارات :توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات 

م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.الثاين ع�سر : مت �سبط العقد لدى كاتب 

العدل بالعدد )               (  ال�سحيفة )          ( بتاريخ                  

الطرف الثاين     الطرف الأول

في�سل ذئب القباين ال�سهلي بدر علي اأبراهيم بوخم�سني
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حمدودة( م�ش�ؤولية  )ذات  املحدودة  منطق  �شركة  يف  ال�شركاء  قرار 

التاأ�شي�س عقد  بن�د  بع�س  بتعديل  2014/03/30م  امل�افق  1435/05/29هـ  بتاريخ 
لقد �سبق لالطراف التالية ا�سمائهم:

)طــــرف اأول( عبداهلل بن فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بوب�سيت.  

)طرف ثانــــي( فهد بن فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بوب�سيت.   

)طرف ثــــالث( حممد بن فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بوب�سيت   

)طرف رابــــع( احمد بن فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بوب�سيت.   

)طرف خام�س( نوريه حممد ح�سن عبداهلل الفا�سل.   

)طرف �ساد�س( في�سل بن عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبوب�سيت.  

)طرف �سابـــع(   �سركة عبداهلل فوؤاد القاب�سة.    

 )2050013025( برقم  الدمام  مبدينة  التجاري  بال�سجل  واملقيدة  املحدودة  منطق  �سركة  تاأ�سي�س   

تاريخ 1403/2/8هـ املثبت عقد تا�سي�سها لدى كاتب عدل الدمام الوىل برقم 11/5 �سحيفه 5 بتاريخ 

ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  بالعمل  املكلف  العدل  كاتب  لدى  املثبت  تعديل  واآخر  1403/1/14هـ  

باملنطقة ال�سرقية بعدد 52 �سحيفة 52  باملجلد 37 لعام 1431هـ وتاريخ 1431/1/2هـ. 

وحيث رغب ال�سركاء بتعديل بع�س بنود عقد التاأ�سي�س واملتعلقة باملادة )الرابعة( اخلا�سة باأغرا�س 

ال�سركة  واملادة )الثامنة( اخلا�سة باإدارة ال�سركة. 

لذا فقد قرر ال�سركاء بالجماع تعديل عقد التاأ�سي�س ومالحقه على النحو التايل:

اوًل  : يعترب التمهيد اعاله جزءا ل يتجزاأ من هذا القرار.

ثانياً  : تعديل املادة )4( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة لت�سبح على النحو التايل:

اأغر�س ال�سركة:

1-اإقامة و�سيانة وادارة املدن واملراكز الرتفيهية _  النوادي الثقافية ، و�سالت اللعاب ، املعار�س 

الفنية-.2-جتارة اجلملة والتجزئة يف ،اللت الكاتبة واحلا�سبة و�سيانتها ،العاب الطفال الرتفيهية. 

،و�سائل الي�ساح التعليمية، ادوات الكتابة ، الدوات التعليمية  الدوات والجهزة الريا�سية والرتفيهية 

وقطع غيارها وم�ستلزماتها واجهزة احلا�سب الآيل – الكمبيوتر- وقطع غيارها وم�ستلزماتها و�سيانتها 

3-برامج احلا�سب اليل )نظم تطبيقية ومعلومات(. 

4-اقامة وادارة وت�سغيل  �سالونات احلالقة داخل املدن الرتفيهية وخارجها.

5-تقدمي خدمات العا�سة املطهية وغري املطهية.

6-مقاولت عامة للمباين )اإن�ساء- اإ�سالح- هدم – ترميم(.

7-خدمات جتارية: وت�سمل الآتي:

الإ�سترياد والت�سدير والت�سويق حل�ساب الغري.

اأعمال ال�سم�سمرة حل�ساب الغري يف غري اأعمال ال�سرافة والعقار. 

الوكالت التجارية ووكالت التوزيع فيما يتنا�سب مع اأغرا�س ال�سركة بعد ت�سجيلها يف �سجل الوكالت 

واملوزعني لدى وزارة التجارة.

8-اإدارة و�سيانة وتطوير العقار.

ال�سياحية  واملنتجعات  املفرو�سة  وال�سقق  والتجارية  ال�سكنية  املجمعات  و�سيانة  وت�سغيل  9-اإدارة 

والفنادق واملطاعم.

10-�سراء الأرا�سي واإقامة املباين عليها واإ�ستثمار هذه املباين بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة. 

التدريب  ، و مراكز  العلمية اخلا�سة  املعاهد  املدار�س اخلا�سة والهلية،  واإدارة وت�سغيل  11-اإقامة 

اخلا�سة.

12-مقاولت الإن�ساءات العامة )الأعمال الإن�سائية والكهربائية وامليكانيكية للمباين واملن�ساآت التجارية 

وال�سناعية والرتفيهية ( وت�سغيلها و�سيانتها.

13-امل�ساركة يف ال�سركات الأخرى بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها .

ول تزاول ال�سركة ن�ساطها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة .

ثالثاً:  

 تعديل املادة )8(من عقد تاأ�سي�س ال�سركة ومالحقه اخلا�س باإدارة ال�سركة لي�سبح بعد التعديل على 

النحو التايل:

الذين  ال�سركاء  مبوافقة  تعينهم  يتم  اكرث  او  مدراء(  )خم�سة  من  مكون  مديرين  جمل�س  ال�سركة  يدير 

51% من راأ�س املال على القل مبوجب عقد م�ستقل ويختار جمل�س املديرين من بينهم رئي�ساً  ميلكون 

للمجل�س ، ويكون الن�ساب القانوين لجتماعات املجل�س ح�سور اغلبية املدراء ، وت�سدر قرارات املجل�س 

بالأغلبية العددية ويف حال ت�ساوي ال�سوات يرجح اجلانب الذي معه رئي�س املجل�س.

ال�سيا�سة  ور�سم  وت�سريفها  ال�سركة  �سوؤون  لإدارة  ال�سلطات  اأو�سع  برئي�سه  ممثاًل  املديرين  وملجل�س 

العامة لتحقيق اأغرا�سها ،

اأمام الغري والدوائر احلكومية  ال�سركة والتوقيع نيابة عنها والتعامل با�سمها  وله بهذه ال�سفة متثيل 

وال�سركات واجلامعات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة مبا فيها وزارة التجارة والعمل واخلارجية 

واجلوازات  ال�ستقدام  ومكاتب  لالإ�ستثمار  العامة  والهيئة  العدل  وكتاب  العمل  ومكاتب  وال�سفارات 

اأنواعها  اختالف  على  الق�سائية  اجلهات  جميع  اأمام  متثيلها  وكذلك  والبلديات،  والمارة  وال�سرطة 

اختالف  على  الق�سائية  والهيئات  واللجان  املحاكم   اأمام  واملثول  واملدافعة  املرافعة  ويف  ودرجاتها 

وطلب  عنها  والنكول  وردها  اليمني  حلف  وطلب  والقرار  والتميز  ال�ستئناف  ويف  ودرجاتها  اأنواعها 

احلجز واحلجز التحفظي 

وطلب حب�س املدين واحلجز على امواله ومنع ال�سفر ، كما وله احلق يف اإبرام كافة العقود مبا يف ذلك 

القرتا�س من البنوك وغريها وفقاً لل�سوابط ال�سرعية ورهن اأ�سول ال�سركة مقابل تلك القرو�س وفك 

الرهن وتوقيع عقود تاأ�سي�س ال�سركة ومالحقها وال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة ومالحقها وتعديلها 

وفتح الفروع داخل وخارج اململكة ويف التنازل وقبوله و الفراغ وقبوله وزيادة راأ�س املال وتخفي�سه  و 

�سراء الأ�سول الثابتة واملنقولة والعقارات وا�ستئجارها وتاأجريها وفتح احل�سابات واإغالقها وال�سحب 

والإيداع و�سرف ال�سيكات وتقدمي خطابات ال�سمان وفتح العتمادات امل�ستندية والكفالت و�سالحيات 

الإفراغ وقبوله والتنازل وقبوله والت�سجيل بالثمن النقدي اأو املوؤجل وقيده ل�سالح ال�سركة ،والدخول 

وا�سدار  لل�سركة  فروع  وفتح   ، وال�سرف  القب�س  ويف  ال�سركة  باأ�سم  وال�سراء  والبيع  باملناق�سات 

ال�سجالت التجارية الفرعية اجلديدة و�سطب ال�سجالت التجارية  وله كذلك حق توكيل الغري يف بع�س 

اأو كل ما ذكر اأعاله او يف اي �ساأن يراه �سرورياً لت�سيري اعمال ال�سركة.

ويخت�س رئي�س جمل�س املديرين بالتوقيع نيابة عن ال�سركة يف كافة ال�سوؤون املتعلقة بال�سركة .

يجوز ملجل�س املديرين اأن يعهد مبوجب قرار ي�سدر من جمل�س املديرين لأحد الأ�سخا�س ملبا�سرة تلك 

ال�سلطات اأو ال�سالحيات وفقا ملا يراه يف �سالح ال�سركة. ويكون ملجل�س املديرين مكافاآت وخم�س�سات 

مقابل اإدارتهم لل�سركة وحتدد جمعية ال�سركاء مكافاآتهم وخم�س�ساتهم بقرار م�ستقل ي�سدر منها.

يجتمع جمل�س املديرين بدعوة من رئي�سه اأو من اثنني من املدراء كلما دعت احلاجة، على اأن ل تزيد 

املدة بني الجتماعني املتتاليني عن ثالثة ا�سهر، تر�سل الدعوات خطيا اإىل املدراء قبل اأ�سبوع من املوعد 

املقرتح لالجتماع ويرفق بها جدول اأعمال اجلل�سة.

ت�سدر قرارات جمل�س املديرين فيما يتعلق ب�سلطاته و�سالحياته بالأغلبية العددية لأع�سائه ويف حال 

ت�ساوت ال�سوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.

يكون اجتماع جمل�س املديرين �سحيحا اذا ح�سره اغلبية املدراء واذا مل يتحقق ذلك يف الجتماع الول 

وجه رئي�س املجل�س خطابات م�سجلة اىل املدراء يدعوهم للت�سويت على المور املعرو�سة على املجل�س 

كتابة.

يجوز لي مدير اأن يوكل خطيا اأحد املدراء الخرين لتمثيله يف اأحد الجتماعات والت�سويت نيابة عنه.

تدون حما�سر اجتماعات املجل�س يف �سجل خا�س تو�سح فيه خال�سة املناق�سات والقرارات التي اتخذها 

املجل�س ويوقع املدراء على املحا�سر.

غريهم  من  او  املديرين  جمل�س  اأع�ساء  بني  من  لل�سركة  تنفيذي  مدير  اختيار  ال�سركاء  جمعية  تتوىل 

وحتديد اأتعابه ومكافاآته وذلك مبوافقة ال�سركاء الذين ميلكون 51% من راأ�س مال ال�سركة على القل 

مبوجب عقد م�ستقل، ول ميكن عزله اإل مبوافقة من ميلكون نف�س الن�سبة اأعاله ، يخت�س بكافة العمال 

وال�سالحيات و التو�سيات التي ير�سمها جمل�س املديرين او يفو�سه بها.كما يخت�س بالآتي:

العمال  رواتب  وتقدير  بال�سركة   العمل  ت�سيري  ويف  اأعماله  يف  ملعاونته  الالزم  الإداري  اجلهاز  تعيني 

واملوظفني واإنهاء خدماتهم بال�سركة وبفروعها ومكاتبها ان وجدت.

اإعداد التقارير الالزمة عن �سري اأعمال ال�سركة والإجراءات التي اأتخذها يف �سبيل حت�سني العمل والإدارة 

وتو�سياته يف هذا اخل�سو�س وعر�سها على جمل�س املديرين وتنفيذ ما يقرره املجل�س ب�ساأنها.

اإعداد ميزانية ال�سركة

 وفقا لالأ�سول املخت�سة بال�سركة ومراقب احل�سابات وعر�سها مع ح�ساب الأرباح واخل�سائر وقوائم 

الأرباح واخل�سائر وعن  واإعداد تقرير مبقرتحاته حول توزيع  املديرين ملناق�ستها  اجلرد على جمل�س 

املركز املايل.

اختيار مراقب ح�سابات لل�سركة من املرخ�س لهم بذلك يف اململكة العربية ال�سعودية مع حتديد مكافاآته 

وعليه ت�سهيل مهمة املحا�سب ومتكينه من اإعداد امليزانية العامة لل�سركة بعد موافقة ال�سركاء.

كما يحق ملجل�س املديرين ورئي�سه

 ان يفو�سه بكل او ببع�س ال�سالحيات املمنوحة له مبوجب قرار م�ستقل ي�سدره املجل�س مبا يف ذلك 

تعيني مراقبي احل�سابات واملدققني القانونني وحتديد اتعابهم ومكافاآتهم والتوقيع نيابة عن ال�سركة يف 

كافة اعمالها واأن�سطتها واإدارة ا�ستثماراتها امام اية جهة وله حق توكيل الغري يف بع�س اأو كل ماذكر.

ب(  عزل املدير :

ال�سركة او بعقد م�ستقل دون اخالل بحقهم فى  لل�سركاء عزل جمل�س املديرين املعينني فى عقد  يجوز 

التعوي�س اذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأوفى وقت غري لئق.

رابعاً: 

تبقى بنود عقد التاأ�سي�س ومالحقه التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي دون تعديل.

خام�ساً : 

لتقدميها  الأخرى  والن�سخ  للعمل مبوجبه  منه  ن�سخة  �سريك  كل  ا�ستلم  ن�سخ   )7( من  القرار  هذا  حرر 

للجهات املخت�سة 

ال�سادة / جمال  ال�سركاء   ، هذا وقد فو�س  القرار  النظامية الالزمة لتوثيق هذا  لإ�ستكمال الجراءات 

بن عبداهلل املزين وعبدالرحمن ال�سويدان جمتمعني اأومنفردين فى امتام الجراءات النظامية الالزمة 

لتعديل عقد التاأ�سي�س .

ال�ســـــــــركاء

التوقيع : ........................ الطرف الول / عبداهلل بن فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بوب�سيت  

التوقيع : ......................... الطرف الثاين / فهد بن فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بوب�سيت               

التوقيع : ........................ الطرف الثالث / حممد بن فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بوب�سيت           

التوقيع : ........................ الطرف الرابع / احمد بن فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بوب�سيت            

التوقيع : ........................ الطرف اخلام�س /  نوريه حممد ح�سن عبداهلل الفا�سل              

التوقيع : ........................ الطرف ال�ساد�س/ في�سل بن عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبوب�سيت   

الطرف ال�سابع / �سركة عبداهلل فوؤاد القاب�سة                                          التوقيع: .........................

ال�سرقية:لقد  �سبط  وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية  باملنطقة 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35807201  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/22هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم



UM AL-QURA 393 الجمعة 25 شعبان  1436 هـ     12  يونية 2015 م
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ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL 2

للمقاوالت  ال�شع�دية  الزيادة  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�شئ�لية  )ذات 
وتاريخ  )م/6(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )164 –  161( رقمي  للمادتني  وفقا 

1385/3/22هـ املعدل باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/23 وتاريخ 1402/6/28هـ مت تاأ�سي�س ال�سركة 

وفقا ملا يلي:

اأول : اأ�سماء ال�سركاء  ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم:

1 – ال�سيد / حممد بن عبد اهلل بن �سعيدان ال�سعدان ال�سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة النفو�س رقم 

12951 وتاريخ 1403/11/14هـ �سادرة من الدمام ال�سجل املدين رقم 1046097638 ومهنته موظف 

حكومي متقاعد وتاريخ ميالده 1386هـ ويقيم يف مدينة راأ�س تنورة وعنوانه �س.ب 451 الرمز الربيدي 

31941                               )طرف اأول(.

النفو�س  حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  ال�سعودي  ال�سعدان  �سعيدان  بن  اهلل  عبد  بن  ماجد   / – ال�سيد   2  

رقم 24637 وتاريخ 1415/8/27هـ �سادرة من الدرعية ال�سجل املدين 1016272906 ومهنته مت�سبب 

                                                             31941 الربيدي  الرمز   451 �س.ب  وعنوانه  تنوره  راأ�س  مدينة  يف  ويقيم  1399هـ  ميالده  وتاريخ 

)طرف ثاين(.

حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  ال�سعودي  ال�سعدان  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  بن  م�ساري   / – ال�سيد   3

النفو�س رقم 29055 وتاريخ 1420/3/8هـ �سادرة من القويعية ال�سجل املدين 1020774087 ومهنته 

مت�سبب وتاريخ ميالده 1403هـ ويقيم يف مدينة راأ�س تنوره  وعنوانه �س.ب 451

 الرمز الربيدي 31941                                                                  )طرف ثالث(.

متهيد:

ال�سعدان ميلك موؤ�س�سة با�سم )موؤ�س�سة  ال�سيد / ماجد بن عبد اهلل بن �سعيدان  الثاين  اأن الطرف  حيث 

ماجد عبد اهلل ال�سعدان للمقاولت( امل�سجلة بال�سجل التجاري ملدينة راأ�س تنورة برقم 2066001981 

الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  بن  م�ساري   / ال�سيد  الثالث  الطرف  اأن  ، وحيث  1424/5/26هـ  وتاريخ 

امل�سجلة  ال�سعدان(  الرحمن  عبد  العزيز  عبد  م�ساري  )موؤ�س�سة  با�سم  فردية  موؤ�س�سة  ميتلك  ال�سعدان 

بال�سجل التجاري ملدينة راأ�س تنورة برقم 2066002626 و تاريخ 1429/06/04 هـ ، ولرغبة الأطراف 

للموؤ�س�ستني  مبا  حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  اإىل  وحتويلهما  للموؤ�س�ستني  القانوين  الكيان  تغيري  يف 

والفنية  املالية  وعنا�سرها  ال�سركة  اأ�سول  جميع  وانتقال  وعمالة  التزامات  من  عليهما  وما  حقوق  من 

الفرع  وخ�سوم  اأ�سول  �سايف  تقييم  مت  فقد  لذلك   ، اجلديدة  ب�سفتها  ال�سركة  اإىل  والتنفيذية  والإدارية 

املذكور مببلغ )500000( خم�سمائة األف ريال كراأ�س مال لل�سركة وهو عيني بالكامل ومت توزيع ح�س�س 

راأ�س مال ال�سركة فيما بينهم وفقا ملا �سريد بيانه لحقا وقد ا�ستوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم 

البع�س ويعترب توقيع الأطراف على هذا العقد مبثابة خمال�سة تامة ونهائية فيما بينهم ، عليه فقد اتفق 

الأطراف املذكورون اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة فيما بينهم وفقا لنظام ال�سركات 

ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديالته وبال�سروط التالية: 

اأول:  يعترب التمهيد اأعاله جزءا ل يتجزاأ من هذا العقد.

ثانيا:  ا�سم ال�سركة : �سركة  الزيادة ال�سعودية للمقاولت )ذات م�سئولية حمدودة(

للمباين  العامة  –  املقاولت   : هي  لأجلها  ال�سركة  كونت  التي  الأغرا�س  اإن   : ال�سركة  اأغرا�س  ثالثا: 

)الإن�ساء – الهدم – الرتميم – الإ�سالح(.2- الأعمال الكهربائية و امليكانيكية و ال�سناعية و �سيانة 

3- تنفيذ عقود خدمات  وت�سغيل و تركيب واإ�سالح معدات البرتول والغاز و اخلدمات امل�ساندة لها. 

الفح�س و التفتي�س على موا�سري احلفر و النتاج ل�سركات البرتول والغاز الطبيعي و معدات الت�سجيالت 

وقيا�سات   ، اأعمال احلفر  م�سغل وتقدمي  بدون  الثقيلة  املعدات  وتاأجري  التغليف  موا�سري  و  الكهربائية 

–  اإن�ساء  واختبار  �سيانة الآبار. 4-  �سيانة وت�سغيل ونظافة املن�ساآت التجارية واملجمعات ال�سكنية. 5

  – واخلفيفة.7 الثقيلة  املعدات  �سيانة    –6 العامة.  واملرافق  ال�سناعية  املن�ساآت  و�سيانة  وت�سغيل 

–  تن�سيق احلدائق. 9– تنفيذ اأعمال اجلب�س والديكور.10 – تاأجري املعدات  اأعمال الطرق والإنارة. 8 

اخلفيفة والثقيلة. 11- جتارة اجلملة يف الآلت و معدات البرتول و الغاز و التوربينات . )ول متار�س 

ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة(.

 رابعا:

 املركز الرئي�سي لل�سركة: مدينة راأ�س تنورة

خام�سا:

 تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ اإنتهائها:  )50( �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري.

�ساد�سا: 

اإىل  ، مق�سم  األف ريال �سعودي(، وهو عيني بالكامل  500000 )خم�سمائة  ال�سركة مببلغ  حدد راأ�سمال 

مت  �سعودي  ريال  )األف(    )1000( ح�سة   كل  قيمة  القيمة  مت�ساوية  عينية  ح�سة  )خم�سمائة(   500

توزيعها على ال�سركاء كالآتي:

اأ�ســـماء ال�ســــركاءم
 عدد احل�س�س

العينية

 قيمة

احل�سة
الن�سبةالإجمايل

80%4001000400000حممد بن عبد اهلل بن �سعيدان ال�سعدان1

10%50100050000ماجد بن عبد اهلل بن �سعيد ال�سعدان2

10%50100050000م�ساري بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ال�سعدان3

100%5001000500000الإجمالــــــــــــــي

باأنهم  يقرون   كما  كاملة،  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

م�سئولني ت�سامنياً يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية املبينة فيما يلي:

بيان نوع الأ�سل            القيمة

=  322000 ريال معدات واآلت       

=  153000 ريال �سيارات       

= 25000 ريال اأثاث مكتبي وتكييف     

الإجمالـــي                  500000 

كافة  وللمدير  الغري  من  اأو  منهم  ال�سركاء  يعينه  اأكرث  اأو  مدير  ال�سركة  يدير  ال�سركة:  اإدارة  �سابعا: 

توكيل  حق  وله  الق�ساء  واأمام  الغري  مع  عالقاتها  يف  ومتثيلها  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات 

الغري يف املرافعة واملدافعة عن ال�سركة.

ثامنا: قرارات ال�سركاء: ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة 

الأعباء املالية لل�سركاء فيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة  ال�سركاء الذين ميثلون ن�سبة 

ثالثة اأرباع راأ�س مال ال�سركة على الأقل.

تا�سعا: ال�سنة املالية تاريخ بدء ال�سركة وتاريخ اإنتهائها : تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة اإعتبارًا من 

تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/3/9هـ  املوافق 2014/12/31م ، وتكون كل �سنة 

مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

عا�سرا: الأرباح واخل�سائر: توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية  بعد خ�سم امل�سروفات والتكاليف 

على النحو التايل:

اأ – جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الإحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة 

)176( من نظام ال�سركات.

ب – الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�سة كل منهم يف راأ�س املال.

حادي ع�سر: الإخطارات: توجه جميع الإخطارات لل�سركاء على عناوينهم لدى ال�سركة.

ثاين ع�سر: �سبط العقد: مت �سبط هذا العقد لدى ف�سيلة كاتب العدل املكلف للعمل بالغرفة التجارية 

ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بعدد     )   (  �سحيفة  )  (   من جملد  )  (   من جملد   )   (  لعام         

القاب�شة ال�شع�دية  رميا�س  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بن�د  بع�س  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

) م�ش�ؤولية حمدودة  ذات   (
حيث اإن الإطراف الآتية اأ�سمائهم

ال�سيده / هدى بكر ملوح القحطاين                                                       )  طرف اأول (

ال�سيد / ب�سام مفلح حممد فهد القحطاين                                                  )   طرف ثاين(

ميتلكون �سركة رميا�س ال�سعودية القاب�سة) �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( املقيدة بال�سجل التجاري 

كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  هـ   1433/10/11 وتاريخ   250085529 رقم  حتت  الدمام  مبدينة 

عدل بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطة ال�سرقية  بالعدد )76( و�سحيفة )76 ( من جملد ) 64 ( لعام 

1433 هـ بتاريخ 1433/02/21هـ  وحيث رغب ال�سركاء تعديل بع�س بنود عقد التا�سي�س املادة الثالثة 

اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة فقد قرر ال�سركاء تعديل عقد تا�سي�س ال�سركة مبوافقة    ) جميع ال�سركاء ( 

الذين ميتلكون )1000 ( ح�سة متثل ن�سبة  ) 100% ( من را�س مال  وفقا ملا يلي 

اأول” : يعترب التمهيد ال�سابق جزءا” ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانياً: تعديل املادة ) 2 ( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة باإ�سافة الأن�سطة التالية :

والال�سلكية  ال�سلكية  والت�سالت  والإلكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة 

واحلا�سب الآيل وال�سيارات بالنقد اأو التق�سيط و�سيانتها وتقدمي خدمات ما بعد البيع 

اخلدمات البرتولية 

ل تزاول ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

ثالثا : تعديل املادة ) 10 ( اإدارة ال�سركة 

يدير ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء بقرار م�ستقل وحتدد يف القرار �سالحياته ومده تعيينه ومكافاآته 

عزل املدير : يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة اأو يف عقد م�ستقل دون الإخالل دون الإخالل 

بحقة يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق ...

رابعا » : حرر هذا القرار من 7 ) ن�سخ( . ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل بها و�سلمت والن�سخ االباقية 

الالزمة  الإجراءات  لإنهاء  ال�سهراين   م�ساوي  يحي   / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  وقد  املخت�سة  للجهات 

والتوقيع نيابة عن جميع ال�سركاء على جميع ما يخ�س ذلك لدى اجلهات املخت�سة ؛ وعلى ذلك وقع 

ال�سركاء ؛ واهلل ويل التوفيق .

م
التوقيــــــــــــــــــــــــــعا�سماء ال�سركاء

1
ال�سيده / هدى بكر ملوح القحطاين                                                        

2
ال�سيد / ب�سام مفلح حممد فهد القحطاين                                                 

ال�سرقية:لقد  �سبط  وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية  باملنطقة 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35837843  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/28هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ADEL 2

) حمدودة  م�شئ�لية  )ذات  االأجيال  اإحتاد  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بتعديل  �شركاء  قرار 

2008/8/4 م  1429/8/3 هـ   امل�افق  بتاريخ 
لقد �سبق لالأطراف التالية اأ�سمائهم : 

1( ال�سيد / توفيق عبد العزيز �سالح اأبا ح�سني                      ) طرف اأول (

2( ال�سيد / �سمري عبد العزيز �سالح اأبا ح�سني                       ) طرف ثاين (

رقم  التجاري  بال�سجل  واملقيدة   ،  ) حمدودة  م�سئولية  ذات  )�سركة  الأجيال  اإحتاد  �سركة  تاأ�سي�س 

2050037001 وتاريخ 1421/07/03 هـ واملثبت عقد تاأ�سي�سها املعدل لدى كتابة عدل الغرفة التجارية 

باملنطقة ال�سرقية بعدد 100 و�سحيفة 98 يف 1424/11/19 هـ واآخر قرار لل�سركاء واملثبت لدى كتابة 

عدل الغرفة التجارية باملنطقة ال�سرقية برقم 43 وجملد 10 وتاريخ  1426/08/03 هـ  .

وحيث اأن الطرف الأول ال�سيد / توفيق عبد العزيز �سالح اأبا ح�سني  ، رغب بالتنازل عن جميع ح�س�سه 

يف راأ�سمال ال�سركة البالغة 350 ح�سة بقيمة 350000 ريال اإىل كل من الطرف الثاين ال�سيد / �سمري عبد 

العزيز �سالح اأبا ح�سني  بواقع 325 ح�سة واىل ال�سيد / الوليد �سمري عبد العزيز اأبا ح�سني  بواقع 25 

اإليهما ملكية جميع  واآلت  التنازل  لهما على  املتنازل  الطرف  ال�سركة وقد وافق  ح�سة ك�سريك جديد يف 

احل�س�س املتنازل عنها مبا لها من حقوق وما عليها من التزامات ومت توزيع راأ�س مال ال�سركة فيما بني 

القرار  البع�س ويعترب توقيعهم على هذا  الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم  اأ�ستوفى جميع  ال�سركاء وقد 

راأ�سمال  ح�س�س  كامل  ميلكون  الذين  الطرفني  قرر  فقد  لذا   . بينهم  فيما  ونهائية  تامة  خمال�سة  مبثابة 

واخلا�سة  الثامنة  واملادة  ال�سركاء  باأ�سماء  واخلا�سة  لل�سركة  الأ�سا�سي  العقد  مقدمة  تعديل  ال�سركة 

براأ�سمال ال�سركة واملادة الثانية ع�سر واخلا�سة باإدارة ال�سركة وفقاً ملا يلي : 

اأول :

 يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانياً : 

تعديل مقدمة العقد الأ�سا�سي لي�سبح ال�سركاء احلاليني املالكني لل�سركة هم :

1- ال�سيد/ �سمري عبد العزيز �سالح اأبا ح�سني �سعودي اجلن�سية مبوجب حفيظة النفو�س رقم 7031 

ميالده  وتاريخ   1026920056 رقم  مدين  و�سجل  اجلبيل  وم�سدرها  هـ    1400/09/21 ،وتاريخ 

1381/05/18 هـ  ومهنته تاجر ومقيم يف مدينة اخلرب - طرف اأول 

رقم  والده  نفو�س  حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  ح�سني  اأبا  العزيز  عبد  �سمري  الوليد  ال�سيد   -2

7031 ،وتاريخ 1400/09/21 هـ  وم�سدرها اجلبيل و�سجل مدين رقم 1087126742 وتاريخ ميالده 

1416/02/17 هـ  ومهنته طالب ومقيم يف مدينة اخلرب- طرف ثاين 

ال�سركة  راأ�سمال  ال�سركة  حيث حدد  راأ�سمال  التاأ�سي�س واخلا�سة  الثامنة من عقد  املادة  ثالثاً: تعديل 

بــ )500,000 ( ريال خم�سمائة األف ريال مق�سمة اإىل  )500( ح�سة  مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 

)1000( ريال مت توزيعها على ال�سركاء كما يلي :

الإجمايل ) ريال(قيمة احل�سةعدد احل�س�سال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

4751000475,000 ال�سيد / �سمري عبد العزيز �سالح اأبا ح�سني

25100025,000ال�سيد / الوليد �سمري عبد العزيز اأبا ح�سني

5001000500,000الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

ويقر ال�سركاء اأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم فاإنه �سبق الوفاء براأ�سمال ال�سركة عند التاأ�سي�س .

رابعاً: 

تعديل املادة الثانية ع�سر واخلا�سة باإدارة ال�سركة لت�سبح على النحو التايل :

يدير ال�سركة ال�سيد / �سمري عبد العزيز �سالح اأبا ح�سني وله يف ذلك كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة 

لإدارة ال�سركة ويقوم بتمثيل ال�سركة يف البيع وال�سراء والإفراغ وقبوله يف ال�سقق والأرا�سي والعقارات 

وا�ستالم الثمن والتاأجري وا�ستالم الأجرة 

والق�سمة والفرز والرهن وفك الرهن وت�سليم الثمن والتاأجري وا�ستالم الأجرة وتوقيع العقود اخلا�سة 

وامل�سرتيات  واملزايدات  املناق�سات  يف  والدخول  بامل�سلحة  يراه  مبا  والت�سدير  وال�سترياد  بال�سركة 

واملقاولت احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات العامة والفردية واإبرام العقود اخلا�سة بها والتوقيع على 

كافة امل�ستندات املتعلقة بها وتنفيذها

تاأ�سي�س  التجارة لإمتام  ال�سركة �سريك فيها ومراجعة وزارة  واإن�ساء �سركات تكون   والإ�سراف عليها 

وحذفها  وتعديلها  فاقد  بدل  واإ�سدار  وال�سطب  والإ�سافة  والرتخي�س  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

كاتب  لدى  فيها وتوثيق عقودها  ال�سركة  ت�سارك  التي  ال�سركات  تاأ�سي�س  والتوقيع على عقود  و�سطبها 

العدل والتوقيع على اأي ملحقات

 وتعديالت لعقود تاأ�سي�سها اإمام كاتب العدل وجميع اجلهات املخت�سة والن�سحاب وبيع بع�س اأو كل 

احل�س�س فيها اأو عدم امل�ساركات بها اأو طلب ت�سفيتها و�سطبها واملوافقة والت�سويت نيابة عن ال�سركة يف 

اجلمعيات التاأ�سي�سية اأو جمعيات ال�سركة وجمل�س الإدارة واملتاجرة بكافة الأعمال التجارية والأ�سهم 

وال�سكانيات  والتاأجري  والزراعيات  والأرا�سي  واملتحركات  واملعدات  والأمالك  والعقارات  وال�سندات 

وغريها وقبول الت�سجيل عند ال�سراء والإفراغ عند البيع وال�سفاعة وبدل التنازل وال�ستالم والت�سليم 

وقب�س ثمن البيع واملطالبات

 واملداعاه واملخا�سمة و�سمع الدعاوي والرد عليها واإقامة البيانات والدفع وقبول احلكم والعرتا�س 

احلق  وله  جهة  اأي  ويف  حمكمة  اأي  اإمام  ال�سركة  �سد  اآو  من  تقوم  ق�سايا  اأي  يف  وذلك  والتنازل  عليها 

ال�سرعية والإدارية املتعلقة بال�سركة وا�ستالم  يف حلف اليمني و�سماعه ورده واإنهاء كافة الإجراءات 

ال�سركة  با�سم  اآو �سيكات من اجلهات املخت�سة وفتح ح�سابات  نقدا  الغري �سواء  املبالغ من  وحت�سيل 

يف جميع البنوك الأهلية واحلكومية يف اململكة وال�سحب والإيداع واإغالق احل�سابات واإيقاف التواقيع 

اخلا�سة بالأطراف يف ال�سركات واملوؤ�س�سات اأو الأفراد وله حق فتح واعتماد و�سمانات وطلب القرو�س 

دون الفوائد الربوية وا�ستالمها و�سرفها واإيداعها يف احل�ساب اأو اأي ح�ساب اأخر وال�سراء عن طريق 

البنوك والبيع وله حق �سرف ال�سيكات وا�ستالم املبالغ واإيداعها يف احل�ساب اأو اأي ح�ساب اآخر كما 

التقدمي  وفرع  ال�سعودية  ال�سناعية  التنمية  و�سندوق  احلكومية  الدوائر  جميع  مراجعة  يف  احلق  له 

الإجراءات  كافة  واإنهاء  واإيداعها  و�سرفها  الدفعات  وا�ستالم  ربويه  فائدة  دون  القرو�س  كافة  بطلب 

لأمر  امل�ستندات  على  والتوقيع  العالقة  ذات  الوثائق  وكافة  وملحقاتها  القرو�س  عقود  على  والتوقيع 

ورهن ممتلكات ال�سركة وا�ستالم وت�سليم ومراجعة كافة الدوائر احلكومية ذات العالقة واإنهاء كافة 

الإجراءات املتعلقة بذلك التوقيع والتعقيب على ال�سركة وله احلق مبراجعة البرتول والرثوة املعدنية 

للمفاو�سات والتوقيع نيابة عن ال�سركة يف جميع العقود بالوزارة وله حق مراجعة اجلوازات ومكتب 

العمل وا�ستقدام وا�ستخراج التاأ�سريات وعمل القامات واخلروج والعودة والنهائي ومراجعة املرور 

ووزارة اخلارجية والتجارة 

ال�سفارات  جميع  ومراجعة  واإلغائه  وجتديده  لال�سرتاك  التجارية  والغرفة  والدخل  الزكاة  وم�سلحة 

املوؤ�س�سات  مع  والتعاقد  خارجيا  والقن�سليات  اململكة  و�سفارات  اململكة   يف  العاملة  والقن�سليات 

وال�سركات والإفراد ومراجعة وزارة الإ�سكان 

فروعها  العامة وجميع  فروعه واجلمارك  الوطني وجميع  والقت�ساد  املالية  فروعها ووزارة  وجميع 

وتوريد  وت�سدير  وت�سليم  ل�ستالم  اململكة  يف  املطارات  وجميع  فروعها  وجميع  العامة  املواين  واإدارة 

جميع الب�سائع ومراجعة وزارة املعارف وفروعها والرئا�سة لتعليم البنات وفروعها مبا فيها الوكالت 

الرئا�سية لكليات البنات ووزارة املوا�سالت وفروعها والإدارة العامة للطرق وفروعها والبنك الزراعي 

وفروعه ووزارة الزراعة ال�سعودية وفروع وزارة التعليم العايل وفروعها وجميع اجلامعات والكليات 

واملعاهد التقنية وال�سحية ووزارة اخلدمة املدنية وفروعها وديوان املراقبة العامة وفروعه وديوان 

املياه  وم�سلحة  وفروعها  ال�سباب  رعاية  ورئا�سة  وفروعه  الوطني  احلر�س  ورئا�سة  وفروعه  املظامل 

الت�سالت  و�سركات  وفروعها  للكهرباء  املوحدة  ال�سعودية  وال�سركة  وفرعها  ال�سحي  وال�سرف 

ال�سعودية وفروعها و�سركة موبايلي لالت�سالت وفروعها والبلديات وجميع فروعها ووزارة الداخلية 

وفروعها مبا فيها من اإمارات املنطقة وحمافظات ومراكز املدن والأمن العام ومديرية ال�سرطة والدفاع 

لل�سجون  العامة  والإدارة  وفروعها  احلدود  وحر�س  وفروعها  املخدرات  ومكافحة  وفروعها  املدين 

وفروعها وامن الطرق وفروعها والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وتنمية ال�سادرات ال�سعودية وفروعها 

ووزارة التخطيط وم�سلحة الإح�ساء العامة وفروعها ووزارة الدفاع والطريان مبا فيها قوات الدفاع 

اجلوي امللكي وفروعها وم�سلحة الأر�ساد 

العربية  اجلوية  واخلطوط  وفروعها  امل�سلحة  للقوات  الطبية  واخلدمات  وفروعها  البيئة  وحماية 

ال�سعودية وجميع مكاتبها يف اململكة وجميع مكاتب اخلطوط الأخرى داخل اململكة وخارجها ومكتب 

للتقاعد  العامة  واملوؤ�س�سة  وفروعها  للتاأمينات  العامة  واملوؤ�س�سة  فروعه  وجميع  الجتماعي  ال�سمان 

وفروعها وذلك فيما يخ�س ال�سركة والتوقيع نيابة عن ال�سركة فيما يلزم ح�سور ال�سركة لدى اجلهات 

جميع  ومراجعة  الر�سمية  والأوراق  املعامالت  وت�سليم  وا�ستالم  والتفاهم  والتفاو�س  اأعاله  املذكورة 

�سركات الت�سالت 

وا�ستخراج  العاملة  الأيدي  وا�ستقدام  عنها  والتنازل  ال�سرتاكات  جميع  يف  وامل�ساركات  وفروعها 

التاأ�سريات واخلروج والعودة واخلروج النهائي

اإ�سدار  له حق  كما  اآي ح�ساب  واإيداعه يف  الثمن  وا�ستالم  ال�سيارات ودفع  بيع و�سراء  وله احلق يف   

وجتديد ال�ستمارات واإ�سدار بدل فاقد وبدل تالف ومراجعة الفح�س الدوري بجميع فروعة وله احلق 

يف اإ�سالح ال�سيارات وا�ستخراج ورقة اإ�سالح يف حالة احلوادث واإنهاء كافة الإجراءات املتعلقة بذلك 

وله حق توكيل الغري يف بع�س او كل ما ذكر ..

خام�ساً: يقر ال�سركاء اجلدد باأنهم اطلعوا على تاأ�سي�س ال�سركة ويلتزمون بجميع الن�سو�س الواردة 

بالعقد .

�ساد�ساً: 

تبقى باقي مواد عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل ي�سملها التعديل كما عليه بدون تعديل اأو تغيري . 

�سابعاً:

 ن�سخ العقد : حرر هذا العقد من 8 ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل مبوجبة والن�سخ الأخرى 

لتقدميها للجات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء ال�سيد / �سامي العقيلي يف 

امتام كافة الجراءات لدى اجلهات املعنية وعلية مت التوقيع 

واهلل املوفق . 

الطرف الول / �سمري عبد العزيز �سالح ابا ح�سني                                                التوقيع 

الطرف الثاين / الوليد �سمري عبد العزيز �سالح ابا ح�سني                                    التوقيع

الطرف املن�سحب 

توفيق عبد العزيز �سالح ابا ح�سني

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية  باملنطقة ال�سرقية:لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  22عدد 22من املجلد  

27 لعام1429  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1429/10/20هـ و�سلى اهلل على نبينا حممد اآله 

و�سحبه و�سلم



UM AL-QURA 393 الجمعة 25 شعبان  1436 هـ     12  يونية 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4570              عقود الشركات56 اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م82

ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL 2

للمقاوالت  الطاقة  �شرايا  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�ش�ؤولية  )ذات 
 بعون اهلل وتوفيقه مت التفاق فى يوم 2014/02/18م املوافق 1435/04/18هـ بني كل من :

1-ال�سادة / �سركة عاتق عبداهلل ال�ساعدي واأولده للتجارة وال�سناعة واملقاولت ، �سجل جتاري 

رقم 2050045542 �سادرة من فرع وزارة التجارة بالدمام اأحوال الدمام ، وعوانها يف مدينة الدمام 

ال�سعودية هاتف:  العربية  اململكة   31422 الدمام   6541 �س.ب  الثاين  الدور   / الواحة  جممع   –
8016351 جوال رقم 0551118616، ،   » طـرف اأول »

حفيظة  مبوجب   ، اجلن�سية  �سعودي  القحطاين،  عبدالرحمن  م�سبب  بن  عبدالرحمن   / 2-ال�سيد 

امليالد  تاريخ   ، اخلرب  اأحوال  من  �سادرة   1047457823 رقم  مدين  و�سجل   41999 رقم  النفو�س 

66710 الدمام، اململكة  1396/02/09هـ ، ومهنته مت�سبب ، ويقيم مبدينة الدمام وعنوانه �س.ب 

العربية ال�سعودية ، جوال رقم: 0504803198  »طـرف ثاٍن«

اتفق الطرفان املذكوران اأعاله وهما بكامل اأهليتهما املعتربة �سرعاً على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�ســادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ 

وتعديالته ووفقاً لل�سروط التالية :

اأوًل-  ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو �سركة �سرايا الطاقة للمقاولت املحدودة »�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة«.

ثانياً-  اأغرا�س ال�سركة: 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة من اأجلها هي: 

1- مقاولت الأعمال الكهربائية: )تركيب من�ساآت التوليد والتوزيع الكهربائي واأعمال الإنارة ومتديد 

�سبكات الكهرباء وخطوط ال�سغط العايل-  �سبكات الت�سالت �سلكية ول �سلكية- تركيبات اإلكرتونية 

داخل  الكهربائية  التمديدات  واأعمال  التحتية  البنية  اأعمال  تنفيذ  الإلكرتونية-  الأجهزة  وتركيب 

وخارج املدن. 

الوليد  ومن�ساآت  الكهربائية  واملعدات  املاكينات  واإ�سالح  �سيانة  والإ�سالح:)  ال�سيانة  اأعمال   -2

والتوزيع الكهربائي.

3- الأعمال ال�سناعية: متديد اأنابيب الزيت والغاز( .

4- الأعمال البحرية: )الأعمال الكهربائية يف املوانئ والتمديدات الكهربائية يف الأنفاق وحتت امليا ويف 

اجل�سور املائية.

5- مقاولت عامة للمباين: )الإن�ساء – الإ�سالح – الهدم – الرتميم(: مباين عامة – مباين �سكنية – 

مباين جتارية – من�ساآت تعليمية – مباين مطارات – مباين م�سنعة – مباين اأخرى.

6- جتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات واملاكينات والأدوات الكهربائية والإلكرتونية وقطع غيارها.

7-اخلدمات التجارية )الوكالت التجارية ووكالء التوزيع(.

ول تزاول ال�سركة الأن�سطة التي حتتاج اإىل تراخي�س اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من 

جهات الخت�سا�س.

ثالثا- املركز الرئي�سي لل�سركة:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الدمام ، ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها داخل وخارج اململكة 

ونقل مركزها الرئي�سي متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة ال�سركاء وجهات الخت�سا�س.

خام�ساً- مدة ال�سركة:

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )15( خم�سة ع�سر �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتتجدد تلقائياً 

ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل 

نهاية املدة الأ�سلية اأواملجددة ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم بال�سركة.

خام�سا- راأ�س املال:

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ -/300,000 ريال �سعودي )فقط ثالثة مائة األف ريال �سعودي( مق�سم 

اإىل 3000 )فقط ثالثة اآلف( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة ، وقيمة كل ح�سة -/100 ريال �سعودي 

)فقط مائة ريال �سعودي( ، مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل:

ا�سم ال�سريك
 عدد احل�س�س

النقدية

 قيمة احل�سة

 الواحدة

)ر.�س(

 الإجمايل

)ر.�س(
 الن�سبة

1
 �سركة عاتق عبداهلل ال�ساعدي واأولده للتجارة وال�سناعة

واملقاولت املحدودة
1500100150,000% 50

50 %1500100150,000عبدالرحمن بن م�سبب عبدالرحمن القحطاين2

100%3000100300,000املجموع

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة ، واأودعت احل�س�س 

النقدية لدى اأحد البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�ساد�سا- اإدارة ال�سركة:     

لدارة  وال�سالحيات  ال�سلطات  او�سع  وله  القحطاين  م�سبب  بن  عبدالرحمن   / ال�سيد  ال�سركة  يدير 

ال�سركة وت�سريف �سئونها ور�سم ال�سيا�سة العامة لتحقيق اغرا�سها .

�سابعا- قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء 

، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س 

املال على الأقل ، وت�سدر  القرارات يف امل�سائل التي ل تتعلق بتعديل عقد ال�سركة مبوافقة ال�سركاء 

الذين ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل ، ولل�سريك اأن يوكل عنه من يراه حل�سور اجتماع ال�سركاء 

ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك مبوجب توكيل مكتوب، وتعد ال�سركة �سجاًل خا�ساً تدون فيه حما�سر 

وقرارات جمعية ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات املتخذة.

ثامنا- ال�سنة املالية:

اأ-   تبداأ ال�سـنـة املاليــة الأولـى لل�سـركـة مــن تاريـخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/03/09هـ 

املوافق  2014/12/31م وتكـون مدة كل �سـنة مالية بعد ذلك اإثني ع�سر �سهرًا ميالدياً.

يعد رئي�س جمل�س املديرين ال�سركة خالل اأربعة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة املالية لل�سركة ميزانية عمومية 

وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل واقرتاحاته ب�ساأن توزيع الأرباح 

، وعليه اأن ير�سل اإىل كل �سريك واإىل الإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة بن�سخة من تلك 

الوثائق مع �سورة من تقرير مراقب احل�سابات وذلك خالل �سهرين من تاريخ اإعدادها.

تا�سعا- الأرباح واخل�سائر:

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل:

1-  جُتنـَّب ن�سبـة قـدرها 10% مـن الأربـاح ال�سـافية لتكوين الحتياطي النظامـي املن�سـو�س عليه يف 

املادة )176( من نظام ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س 

املال.

تكوين  ال�سركاء  يقرر  مل  ما  املال  راأ�س  يف  منهم  كل  ح�س�س  بن�سبة  ال�سركاء  على  يوزع  الباقي   -2

احتياطيات اأخرى اأو ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية.

يتم  اأو  املال  راأ�س  منهم من ح�س�س يف  ما ميلكه كل  بن�سبة  ال�سركاء  يتحملها  يف حالة حتقيق خ�سائر 

ترحيلها لل�سنة املالية التالية ول يتم توزيع اأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سائر ، واإذا بلغت خ�سائر 

ال�سركة ن�سف راأ�س املال وجب على رئي�س جمل�س املديرين دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل تزيد 

على ثالثني يوماً من تاريخ بلوغ اخل�سارة لهذا احلد للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة مع التزام ال�سركاء بدفع 

ديونها اأو يف حلها ول يكون قرار ال�سركاء يف هذا ال�ساأن �سحيحاً اإل اإذا �سدر طبقا للمادة )173( من 

 )164( املادة  املن�سو�س عليها فى  بالطرق  القرار  �سهر هذا  الأحوال  ال�سركات ويجب يف جميع  نظام 

بال�سروط  با�ستمرارها  قرار  ن�ساطها دون �سدور  ال�سركة يف مزاولة  ا�ستمرت  واإذا  ال�سركات  نظام  من 

ذي  لكل  وجاز  ال�سركة  ديون  جميع  �سداد  عن  بالت�سامن  م�سئولني  ال�سركاء  اأ�سبح  حلَّها  اأو  املتقدمة 

م�سلحة اأن يطلب حلها.

عا�سر- الإخطــارات:

عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 

املبينة فى �سجل احل�س�س لدى ال�سركة واملنّوه عنه باملادة )9( من هذا العقد.

حادي ع�سر- ن�سخ العقــد:

مت �سبط العقد لدى كاتب العدل بالعدد )         ( ال�سحيفة )                ( بتاريخ 

واهلل املوفـــق ،،،

للتجارة  املهنية  املحرتف�ن  �شركة  تاأ�شي�س  عقد  بن�د  بع�س  بتعديل  ال�شركاء  قرار 

2014/3/30م  امل�افق  1435هـ  االأوىل  جمادى   29 حمدودة(بتاريخ  م�ش�ؤولية  )ذات 
 لقد �سبق لالأطراف الآتية اأ�سماوؤهم:

 )1( ال�سيد خالد نهار �سيف ال�سمري           طرف اأول

 )2( ال�سيد حامت خالد نهار ال�سمري           طرف ثاين

تاأ�سي�س �سركة املحرتفون املهنية للتجارة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الدمام حتت رقم 

)2050078512( وتاريخ1432/11/17هـ واأثبت عقد تاأ�سي�سها لدى الغرفة التجارية ال�سناعية 

باملنطقة ال�سرقية بالعدد )51(من املجلد

)60( وتاريخ 1432/11/12هـ وحيث رغب ال�سركاء بتعديل عقد تاأ�سي�س ال�سركة البند)ثانيا(

 اخلا�س باأغرا�س ال�سركة مبوافقة )جميع ال�سركاء(

 الذين ميلكون )100( ح�سة متثل ن�سبة )100%( من راأ�س املال وفقاً ملا يلي:

 اأوًل: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.

ثانياً: تعديل املادة )ثانيا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة لي�سبح �سياغتها بعد التعديل على النحو التايل:

))جتارة اجلملة والتجزئة وال�سترياد والت�سدير قي املعدات ال�سناعية ولوازم الور�س*املواد الغذائية 

ان�ساء ا�سالح هدم ترميم*ونظافة املباين و�سيانتها*واخلدمات البرتولية  للمباين  العامة  *واملقاولت 

و�سيانتها* واأعمال التكييف والتربيد و�سيانتها(( 

. الخت�سا�س  جهات  من  الالزمة  الرتخي�س  على  احل�سول  بعد  اإل  ان�سطتها  ال�سركة  تزاول   ول 

تعديل دون  عليه  هي  كما  القرار  هذا  يف  التعديل  ي�سملها  مل  التي  التاأ�سي�س  عقد  مواد  تبقى   ثالثاً: 

رابعاً: حرر هذا القرار من )5( خم�س ن�سخ ا�ستلم كل طرف ن�سخة من القرار للعمل مبوجبها والن�سخ 

الأخرى لتقدميها للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية وقد فو�س ال�سركاء: 

ال�سيد /   يف اإمتام هذه الإجراءات وعليه جرى التوقيع.

الطرف الأول                                    الطرف الثاين  

ال�سم:  خالد نهار �سيف ال�سمري                                ال�سم:حامت خالد نهار ال�سمري

التوقيع:                                                            التوقيع:     

ال�سرقية:لقد  �سبط  وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية  باملنطقة 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد 35770128  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/15هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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للتدريب                                                  العبقرية  نور  تاأ�سي�س �سركة  عقد  ملخ�س     

حمدودة( م�سئوليه  ذات   (

اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة

عبد هللا ذياب عبد هللا 
طرفالرياض36متسبب10337676561442/6/21سعوديالظفيري

يوسف عبد هللا ذياب 
طرفالرياض11425028611439/5/215سعوديالظفيري

بيانات الو�سي  / الويل لل�سركاء القا�سرين:

جنسية اسم الوصياسم الشريك
الوصي

السجل المدني / 
عمر تاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الوصي
نوع 

الوصي

يوسف عبد هللا 
ذياب الظفيري

عبد هللا ذياب عبد 
ولي10337676561442/6/2136سعوديهللا الظفيري

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة نور العبقرية للتدريب                                                  

 ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه
ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة          الريا�س

 خام�سا: مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التج

 �ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س: 

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   50000  ريال �سعودي   خم�سون األف  ريال

مق�سم اإىل   100 ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    500  ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء 

كالتي :

عدد الحصص قيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

عدد الحصص 
قيمة االجمالىالعينية

50080040000عبد هللا ذياب عبد هللا الظفيري

50020010000يوسف عبد هللا ذياب الظفيري

100050000ــــــ             االجمالى     

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله. واأودع راأ�س املال النقدي 

لدى احد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س

�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

السجل المدني/ الجنسيةاسم المدير
مكان العمرتاريخ االنتهاءالجواز/اإلقامة

اإلقامة

الرياض10337676561442/6/2136سعوديعبد هللا ذياب عبد هللا الظفيري

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات  لتنفيذ 

بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها 

قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على 

قرارات ال�سركاء فى ال�سركات وقرارات التعديل لى بند او مادة من عقود 

التاأ�سي�س او املالحق 

التنفيذية  واللجان  لل�سركات  الإدارة  جمال�س  فى  ال�سركة  متثيل  حق  وله 

العادية  وغري  العادية  العمومية  واجلمعيات  الجتماعات  وح�سور 

واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق املطالبة 

واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول 

ال�سلح او رف�سه 

وقبول التحكيم او رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها 

واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم 

التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات 

واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل 

املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات  كافة  وعمل 

واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله 

للعقار والأرا�سي

للح�س�س  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  للبا�سهم  والإفراغ  وال�سراء  والبيع   

عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة  ذلك  وكل 

وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم 

وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن 

وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة وفى 

ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها 

العقود  على  التوقيع  حق  وله  وعزلهم  و�سالحياتهم  رواتبهم  وحتديد 

التنمية  �سناديق  عقود  توقيع  حق  وله  والتجارية  والأهلية  احلكومية 

ميثل  انه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي  والزراعية  والعقارية  ال�سناعية 

�سواء  الأمور  جميع  وفى  الق�ساء  واإمام  الغري  مع  عالقاتها  فى  ال�سركة 

اإمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل 

وا�ستخراج التاأ�سريات 

وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العامل هاو املحا�سبني القانونني 

او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم 

املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع 

وفتح العتمادات 

 وطلب الت�سهيالت والئتمان وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية 

العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها 

الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول  واملنح  بذلك  اخلا�سة 

لدى  وقيده  لل�سركة  فروع  وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س 

اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة 

العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج 

وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واأنابه الغري 

يف ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او يف وقت غري لئق.

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية 

 لل�سركاء. 

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

 ال�سم                                                                                                                التوقيع

عبد اهلل ذياب عبد اهلل الظفريي

 يو�سف عبد اهلل ذياب الظفريي

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35399387  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/3/27هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

عبد هللا ذياب عبد هللا 
الظفيري

على  ذلك  فى  مبا  ال�سركة  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  للمدير 

�سبيل املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية 

عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها  والداريه 

معها  تندمج  او  ت�ساهم  التي  ال�سركات  يف  لل�سركة  التعديل  ومالحق  التاأ�سي�س 

ال�سركة لزيادة او خف�س راأ�س املال او اإيه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود 

ال�سركات  فى  ال�سركة  ومتثيل  التجارية  ال�سجالت  ا�ستخراج  حق  وله  التاأ�سي�س 

اأمل�ساهمه فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم 

املخت�سة  واجلهات  ال�سركات  واإدارة  التجارة  وزارة  لدى  وت�سجيلها  ال�سركة 

يلزم  ما  كل  واتخاذ  عليها  التوقيع  وفى  املخت�س  واملوظف  العدل  كاتب  واإمام 
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الرحالت م�ست�سار  تاأ�سي�س �سركة  عقد  ملخ�س    

حمدودة( م�سئوليه  ذات   (
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاءرقم جواز السفر

الشراكة

عماد بن سليمان بن 
طرفجدة33طالب10019427601442/3/19سعوديعمر العباس

سلمان سعد محمد 
طرفجدة32طالب10150993831443/6/17سعوديالغامدي

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة م�ست�سار الرحالت املحدودة

  ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض

النقل والتخزين والتبريد

خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة

تقنية المعلومات

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة          الريا�س

 خام�سا: مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 �ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   20000  ريال �سعودي   ع�سرون األف  ريال

مق�سم اإىل   2000  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    10  ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتي :

عدد الحصص قيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

عدد الحصص 
قيمة االجمالىالعينية

101000010000عماد بن سليمان بن عمر العباس

101000010000سلمان سعد محمد الغامدي

1000020000ــــــــ             االجمالى     

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله. وادوع راأ�س املال النقدي 

لدي احد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

السجل المدني/ الجنسيةاسم المدير
الجواز/اإلقامة

مكان العمرتاريخ االنتهاء
اإلقامة

جدة10019427601442/3/1933سعوديعماد بن سليمان بن عمر العباس

جدة10150993831443/6/1732سعوديسلمان سعد محمد الغامدي

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

عماد بن سليمان بن 
عمر العباس

كاتب العدل واملوظف املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ 

واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات 

وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء 

لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء فى 

املالحق  او  التاأ�سي�س  مادة من عقود  او  بند  لى  التعديل  وقرارات  ال�سركات 

التنفيذية  واللجان  لل�سركات  الإدارة  جمال�س  فى  ال�سركة  متثيل  حق  وله 

وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية وغري العادية واجلمعيات 

واملرافعة  املطالبة  حق  وله  والقرارات  حما�سر  على  والتوقيع  التاأ�سي�سية 

او  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة 

والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه 

عليها واإعطاء املخال�سات

  والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية 

العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية 

الإجراءات  كافة  وعمل  املظامل  وديوان  للعمال  والعليا  البتدائية  واللجان 

القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية 

والأرا�سي  للعقار  وقبوله  والإفراغ  والبيع  ال�سراء  حق  وله  واملحامني 

للح�س�س وكل  للبا�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ  والبيع وال�سراء والإفراغ 

وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة  ذلك 

ال�سركة  باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها  وا�ستالم 

وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن 

بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها  وفى  ال�سركة  اأغرا�س 

التوقيع  حق  وله  وعزلهم  و�سالحياتهم  رواتبهم  وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم 

�سناديق  عقود  توقيع  حق  وله  والتجارية  والأهلية  احلكومية  العقود  على 

انه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي  والزراعية  والعقارية  ال�سناعية  التنمية 

�سواء  الأمور  الق�ساء وفى جميع  واإمام  الغري  ال�سركة فى عالقاتها مع  ميثل 

العمل  مكتب  مراجعة  حق  وله  احلكومية  والدوائر  اجلهات  اأو  العمالء  اإمام 

وا�ستخراج التاأ�سريات

القانونني  املحا�سبني  هاو  العامل  الأيدي  ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق  وله   

وا�ستالم  ال�سركة  با�سم  البنوك  يف  فتح احل�سابات  فى  وله احلق  املحامني  او 

ال�سيكات وال�سحب والإيداع  ال�سيكات والتوقيع على  النقدية و�سرف  املبالغ 

وفق  البنكية  وال�سمانات  والئتمان  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات   وفتح 

ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط 

و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول  واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع 

لدى  وقيده  لل�سركة  فروع  وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  الأ�سهم واحل�س�س 

اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة 

باخلارج  ال�سعودية  واملمثليات  والقن�سليات  وال�سفارات  ال�سعودية  العربية 

وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واأنابه الغري يف 

ال�سالحيات

سلمان سعد محمد 
الغامدي

يقوم املدير بتمثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري وامام الق�ساء وله حق توكيل 

عند  الدارة  اعمال  يف  الغري  واناة  ال�سركة  عن  واملدافعة  املرافعة  يف  الغري 

غيابة بعد موافقة ال�سركاء. 

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او يف وقت غري لئق. 

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

 املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

ال�سم        التوقيع

 عماد بن �سليمان بن عمر العبا�س

 �سلمان �سعد حممد الغامدي

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35721757  

نبينا  ..حرر يف1435/6/6هـ و�سلى اهلل على  الت�سديق   لعام1435  هـ. وعليه جرى  ـــــــ  املجلد   من 

حممد اآله و�سحبه و�سلم

على  ذلك  فى  مبا  ال�سركة  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  للمدير 

�سبيل املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية 

عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها  والداريه 

التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم او تندمج معها ال�سركة 

لزيادة او خف�س راأ�س املال او اإيه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س 

اأمل�ساهمه  ال�سركات  فى  ال�سركة  ومتثيل  التجارية  ال�سجالت  ا�ستخراج  حق  وله 

فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة 

وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واإمام كاتب 

العدل واملوظف املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات 

ال�سركات  فى  ال�سركة  ومتثيل  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من 

اأمل�ساهمه فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم 

ال�سركة وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واإمام 

عماد بن سليمان بن عمر العباس
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ADEL 2

للتجارة من�سوب  تاأ�سي�س �سركة  عقد  ملخ�س   

حمدودة( م�سئوليه  )ذات 
اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

اجلن�سيةال�سم
ال�سجل املدين/ رقم 

جواز ال�سفر
املدينةالعمراملهنةتاريخ النتهاء

نوع 

ال�سراكة

حممد ابراهيم حممد 

العبود
طرفالريا�س 47مت�سبب10228050041444/7/8�سعودي

ابراهيم حممد ابراهيم 

العبود 
طرفالريا�س22طالب10775699431438/2/22�سعودي

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

 ا�سم ال�سركة هو:   �سركة من�سوب للتجارة

  ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض

الزراعة والصيد
المناجم والبترول وفروعها

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية
الكهرباء والغاز والماء وفروعه

التشييد والبناء
النقل والتخزين والتبريد

خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى
خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة
تقنية المعلومات
االمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة          الريا�س

 خام�سا: مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 �ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   100000  ريال �سعودي   مائة األف  ريال

مق�سم اإىل   100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    1000  ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتي :

قيمة عدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصة    اسم الشريك
االجمالى

100009595000محمد ابراهيم محمد العبود

1000055000ابراهيم محمد ابراهيم العبود 

0100100000ــــــــ             االجمالى     

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله. 

كما يقر ال�سركاء مب�سئوليتهم النظامية يف اموالهم اخلا�سة امام الغري عند تقييم احل�س�س العينية

قيمة االصلاالصل

70000اثاث ومفروشات 

20000اجهزة حاسب اآللي

10000ادوات مكتبية

100000االجمالي
�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

السجل المدني/ الجنسيةاسم المدير
مكان اإلقامةالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/اإلقامة

الرياض10228050041444/7/847سعوديمحمد ابراهيم محمد العبود

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

محمد ابراهيم 
محمد العبود

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على �سبيل 

املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم او تندمج معها ال�سركة لزيادة 

او خف�س راأ�س املال او اإيه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق 

ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة فى ال�سركات اأمل�ساهمه فيها ال�سركة 

والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى 

وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واإمام كاتب العدل واملوظف 

املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل 

كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم 

او  بند  التعديل لى  ال�سركات وقرارات  فى  ال�سركاء  قرارات  والتوقيع على  فيها 

الإدارة  ال�سركة فى جمال�س  التاأ�سي�س او املالحق وله حق متثيل  مادة من عقود 

لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية 

وغري العادية واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق 

املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول 

الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه  او  ال�سلح 

والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة 

التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم 

املظامل وعمل  للعمال وديوان  البتدائية والعليا  العمل واللجان  واملالية ومكاتب 

واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات  كافة 

القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي 

والبيع وال�سراء والإفراغ للبا�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك 

وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة 

اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س 

والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة وفى 

وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها 

التوقيع على العقود احلكومية والأهلية  رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق 

والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية 

وتقدمي العرو�س للعمالء كما انه ميثل ال�سركة فى عالقاتها مع الغري واإمام الق�ساء 

حق  وله  احلكومية  والدوائر  اجلهات  اأو  العمالء  اإمام  �سواء  الأمور  جميع  وفى 

ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق  وله  التاأ�سريات  وا�ستخراج  العمل  مكتب  مراجعة 

الأيدي العامل هاو املحا�سبني القانونني او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات 

يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف ال�سيكات والتوقيع على 

والئتمان  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات   وفتح  والإيداع  وال�سحب  ال�سيكات 

والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات 

وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح وقبول ال�سمانات 

والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع لل�سركة 

وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج 

اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج 

يف  الغري  واأنابه  ال�سركة  عن  نيابة  واملدافعة  املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق  وله 

ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او يف وقت غري لئق.   

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

 ال�سم                                                                                                                   التوقيع

حممد ابراهيم حممد العبود

ابراهيم حممد ابراهيم العبود

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35706460  

ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/2هـ و�سلى اهلل على نبينا  من املجلد  

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

 1031472598 رقم  مدين  �سجل  مبوجب  �سعودي  وجن�سيته  القحطاين  �سعيد  مريع  علي   / 1-ال�سيد 

) طرف اأول (  وتاريخ امليالد 1396هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س .  

 1059688448 2-ال�سيد / عبد اهلل ي�سلم بلخري بالعبيد وجن�سيته �سعودي مبوجب �سجل مدين رقم 

) طرف ثاين (  وتاريخ امليالد 1408هـ ومهنته مت�سبب ويقيم يف مدينة الريا�س .  

3-ال�سيدة / منرية ي�سلم بلخري بالعبيد وجن�سيتها �سعودية مبوجب �سجل مدين رقم 1059688448 

وتاريخ امليالد 1390هـ ومهنتها ربة منزل وتقيم يف مدينة الريا�س .     

)طرف ثالث( 

التمهيد : 

ثانياً : ا�سم ال�سركة : �سركة ال�سريك الدائم لل�سيانة والت�سغيل ذات م�سوؤولية حمدودة 

ثالثاً : اأغرا�س ال�سركة : 

ــ التجارة واملقاولت وال�سيانة والت�سغيل . 

رابعاً : مركزها الرئي�سي : مدينة الريا�س 

خام�ساً : اإدارة ال�سركة : اتفق ال�سركاء على اأن يتوىل اإدارة ال�سركة كاًل من ال�سيد / عبد اهلل بن ي�سلم بن 

بلخري بالعبيد وللمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة . 

�ساد�ساً : راأ�س املال : حدد راأ�سمال 100.000 ريال مائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل 1000 ح�سة عينية 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة 100 ريال مت توزيعها كالآتي : 

االسمم
 قيمةعدد الحصص

الحصة
اإلجمالي

عينيةنقدية

10010010.000 علي مريع سعيد القحطاني1

45010045.000 عبد هللا يسلم بلخير بالعبيد2

45010045.000 منيرة بنت يسلم بلخير بالعبيد3

1000100.000 اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة . 

العينية  تقييم احل�س�س  الغري عند  اأمام  اأموالهم اخلا�سة  النظامية يف  ال�سركاء مب�سوؤوليتهم  يقر  كما 

التالية : 

القيمة السوقيةالعددالوصف

145.000 سيارة وانيت
35.000 أثاث مكتبي ايطالي

820.000 جهاز كمبيوتر

100.000 لاير اإلجمالي

�سابعاً : الأرباح واخل�سائر : توزيع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات العمومية 

والتكاليف على النحو التايل : 

اأ ــ جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي طبقاً لأحكام املادة )176( 

من نظام ال�سركات . 

ب ـ الباقي يوزع على ال�سركات بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال . 

ثامناً : مدة ال�سركة : 50 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه   : الإخطارات   : تا�سعاً 

م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة . 

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35702307  

ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/1هـ و�سلى اهلل على نبينا  من املجلد  

حممد اآله و�سحبه و�سلم

لل�صيانة  الدائم  ال�صريك  �صركة  تاأ�صي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�ص�ؤولية  )ذات  والت�صغيل 

اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

اجلن�سيةال�سم
ال�سجل املدين/ 

رقم جواز ال�سفر
املدينةالعمراملهنةتاريخ النتهاء

نوع 

ال�سراكة

طرفالريا�س48موظف اأهلي10277365501440/1/21�سعودي�سالح ابراهيم �سليمان الركف

طرفالريا�س54متقاعد10199911481441/5/11�سعودي�سليمان �سالح عبد العزيز اخل�سريي

طرفالريا�س48موظف �سركة10326598701438/4/6�سعودياحمد بن حامد بن �سامل الغامني

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة رواد اعمال امل�ستقبل املحدودة

  ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض

خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة

تقنية المعلومات

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة          الريا�س

 خام�سا: مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 �ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   60000  ريال �سعودي   �ستون األف  ريال

مق�سم اإىل   6000  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    10  ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتي :

عدد الحصص قيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

عدد الحصص 
قيمة االجمالىالعينية

102000020000صالح ابراهيم سليمان الركف

102000020000سليمان صالح عبد العزيز الخضيري

102000020000احمد بن حامد بن سالم الغانمي

6000060000ــــــــ             االجمالى     

واأودع  كاأمله.  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  يقر 

اخل�سو�س. بهذا  البنك  من  ال�سادرة  ال�سهادة  مبوجب  البنوك  احد  لدى  النقدي  املال   راأ�س 

�سابعا: ادارة ال�سركة

 ـ يتوىل ادارة ال�سركة مديرا يعينه ال�سركاء بعقد م�ستقل

ـ للمدير جميع ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارتها ومتثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري وامام 

الق�ساء وله حق توكيل الغري يف املرافعة والدافعة نيابة عن ال�سركة وانابة الغري يف اعمال الدارة 

 عند غيابة

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او يف وقت غري لئق.

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

املبينة  يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة .

امل�صتقبل اأعمال  رواد  تاأ�صي�س   �صركة  عقد  ملخ�س     

حمدودة( م�صئ�ليه  )ذات   
ال�سم                                                                                                   التوقيع

�سالح ابراهيم �سليمان الركف

 �سليمان �سالح عبد العزيز اخل�سريي

 احمد بن حامد بن �سامل الغامني

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35600951  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/10هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم



93 UM AL-QURA
الجمعة 25 شعبان  1436 هـ     12  يونية 2015 م

61ال�سنة 93   العدد 4570              عقود الشركات اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م116

ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود شــركات

ADEL 2

اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

اجلن�سيةال�سم
ال�سجل املدين/ 

رقم جواز ال�سفر
املدينةالعمراملهنةتاريخ النتهاء

نوع 

ال�سراكة

طرفالريا�س57رجل اأعمال10230431591454/1/7�سعوديعبد العزيز عبد الرحمن مهنا الياب�س

طرفالريا�س68رجل اعمال1028396661454/2/9�سعوديعبد اللطيف حمد ابراهيم العبد اللطيف

طرفالريا�س57مت�سبب10455073141454/12/26�سعودي�سعود بن حممد بن زويد العريفي

عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن 

الياب�س
طرفالريا�س37رجل اأعمال10230431751442/6/12�سعودي

 ثانيا: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة طور املعرفة وحلولها للتدريب

  ثالثا: اأغرا�س ال�سركة:

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

                                                       الغرض

خدمات المال واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة

تقنية المعلومات

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س

 رابعا: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة          الريا�س

 خام�سا: مدة ال�سركة:  

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة   99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري

 �ساد�سا: راأ�س املال وتوزيع احل�س�س:

 حدد راأ�س مال ال�سركة بـ   100000  ريال �سعودي   مائة األف  ريال

مق�سم اإىل   10000  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة    10  ريال �سعودي مت توزيعها على 

ال�سركاء كالتي :

عدد الحصص قيمة الحصة    اسم الشريك
النقدية

عدد الحصص 
قيمة االجمالىالعينية

104200042000عبد العزيز عبد الرحمن مهنا اليابس

102100021000عبد اللطيف حمد ابراهيم العبد اللطيف

102100021000سعود بن محمد بن زويد العريفي

عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن 
101600016000اليابس

100000100000ــــــــ             االجمالى     

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاأمله. واودع راأ�س املال النقدي 

لدي احد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�سابعا: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

السجل المدني/ الجنسيةاسم المدير
مكان اإلقامةالعمرتاريخ االنتهاءالجواز/اإلقامة

الرياض10230431591454/1/757سعوديعبد العزيز عبد الرحمن مهنا اليابس

                 السلطات والصالحيات الالزمة   اسم المدير

للتدريب وحلولها  املعرفة  طور  تاأ�شي�س �شركة  عقد  ملخ�س     

        )ذات م�شئوليه حمدودة(

عبد العزيز عبد 
الرحمن مهنا 

اليابس

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا فى ذلك على �سبيل 

املثال ل احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه 

التاأ�سي�س  عقود  على  والتوقيع  العدل  وكتابات  ال�سرعية  املحاكم  لدى  ومتثيلها 

لزيادة  ال�سركة  تندمج معها  او  ت�ساهم  التي  ال�سركات  لل�سركة يف  التعديل  ومالحق 

او خف�س راأ�س املال او اإيه تعديالت اأخرى فى اى بند من عقود التاأ�سي�س وله حق 

ال�سركة  اأمل�ساهمه فيها  ال�سركات  ال�سركة فى  التجارية ومتثيل  ال�سجالت  ا�ستخراج 

والتوقيع على عقود ال�سركات وفى تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى 

واملوظف  العدل  كاتب  واإمام  املخت�سة  واجلهات  ال�سركات  واإدارة  التجارة  وزارة 

املخت�س وفى التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل 

كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج 

وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق 

فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء فى ال�سركات وقرارات التعديل لى بند او مادة 

من عقود التاأ�سي�س او املالحق وله حق متثيل ال�سركة فى جمال�س الإدارة لل�سركات 

واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية وغري العادية 

واجلمعيات التاأ�سي�سية والتوقيع على حما�سر والقرارات وله حق املطالبة واملرافعة 

رف�سه  او  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة 

واإعطاء  عليها  والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول 

املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى  والتنازل  املخال�سات 

التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل 

واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية 

حق  وله  واملحامني  القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة 

ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ للبا�سهم 

والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة فى ال�سركات الأخرى التابعة 

والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة 

املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري 

املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها  وفى  ال�سركة  اأغرا�س  �سمن  املنقولة 

بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع 

التنمية  العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق  على 

ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما انه ميثل ال�سركة فى 

اإمام العمالء اأو اجلهات  عالقاتها مع الغري واإمام الق�ساء وفى جميع الأمور �سواء 

والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق 

وله  املحامني  او  القانونني  املحا�سبني  هاو  العامل  الأيدي  ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل 

احلق فى فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية و�سرف 

وطلب  العتمادات   وفتح  والإيداع  وال�سحب  ال�سيكات  على  والتوقيع  ال�سيكات 

الت�سهيالت والئتمان وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها 

بذلك واملنح وقبول  العقود اخلا�سة  ال�سرعية وتوقيع  ال�سوابط  والقرتا�س وفق 

ال�سمانات والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع 

داخل  ذكر  ما  وجميع  الغري  توكيل  حق  وله  املخت�سة  اجلهات  لدى  وقيده  لل�سركة 

ال�سعودية  واملمثليات  والقن�سليات  وال�سفارات  ال�سعودية  العربية  اململكة  وخارج 

باخلارج وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واأنابه الغري 

يف ال�سالحيات

- يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول او يف وقت غري لئق. 

 ثامنا: قرارات ال�سركاء:

ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سيه ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية 

لل�سركاء.

 تا�سعا: األ�سنه املالية:

تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف  1436/03/10 هـ   

املوافق  2014/12/31م وتكون كل �سنة ماليه بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا.

 عا�سرا: الأرباح واخل�سائر:

جتنب ن�سبه قدرها 10% ) ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على 

ال�سركاء

 حادي ع�سر: الإخطارات:

توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجله على عناوينهم 

 املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة.

ال�سم                                                                                                             التوقيع

عبد العزيز عبد الرحمن مهنا اليابس
عبد اللطيف حمد ابراهيم العبد اللطيف

سعود بن محمد بن زويد العريفي
عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن اليابس

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35721514  

نبينا  الت�سديق  ..حرر يف1435/6/6هـ و�سلى اهلل على  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى  من املجلد  

حممد اآله و�سحبه و�سلم



UM AL-QURA 393 الجمعة 25 شعبان  1436 هـ     12  يونية 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4570              عقود الشركات62
111 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م

ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود شــركات

ADEL 2

للبيئة  اخلدمة  دار  �صركة  تاأ�صي�س  عقد  ملخ�س 

) حمدودة  م�صئ�لّية  )ذات 
متهيد : حيث اأن الطرف الأول ال�سيد / خالد بن زيد بن عليق الروي�سان ميتلك موؤ�س�سة فردية مقيدة با�سم 

مكتب دار اخلدمة للخدمات التجارية �سجل جتاري رقم )1010204723( وتاريخ 1425/11/23هـ 

جتاري  �سجل  للبيئة  اخلدمة  دار  املوؤ�س�سة  فرع  حتويل  يف  ويرغب  فروع  ثالث  ولها  الريا�س  مبدينة 

التزامات  من  عليها  وما  حقوق  من  لها  مبا  مبدينة  1434/02/12هـ  وتاريخ   )1010358936( رقم 

وعقود حكومية ا�سئتجارية وعمالة وت�سنيف وتراخي�س وجميع عنا�سرها املالّية والفنّية والإدارّية 

ال�سّيد / خالد  1ـ   : ال�سركاء  اأ�سماء   : اأوًل  الأطراف  باقي  اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة مب�ساركة 

بن زيد بن عليق الروي�سان �سعودي اجلن�سية ، مبوجب ال�سجل املدين رقم )1047783178( وتاريخ 

امليالد 1389/02/01هـ ، ومهنته رجل اأعمال ويقيم يف مدينة الريا�س )طرف اأول( 2ـ �سركة / رعاية 

البيئة للمقاولت ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري رقم 1010259246 بتاريخ 1429/12/02هـ 

وال�سناعة  التجارة  بوزارة  العدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  الريا�س  الرئي�سي  ومركزها 

بالريا�س رقم 2433 عدد 35546550 لعام 1435هـ بتاريخ 1435/04/27هـ )طرف ثاين( ثانياً : ا�سم 

: الغر�س من ال�سركة :  ال�سركة : �سركة وقاية البيئة للخدمات البيئية ذات م�سئولية حمدودة ثالثاً 

اخلطرة  النفايات  من  والتخل�س  ومعاجلة  ونقل  جمع   : هي  لأجلها  ال�سركة  كونت  التي  الأغرا�س  اإن 

املن�ساآت  وت�سغيل  و�سيانة  واخلطرة  الطبية  النفايات  معدات  يف  اجلملة  وجتارة  الطبية  والنفايات 

البيئية . املقاولت العامة للمباين و�سيانة ونظافة وترميم وت�سغيل املباين والأعمال ال�سناعية واأعمال 

الطرق والتجارة العامة وتركيب و�سيانة اأجهزة ال�سرف ال�سحي واأعمال املقاولت الإن�سائية واأعمال 

معدات  يف  اجلملة  جتارة  ال�سناعية  والو�سالت  الأنابيب  و�سيانة  وتركيب  ال�سحي  وال�سرف  املياه 

وتقنية البيئة . وتركيب و�سيانة املعدات ال�سناعية والأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سيانة املن�ساآت 

وا�سترياد  املعلومات  وتقنية  الآلية  واحلا�سبات  النظم  و�سيانة  وتركيب  والبرتوكيماوية  النفطية 

وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد واأجهزة تنظيف احلاويات وال�سهاريج والناقالت الربية 

ال�سناعي  الدهان  واأعمال  عام  بوجه  النظافة  ومواد  واأجهزة  والبرتوكيماوية  ال�سناعية  والبحرية 

والعزل احلراري واملائي وال�سناعي. رابعاً : املركز الرئي�سي : مدينة الريا�س . خام�ساً : مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 25 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . �ساد�ساً : راأ�س املال : حدد راأ�س 

مال ال�سركة بـ )500.000( ريال خم�سمائة األف ريال مق�سم اإىل )500( ح�سة عينية مت�ساوية القيمة ، 

قيمة كل ح�سة )1000( ريال ، مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك
50100050.000 خالد بن زيد بن عليق الرويضان

4501000450.000شركة رعاية البيئة المحدودة
500500.000 اإلجمالي

ال�ُسركاء  ُيقّر  ، كما  الوفاء بقيمتها كاملة  باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ، ومت  ال�سركاء  ويقر 

باأنهم م�سئولني م�سئولّية ت�سامنّية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري ، عن �سحة تقييم احل�س�س العينّية 

املُبّينة كالتايل : 

 القيمة باللاير بيان نوع األصلم
401.590 لايرعدد )4( سيارات ديانا )يوجن( موديل 2012 ثالجة لنقل النفايات1
65.700 لايرعدد )1( رافعة شوكية سايد شفت موديل 22011
25.210 لاير أثاث مكتبي3
7.500 لاير أجهزة حاسب آلي وطابعات4

500.000.00 لاير اإلجمالي
�سابعاً : اإدارة ال�سركة : يدير ال�سركة خالد بن زيد بن عليق الروي�سان وله جميع ال�سالحيات لإدارة 

ال�سركة . ثامناً :قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�ُسركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة 

اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء ، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء 

الذين ميثلون ثالثة اأرباع املال على الأقل . تا�سعاً : ال�سنة املالية : تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة 

من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/03/09هـ املوافق 2014/12/31م ، وتكون كل 

�سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا . عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح 

ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة )176( من نظام ال�سركات الباقي يوزع 

على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال . حادي ع�سر : الإخطارات : توجه جميع الإخطارات 

فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبّينة يف �سجل احل�س�س . 

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35734020  

ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/6/8هـ و�سلى اهلل على نبينا  من املجلد  

حممد اآله و�سحبه و�سلم

للعقارات ف�ري�  عقارات  �صركة  تاأ�صي�س  عقد  ملخ�س 

حمدودة( م�صئ�لية  )ذات 
بعون اهلل تعاىل مت التفاق يف 1435/5/17هـ املوافق 2014/3/18م 

1ـ ال�سيد / فهد نا�سر فهد حممد البناي كويتي اجلن�سية مبوجب جواز �سفر رقم 003575924 �سادر من 

الكويت بتاريخ 2013/4/9م ومهنته موظف تاريخ امليالد 1969/12/27 ويقيم يف مدينة الريا�س   

)طرف اأول(    

2ـ ال�سيد / في�سل عبد الرحمن مدلج حممد املدلج كويتي اجلن�سية مبوجب جواز �سفر رقم 003242950 

�سادر من الكويت بتاريخ 2011/5/31م ومهنته رجل اأعمال وتاريخ امليالد 1964/12/12 ويقيم يف 

)طرف ثاين(  مدينة الريا�س .   

ذات م�سئولية حمدودة  اأوًل : ا�سم ال�سركة : �سركة عقارات فوريو للعقارات   

ثانياً : اأغرا�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : ـ 

1-اإنتاج برامج احلا�سب الآيل املخ�س�سة لالأغرا�س التجارية واحلكومية . 

2-تقدمي وحتليل حلول اأنظمة املعلومات . 

3-تنفيذ امل�ساريع للقطاعني احلكومي واخلا�س يف قطاع تقنية املعلومات . 

4-اأعمال الدعاية والإعالن وتنظيم وتاأجري واإقامة املعار�س الدائمة واملوؤقتة والإ�سراف عليها وتنظيم 

املوؤمترات والجتماعات . 5-خدمات ال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري ووكالء التوزيع . 

اأجهزة احلا�سب الآيل واأجهزة احللول املعلوماتية  6-ا�سترياد وت�سدير جتارة اجلملة والتجزئة يف 

وقطع غيارها وتركيبها و�سيانتها وبرامج احلا�سب الآيل . 

الت�سويق  واإدارة  املالية  والإدارة  العامة  الإدارة  وت�سمل  العليا   الإدارية  ال�ست�سارات  7-خدمات 

تطبيقية  )نظم  الآيل  احلا�سب  8-خدمات   . العامة  العالقات  الإنتاج  واإدارة  الب�سرية  املوارد  واإدارة 

وقواعد معلومات( . 9-اإقامة وت�سغيل و�سيانة اأنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة . 

وتزاول ال�سركة ن�ساطها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س . 

ثالثاً : املركز الرئي�سي : يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع 

لها داخل وخارج اململكة متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة وذلك مبوافقة مدير ال�سركة وبعد موافقة جهة 

الخت�سا�س . رابعاً : راأ�س املال : حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )100.000( ريال مائة األف ريال مق�سم اإىل 

)100( ح�سة عينية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )1000( ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالآتي : 

 اإلجمالي قيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك
51100051000 السيد / فهد ناصر فهد محمد البناي

49100049000 السيد / فيصل عبد الرحمن مدلج محمد المدلج
100100.000 اإلجمالي

باأنهم  ال�سركاء  ويقر   ، كاملة  بقيمتها  الوفاء  ومت  بينها  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  باأنه  ال�سركاء  ويقر 

املال  راأ�س  يف  الداخلة  العينية  احل�س�س  تقييم  �سحة  عن  الغري  اأمام  ت�سامنية  م�سئولية  م�سئولني 

واملبينة فيما يلي : 

 القيمة باللاير بيان نوع األصل الرقم
50.000 أجهزة حاسب آلي وفاكسات وأثاث مكتبي1
50.000سيارات عدد 1 نوع هيونداي موديل 22009

100.000 اإلجمالي
خام�ساً : اإدارة ال�سركة : يتوىل اإدارة ال�سركة ال�سيد / فهد نا�سر فهد حممد البناي وله يف ذلك �سبيل 

كافة ال�سالحيات الالزمة لت�سيري اأعمالها وفقاً لل�سلطات املمنوحة  للمدير ولها احلق يف متثيل ال�سركة 

والهيئات  متييزه  وهيئات  املظامل  ومقام ديوان  درجاتها  بجميع  ال�سرعية  املحاكم  واإمام  الغري  جتاه 

حق  وله  التحكيم  وهيئات  والعليا  البتدائية  العمالية  اخلالفات  ت�سوية  وجلان  الق�سائية  واللجان 

وقبول  البينة  وطلب  ورف�سه  ال�سلح  وقبول  ال�سركة  عن  واملرافعة  واملدافعة  واملداعاة  املطالبة 

والإقرار  ال�سلح  احلق  وله  واخلرباء  القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  وتعيني  رف�سه  لو  التحكيم 

والإنكار و�سماع الدعاوي والرد عليها وطلب ورد ال�سهود والتنازل واإعطاء مهلة واإعطاء خمال�سات 

اأغرا�سها  حدود  يف  ال�سركة  وحل�ساب  با�سم  العقود  اإبرام  يف  احلق  وللمديرين   . والت�سليم  وال�ستالم 

وتنفيذ قرارات ال�سركاء واإجراء كافة الت�سرفات واملعامالت يف حدود اأغرا�س ال�سركة كال�سراء والبيع 

والتاأجري وال�ستئجار والرهن وفك الرهن للعقارات والأ�سهم واملعدات والعقارات اخلا�سة بال�سركة 

وله حق الإفراغ وقبول الإفراغ للعقارات التي تكون لل�سركة وله حق �سراء وبيع الأ�سهم با�سم ال�سركة 

ولهما حق القب�س وت�سليم الثمن لالإيجارات واملبيع وذلك �سواء داخل اململكة اأو خارج اململكة العربية 

ال�سعودية . وفتح احل�سابات امل�سرفية وله حق التوقيع منفردًا لدى البنوك وتوقيع عقود القرو�س 

وفق ال�سوابط ال�سرعية وفتح العتمادات وفتح فروع لل�سركة داخل اململكة وخارجها ، والتوقيع على 

اأو �سراء ح�س�س يف �سركات قائمة وت�سفية  ال�سركة �سريكة فيها  التي تدخل  ال�سركات  تاأ�سي�س  عقود 

وبيع تلك احل�س�س وتفوي�س كل اأو بع�س من �سالحياته للغري كما اأنه ميثل ال�سركة يف عالقاتها مع 

الغري واأمام الق�ساء وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة عن ال�سركة. وله  حق �سرف الأرباح 

وحجزها وتق�سيط �سرف الأرباح وب�سورة عامة القيام بالإجراءات والأعمال الإدارية واملالية الالزمة 

لإدارة ال�سركة وت�سيري اأعمالها اليومية والتوقيع على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة 

وكافة قرارات تعديلها اأمام كاتب العدل . وله حق توكيل الغري من من�سوبي ال�سركة اأو من خارجها 

ببع�س هذه ال�سالحيات . ب ـ عزل املدير : يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل 

بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق . 

�ساد�ساً : ال�سنة املالية : تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 

1436/3/10هـ املوافق 2014/12/31م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا . 

�سابعاً : توزع الأرباح ال�سنوية ال�سافية اأو اخل�سائر على ال�سركاء بن�سبة ح�سة كل منهم يف راأ�س املال 

ويف حالة حدود خ�سائر يف ميزانية اإحدى ال�سنوات ل يتم توزيع اأرباح ال�سنوات التالية اإل بعد ا�ستنزال 

تلك اخل�سائر . ثامناً : كيفية �سدور القرارات : ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة 

بالإجماع . 

وزارة العدل /كاتب العدل املكلف بالعمل بوزارة التجارة وال�سناعة   احلمد هلل وحده وبعد :لقد  �سبط 

ملخ�س هذا العقد  لدينا بح�سور الطراف املعنية  وتوقيعهم على ذلك بال�سحيفة  ـــــ عدد35672730  

من املجلد  ـــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/5/25هـ و�سلى اهلل على نبينا 

حممد اآله و�سحبه و�سلم
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ADEL 2

حمدودة( م�س�ؤولية  )ذات  حرمة  زاد  �سركة  ت�أ�سي�س  عقد  ملخ�س 

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

 ال�سجل املدين /اجلن�سية ال�سم

 رقم جواز ال�سفر

 نوع املدينةالعمر املهنة تاريخ النتهاء

 ال�سراكة

 طرف الريا�س30 غري حكومي106713575425/08/1438 �سعودي عبدالكرمي حممد عبدالرحمن العقيل

 طرفالريا�س23 غري حكومي109126676515/06/1440 �سعودي حممد عبدالكرمي عبدالرحمن العقيل

ثانياً : ا�سم ال�سركة : ا�سم ال�سركة هو : �سركة زاد حرمة املحدودة ثالثاً : اأغرا�س ال�سركة : 

اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

الغرض
 الزراعة والصيد

 المناجم والبترول وفروعها
 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية

 الكهرباء والغاز والماء وفروعه
 التشييد والبناء

 النقل والتخزين والتبريد
 خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى

 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية
 التجارة

 تقنية المعلومات
 األمن والسالمة

جهات  من  الالزمة  الرتاخي�س  على  احل�سول  وبعد  املتبعة  الأنظمة  وفق  اأن�سطتها  ال�سركة  ومتار�س 

الريا�س  الخت�سا�س . رابعاً : املركز الرئي�سي : يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة   

خام�ساً : مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 

�ساد�ساً : راأ�س املال وتوزيع احل�س�س : حدد راأ�سمال ال�سركة بـ 10,000 ريال �سعودي   

100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 100 ريال �سعودي مت  ع�سرة اآلف ريال مق�سم اإىل  

توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 قيمة الإجمايلعدد احل�س�س العينيةعدد احل�س�س النقديةقيمة احل�سة ا�سم ال�سريك

1000505000 عبدالكرمي حممد عبدالرحمن العقيل

1000505000 حممد عبدالكرمي عبدالرحمن العقيل

010010,000ـــ الإجمايل

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة . 

العينية  تقييم احل�س�س  عند  الغري  اأمام  اأموالهم اخلا�سة  يف  النظامية  ال�سركاء مب�سوؤوليتهم  يقر  كما 

التالية : 

 قيمة األصل األصل
10,000 أثاث ومفروشات

10,000 اإلجمالي
�سابعاً : اإدارة ال�سركة : ـ يدير ال�سركة ال�سادة : 

 مكان الإقامة العمر تاريخ النتهاء ال�سجل املدين / اجلواز / الإقامة اجلن�سية ا�سم املدير

 الريا�س106713575425/08/143830 �سعودي عبدالكرمي حممد عبدالرحمن العقيل

 الريا�س101095602519/07/145356 �سعودي عبدالكرمي عبدالرحمن نا�سر العقيل

السلطات والصالحيات الالزمةاسم المدير

 عبدالكريم
 محمد

 عبدالرحمن
 العقيل

والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقيم 

الق�ساء ويف جميع  واأمام  الغري  ال�سركة يف عالقتها مع  اأنه ميثل  كما  للعمالء  العرو�س 

الأمور �سواًء اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل 

وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العاملة اأو املحا�سبني 

ال�سركة وا�ستالم  با�سم  البنوك  اأو املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف  القانونيني 

وفتح  والإيداع  وال�سحب  ال�سيكات  على  والتوقيع  ال�سيكات  و�سرف  النقدية  املبالغ 

العتمادات وطلب الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية 

وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك 

العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول  واملنح 

وجميع  الغري  توكيل  حق  وله  املخت�سة  اجلهات  لدى  وقيدها  لل�سركة  فروع  وافتتاح 

واملمثليات  والقن�سليات  وال�سفارات  ال�سعودية  العربية  اململكة  وخارج  داخل  ذكر  ما 

ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة 

الغري يف ال�سالحيات 

السلطات والصالحيات الالزمةاسم المدير
 عبدالكريم
 عبدالرحمن

 ناصر
 العقيل

للمديرين جمتمعني اأو منفردين كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا 

التجارية  املعامالت  يف  ال�سركة  عن  التوقيع  حق   : احل�سر  ل  املثال  �سبيل  على  ذلك  يف 

واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود 

تندمج  اأو  ت�سارك  اأو  ت�ساهم  التي  ال�سركات  يف  لل�سركة  التعديل  ومالحق  التاأ�سي�س 

معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي بند اأو مادة من 

ال�سركات  يف  ال�سركة  ومتثيل  التجارية  ال�سجالت  ا�ستخراج  حق  وله   ، التاأ�سي�س  عقود 

امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على عقود ال�سركات ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة 

وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل 

�سهر  من  الإجراءات  لتنفيذ  يلزم  ما  كل  واتخاذ  عليها  التوقيع  ويف  املخت�س  واملوظف 

وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم كافة 

فيها  وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق 

والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود 

واللجان  لل�سركات  الإدارة  جمال�س  يف  ال�سركة  متثيل  حق  وله  املالحق  اأو  التاأ�سي�س 

التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات العمومية العادية والغري عادية واجلمعيات 

واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  وله  والقرارات  املحا�سر  على  والتوقيع  التاأ�سي�سية 

واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول ال�سلح اأو رف�سه وقبول التحكيم 

اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل 

وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى 

والعليا  البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم 

تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات  كافة  وعمل  املظامل  وديوان  للعمال 

وقبوله  والإفراغ  والبيع  ال�سراء  حق  وله  واملحامني  القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني 

للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س 

وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم 

القب�س  حق  وله  ال�سركة  باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها 

ويف  ال�سركة  اأغرا�س  �سمن  املنقولة  وغري  املنقولة  للموجودات  الرهن  وفك  والرهن 

م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم 

و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله 

العرو�س  وتقيم  والزراعية  والعقارية  ال�سناعية  التنمية  �سناديق  عقود  توقيع  حق 

للعمالء كما اأنه ميثل ال�سركة يف عالقتها مع الغري واأمام الق�ساء ويف جميع الأمور �سواًء 

اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج 

التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام الأيدي العاملة اأو املحا�سبني القانونيني اأو 

املحامني وله احلق يف فتح احل�سابات يف البنوك با�سم ال�سركة وا�ستالم املبالغ النقدية 

و�سرف ال�سيكات والتوقيع على ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب 

الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط ال�سرعية وتعديلها واإلغائها 

وقبول  واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س 

فروع  وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات 

لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج 

اململكة العربية ال�سعودية وال�سفارات والقن�سليات واملمثليات ال�سعودية باخلارج وله 

حق توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات

ـ يجوز لل�سركاء عزل املدير املعني يف عقد ال�سركة دون اإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع العزل بغري 

مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق . ثامناً : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما 

يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء . تا�سعاً : ال�سنة املالية : 

20/03/1437هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ 

املوافق 31/12/2015م وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

يوزع على  الباقي  النظامي  الحتياطي  لتكوين  الأرباح  باملائة( من  قدرها %10 )ع�سرة  ن�سبة  جتنب 

ال�سركاء . حادي ع�سر : الإخطارات : توجه جميع الإخطارات فيما بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة 

بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة . 

ال�سم                                                                         التوقيع

عبدالكرمي حممد عبدالرحمن العقيل

حممد عبدالكرمي عبدالرحمن العقيل

:لقد   وبعد  وحده  هلل  احلمد  وال�سناعة    التجارة  بوزارة  بالعمل  املكلف  العدل  /كاتب  العدل  وزارة 

عدد    ـــــ  بال�سحيفة   ذلك  على  وتوقيعهم  املعنية   الطراف  بح�سور  لدينا  العقد   هذا  ملخ�س  �سبط 

ــــــ لعام1435  هـ. وعليه جرى الت�سديق  ..حرر يف1435/12/22هـ و�سلى  351550450  من املجلد ـ 

اهلل على نبينا حممد اآله و�سحبه و�سلم

 عبدالكريم محمد عبدالرحمن العقيل

على  ذلك  ال�سركة مبا يف  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  منفردين  اأو  للمديرين جمتمعني 

�سبيل املثال ل احل�سر : حق التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى 

املحاكم ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات 

التي ت�ساهم اأو ت�سارك اأو تندمج معها ال�سركة لزيادة اأو خف�س راأ�س املال اأو اأية تعديالت اأخرى يف اأي 

بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س ، وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات 

ال�سركة وت�سجيلها  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س  ال�سركات ويف  ال�سركة والتوقيع على عقود  فيها  امل�ساهمة 

ويف  املخت�س  واملوظف  العدل  كاتب  واأمام  املخت�سة  واجلهات  ال�سركات  واإدارة  التجارة  وزارة  لدى 

التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت التجارية 

لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها 

وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند 

اأو املالحق وله حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان  التاأ�سي�س  اأو مادة من عقود 

التاأ�سي�سية  واجلمعيات  عادية  والغري  العادية  العمومية  واجلمعيات  الجتماعات  وح�سور  التنفيذية 

واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  وله  والقرارات  املحا�سر  على  والتوقيع 

و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  اأو  التحكيم  وقبول  رف�سه  اأو  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة 

بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى  والتنازل  املخال�سات  واإعطاء  عليها  والرد  الدعاوى 

املنازعات التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل واللجان 

البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني 

املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيعوالإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي 

ال�سركات  لل�سركة يف  لالأ�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك  والبيع وال�سراء والإفراغ 

والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها  وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى 

املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن 

ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد  اأغرا�س 

رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية
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جدة - واس
نياب��ة ع��ن خ��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني املل��ك �سلم��ان 

ب��ن عبدالعزي��ز اآل �سع��ود حفظ��ه اهلل، اأق��ام �ساح��ب 

ال�سم��و امللكي الأم��ري حممد بن نايف ب��ن عبدالعزيز، 

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

يف ق�سر ال�سالم م�ساء يوم ال�سبت 19 �سعبان 1436ه� 

املوافق 06 يونيو 2015م، ماأدبة ع�ساء تكرمياً لدولة 

رئي�س وزراء ماليزيا حممد جنيب عبدالرزاق، والوفد 

املراف��ق ل��ه. وقبيل املاأدبة �سافح دول��ة رئي�س وزراء 

ماليزي��ا اأ�سح��اب ال�سمو امللك��ي الأم��راء، واأ�سحاب 

الع�س��اء  ماأدب��ة  ح�س��ر  امل�سوؤول��ني.  وكب��ار  املع��ايل 

�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري من�سور ب��ن بندر بن 

عبدالعزي��ز، و�ساح��ب ال�سم��و الأم��ري حمم��د بن فهد 

ب��ن حمم��د ب��ن عبدالرحم��ن، و�ساحب ال�سم��و الأمري 

خال��د ب��ن في�س��ل بن ترك��ي ب��ن عبدالعزيز ب��ن تركي 

وكي��ل احلر�س الوطن��ي بالقط��اع الغرب��ي، و�ساحب 

ال�سم��و امللكي الأم��ري في�سل بن ثامر ب��ن عبدالعزيز، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري م�سعل ب��ن ماجد بن 

عبدالعزي��ز حماف��ظ ج��دة، و�ساح��ب ال�سم��و امللكي 

الأم��ري ن��واف بن �سلط��ان بن نا�س��ر ب��ن عبدالعزيز، 

و�ساح��ب ال�سم��و الأم��ري الدكت��ور بن��در ب��ن �سلمان 

بن حمم��د، و�ساحب ال�سم��و الأمري ترك��ي بن عبداهلل 

ب��ن عبدالعزيز ب��ن م�ساع��د، و�ساحب ال�سم��و امللكي 

الأم��ري املنت�سر بن �سع��ود بن عبدالعزي��ز، و�ساحب 

ال�سم��و امللك��ي الأمري في�سل ب��ن خالد ب��ن �سلطان بن 

بالدي��وان امللك��ي، و�ساح��ب  عبدالعزي��ز امل�ست�س��ار 

ال�سم��و امللك��ي الأم��ري ترك��ي ب��ن حمم��د ب��ن فه��د بن 

عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز 

ب��ن في�س��ل ب��ن عبداملجيد ب��ن عبدالعزي��ز، و�ساحب 

ال�سم��و امللكي الأمري �سعد بن عب��داهلل بن عبدالعزيز، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري تركي ب��ن في�سل بن 

عبداملجيد ب��ن عبدالعزيز، وعدد م��ن اأ�سحاب املعايل 

ال��وزراء، وكب��ار امل�سوؤولني من مدني��ني وع�سكريني، 

والوف��د الر�سمي املرافق لدول��ة رئي�س وزراء ماليزيا.

جدة - واس
عبدالعزي��ز ب��ن  �سلم��ان  املل��ك  ال�سريف��ني  احلرم��ني  خ��ادم  ا�ستقب��ل 

 اآل �سعود، يف مكتبه بق�سر ال�سالم يوم الأحد 20 �سعبان 1436ه� املوافق

 7 يوني��و 2015م، دولة رئي�س وزراء ماليزيا حممد جنيب عبدالرزاق. 

ويف بداي��ة ال�ستقب��ال رح��ب خ��ادم احلرم��ني ال�سريفني بدول��ة رئي�س 

وزراء ماليزي��ا، متمني��اً له وملرافقيه طيب الإقام��ة يف اململكة، فيما عر 

دولت��ه عن �س��روره بزي��ارة اململكة ولقائ��ه خادم احلرم��ني ال�سريفني، 

مبدي��اً �سكره على م��ا وجده ومرافقوه من ح�س��ن ا�ستقبال وتكرمي. كما 

اأع��رب دول��ة رئي�س وزراء ماليزي��ا خالل ال�ستقبال ع��ن تعازيه خلادم 

احلرم��ني ال�سريف��ني يف وف��اة �ساحب��ة ال�سم��و امللكي الأم��رية جواهر 

بن��ت عبدالعزي��ز اآل �سع��ود رحمه��ا اهلل. وقد �سك��ر امللك املف��دى دولته 

عل��ى م�ساعره النبيل��ة، �سائاًل اهلل له��ا الرحمة واملغف��رة. وجرى خالل 

ال�ستقبال ا�ستعرا�س عالقات التعاون بني البلدين ال�سقيقني يف خمتلف 

املج��الت، وال�سب��ل الكفيل��ة بدعمه��ا وتعزيزه��ا، بالإ�ساف��ة اإىل بح��ث 

تط��ورات الأح��داث على ال�ساحت��ني الإ�سالمية والدولي��ة. كما مت بحث 

�سيا�سة التميي��ز العن�سري والتطهري العرقي الذي ميار�س �سد م�سلمي 

الروهينغ��ا، و�س��رورة الت�س��دي لها يف اإط��ار قرارات منظم��ة التعاون 

الإ�سالمي، والأمم املتحدة، ومبادئ حقوق الإن�سان العاملية، بالإ�سافة 

اإىل ا�ستعرا�س جهود اململكة البارزة يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لهم. 

ح�س��ر ال�ستقب��ال �ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري حممد ب��ن نايف بن 

عبدالعزي��ز، ويل العه��د نائ��ب رئي�س جمل���س الوزراء وزي��ر الداخلية، 

ومع��ايل وزير الدولة ع�سو جمل���س الوزراء الدكت��ور م�ساعد بن حممد 

العيب��ان الوزي��ر املراف��ق، ومع��ايل وزي��ر املالي��ة الدكت��ور اإبراهيم بن 

عبدالعزي��ز الع�س��اف، ومع��ايل وزي��ر الدول��ة ع�س��و جمل�س ال��وزراء 

الدكت��ور �سعد بن خالد اجلري، ومعايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور 

ع��ادل بن زيد الطريفي، ومع��ايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن اأحمد 

اجلب��ري، و�سفري خ��ادم احلرمني ال�سريفني لدى ماليزي��ا فهد بن عبداهلل 

الر�سيد. كم��ا ح�سره من اجلانب املاليزي مع��ايل وزير اخلارجية اأنيفة 

حاجي اأمان، ومعايل وزير الدفاع ه�سام الدين تون ح�سني، ومعايل وزير 

الداخلية اأحمد زاهيد حميدي، ومعايل وزير ق�سم رئا�سة الوزراء اللواء 

جمي��ل خري بن ياهروم، و�سفري ماليزيا املعني لدى اململكة زينول رحيم 

زين الدين.

جدة - واس
و�س��ل دول��ة رئي���س وزراء ماليزيا حمم��د جنيب عبدال��رزاق اإىل جدة 

ي��وم ال�سب��ت 19 �سعب��ان 1436ه� املواف��ق 06 يوني��و 2015م. وكان 

يف ا�ستقب��ال دولت��ه لدى و�سوله مطار املل��ك عبدالعزيز الدويل �ساحب 

ال�سم��و امللكي الأم��ري حممد بن نايف ب��ن عبدالعزي��ز، ويل العهد نائب 

رئي���س جمل���س الوزراء وزي��ر الداخلية حفظ��ه اهلل، و�ساح��ب ال�سمو 

امللك��ي الأمري م�سع��ل بن ماجد ب��ن عبدالعزيز حمافظ ج��دة. كما كان 

يف ا�ستقبال��ه معايل وزير الدولة ع�س��و جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد 

ب��ن حممد العيبان الوزير املراف��ق، ومعايل اأمني حمافظة جدة الدكتور 

هاين بن حمم��د اأبو را�س، و�سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى ماليزيا 

فه��د بن عب��داهلل الر�سي��د، و�سف��ري ماليزيا املع��ني لدى اململك��ة زينول 

رحي��م زين الدين. وق��د اأجريت لدولته مرا�س��م ا�ستقبال ر�سمية، حيث 

ع��زف ال�سالمان الوطنيان للبلدين. ث��م ا�ستعر�س دولة رئي�س الوزراء 

املالي��زي و�سم��و ويل العه��د حر���س ال�س��رف. بعد ذل��ك �ساف��ح دولته 

�ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور من�سور بن متعب بن عبدالعزيز 

وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني، 

واأ�سح��اب املعايل الوزراء وكب��ار امل�سوؤولني من مدني��ني وع�سكريني. 

فيم��ا �ساف��ح �سمو ويل العهد حفظ��ه اهلل، الوفد الر�سم��ي املرافق لدولة 

رئي�س وزراء ماليزيا. وبعد ا�سرتاحة ق�سرية يف قاعة الت�سريفات غادر 

دول��ة رئي���س وزراء ماليزي��ا ب�سحبة �سمو ويل العه��د يف موكب ر�سمي 

لق�س��ر ال�س��الم. وي�س��م الوفد الر�سم��ي املراف��ق لدولته، مع��ايل وزير 

اخلارجي��ة اأنيف��ة حاجي اأم��ان، ومعايل وزير الدفاع ه�س��ام الدين تون 

ح�سني، ومعايل وزير الداخلية اأحمد زاهيد حميدي، ومعايل وزير ق�سم 

رئا�سة الوزراء اللواء جميل خري بن ياهروم.

ا�ستعر�سا عالقات التعاون بني البلدين

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل رئي�س وزراء ماليزيا 

ويل العهد ي�ستقبل رئي�س وزراء ماليزيا 

نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني

ويل العهد يقيم ماأدبة ع�ساء تكرميا لرئي�س وزراء ماليزيا 

األخبــــــار

ً
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جدة - واس
عقد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، 

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

20 �سعبان 1436ه� املوافق  يف مكتبه بق�سر ال�سالم يوم الأحد 

7 يونيو 2015م، اجتماعاً مع دولة رئي�س وزراء ماليزيا حممد 

العالقات  بحث  الجتماع  خ��الل  وج��رى  ع��ب��دال��رزاق.  جنيب 

الثنائية وجمالت التعاون بني البلدين ال�سقيقني و�سبل تنميتها 

وتعزيزها يف املجالت كافة، بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س م�ستجدات 

اململكة  جهود  وبخا�سة  والعامل  املنطقة  يف  الراهنة  الأح��داث 

على  والتاأكيد  الروهينغا،  مل�سلمي  امل�ساعدات  تقدمي  يف  البارزة 

�سرورة الت�سدي ملا يتعر�سون له من متييز وتطهري عرقي وفقاً 

للقرارات الدولية ومبادئ حقوق الإن�سان. 

ال��وزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزي��ر  معايل  ال�ستقبال  ح�سر 

الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان الوزير املرافق، ومعايل وزير 

وزير  ومعايل  الع�ساف،  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  الدكتور  املالية 

اجلري،  خالد  بن  �سعد  الدكتور  الوزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة 

الطريفي،  زيد  بن  عادل  الدكتور  والإعالم  الثقافة  وزير  ومعايل 

ومعايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن اأحمد اجلبري، و�سفري 

الر�سيد.  عبداهلل  بن  فهد  ماليزيا  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

اأنيفه  اخلارجية  وزير  معايل  املاليزي  اجلانب  من  ح�سره  فيما 

ح�سني،  تون  الدين  ه�سام  الدفاع  وزي��ر  ومعايل  اأم��ان،  حاجي 

اأحمد زاهيد حميدي، ومعايل وزير ق�سم  ومعايل وزير الداخلية 

ماليزيا  و�سفري  ياهروم،  بن  خري  جميل  اللواء  الوزراء  رئا�سة 

املعني لدى اململكة زينول رحيم زين الدين. 

ويل العهد ورئي�س وزراء ماليزيا يبحثان العالقات الثنائية بني البلدين

حمافظ النما�س ينقل تعازي القيادة لأ�سرة ال�سهيد ظافر العمري

النماص - واس
الأحد يوم  النايف  حمود  بن  حممد  النما�س  حمافظ  اأدى 

20 �سعبان 1436ه� املوافق 07 يونيو 2015م، �سالة امليت 

اأحد  العمري،  ظافر  �ساحي  ظافر  رقيب  وكيل  ال�سهيد  على 

اأثناء مواجهة قوات  من�سوبي القوات الرية الذي ا�ست�سهد 

البغي على احلدود اجلنوبية للمملكة. ونقل النايف تعازي 

ويل  ويل  و�سمو  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

الفقيد خالل زيارته  اأمري منطقة ع�سري لأ�سرة  العهد و�سمو 

ملنزل عائلة ال�سهيد بقرية نابط مبركز بني عمرو.

وزير احلر�س الوطني ينقل تعازي خادم احلرمني 
ال�سريفني لوالد ال�سهيد النقيب نا�سر العطاوي 

حمافظ الطوال ينقل تعازي القيادة لأ�سرة �سهيد 
الواجب العريبي  

جدة - واس
نق��ل �ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزي��ز وزير احلر�س الوطني، تعازي وموا�ساة خادم 

احلرم��ني ال�سريف��ني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �سع��ود حفظه اهلل، خلالد ب��ن م�سعان بن �سليوي��ح العطاوي، 

وال��د ال�سهي��د النقيب نا�س��ر العطاوي من ق��وات احلر�س الوطني، ال��ذي ا�ست�سهد دفاعاً عن ث��رى الوطن الطاهر 

يف احل��د اجلنوب��ي مبنطق��ة جنران. كم��ا عر �سمو وزي��ر احلر�س الوطن��ي عن تعازي��ه وموا�ساته لوال��د ال�سهيد 

واأعمام��ه واأ�سقائ��ه، وذل��ك خ��الل زيارة ع��زاء وموا�ساة قام به��ا �سموه يوم الأح��د 20 �سعب��ان 1436ه� املوافق

 07 يوني��و 2015م، ملن��زل والد ال�سهيد مبركز عبال مبحافظة عفيف، موؤك��دًا اأن النقيب نا�سر ا�ست�سهد وهو يوؤدي 

واجب��ه مدافع��اً عن تراب ه��ذا الوطن الغايل، �سائ��اًل اهلل اأن يتغمد ال�سهي��د بوا�سع رحمته، واأن يله��م اأهله وذويه 

ال�سر وال�سلوان، واأن يتقبله من ال�سهداء.

الموّسم - واس
اأدت جم��وع امل�سل��ني عق��ب �س��الة ع�سر يوم الأح��د 20 �سعبان 1436ه��� املوافق 07 يوني��و 2015م، �سالة املي��ت على �سهيد 

الواج��ب العريف حممد بن علي حممد عريبي، م��ن من�سوبي القوات امل�سلحة الذي ا�ست�سهد يف مواجهات مع امليل�سيات احلوثية 

عل��ى احل��دود اجلنوبية مبنطقة جازان نتيج��ة اإ�سابته ب�سظايا مقذوف ع�سك��ري من داخل الأرا�سي اليمني��ة. وتقدم امل�سلون 

حماف��ظ الط��وال عليوي بن قي�س��ي العنزي وذلك باجلامع الوزاري مبرك��ز املو�ّسم التابع ملحافظة الط��وال. وعقب ال�سالة نقل 

حماف��ظ الط��وال تعازي خ��ادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سم��و ويل عهده الأمني، و�سمو ويل ويل 

العهد حفظهم اهلل، وتعازي �سمو اأمري منطقة جازان، اإىل اأ�سرة ال�سهيد، �سائاًل اهلل تعاىل اأن يتقبله بوا�سع الرحمة واملغفرة، واأن 

يلهم اأهله وذويه ال�سر وال�سلوان. كما اأدى ال�سالة على ال�سهيد قائد اللواء الثامن ع�سر عبدالرحمن بن �سعد اأبوجرفة، وقائد 

�سري��ة ال�سهي��د الرائد �سعي��د بن عبداهلل القرين، وعدد من ال�سب��اط والأفراد واأقارب ال�سهيد. وع��ر ذوو ال�سهيد من جانبهم عن 

�سكرهم وتقديرهم لكل من �سارك يف موا�ساتهم، �سائلني اهلل تعاىل اأن يحفظ لبالدنا اأمنها وا�ستقرارها وقيادتها الر�سيدة.
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بيان من الديوان امللكي

وفاة والدة الأمري م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز 
بيان من الديوان امللكي

وفاة الأمرية جواهر بنت عبدالعزيز اآل �سعود

خادم احلرمني ال�سريفني ي�سل اإىل الريا�س قادما من جدة 

ويل العهد ي�سل اإىل الريا�س قادما من جدة 

الرياض - واس
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ورعايته  اهلل  بحفظ  و�سل 

اجلمعة  يوم  الريا�س  اإىل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

من  قادماً  2015م،  يونيو   5 املوافق  1436ه���  �سعبان   18

جدة. ولدى و�سوله اأيده اهلل، مطار امللك خالد الدويل كان يف 

ا�ستقباله عند �سلم الطائرة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل 

بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، و�ساحب ال�سمو 

نائب  العهد  نايف بن عبدالعزيز، ويل  امللكي الأمري حممد بن 

ا�ستقبال  يف  كان  كما  الداخلية.  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  املطار  �ساحة  يف  املفدى  امللك 

بن  عبداهلل  بن  فهد  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  الفي�سل،  تركي 

�سعود  الأمري  امللكي  ال�سمو  بن عبدالرحمن، و�ساحب  حممد 

حممد  بن  تركي  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  الفي�سل،  عبداهلل  بن 

املتعددة  للعالقات  اخلارجية  وزارة  وكيل  الكبري  �سعود  بن 

الأطراف، و�ساحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبداهلل بن ثنيان 

الأمري  ال�سمو  للجبيل وينبع، و�ساحب  امللكية  الهيئة  رئي�س 

الدكتور م�سعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�ساعد م�ست�سار 

خادم احلرمني ال�سريفني، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نهار 

بن �سعود بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل 

الق�سيم،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�سعل  بن 

و�ساحب ال�سمو الأمري بندر بن �سعود بن حممد رئي�س الهيئة 

ال�سعودية حلماية احلياة الفطرية، وعدد من اأ�سحاب ال�سمو 

امللكي الأمراء، واملعايل الوزراء، وكبار امل�سوؤولني من مدنيني 

وع�سكريني. 

ال�سريفني كل من �ساحب  وقد و�سل يف معية خادم احلرمني 

م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  الفي�سل  خالد  الأمري  امللكي  ال�سمو 

خادم احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة، و�ساحب 

امللكي  ال�سمو  الأمري خالد بن فهد بن خالد، و�ساحب  ال�سمو 

ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعود  بن  من�سور  الأم��ري 

و�ساحب  عبدالعزيز،  ب��ن  �سعود  ب��ن  ط��الل  الم��ري  امللكي 

وزير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  متعب  الأمري  امللكي  ال�سمو 

بن  بن عبداهلل  فهد  الأمري  ال�سمو  الوطني، و�ساحب  احلر�س 

�سطام  الأمري  امللكي  ال�سمو  م�ساعد، و�ساحب  بن  عبدالعزيز 

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعود  بن 

م�سعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة، و�ساحب ال�سمو 

و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعود  بن  يو�سف  الأم��ري  امللكي 

ال�سمو امللكي الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود بن عبدالعزيز، 

حممد،  بن  �سلمان  بن  بندر  الدكتور  الأمري  ال�سمو  و�ساحب 

�سطام  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

و�ساحب  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بن 

ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  امللكي،  بالديوان  امل�ست�سار 

�سمو وزير  امل�ست�سار مبكتب  بن عبدالعزيز  �سلطان  بن  نايف 

بن عبدالرحمن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  الدفاع، و�ساحب 

بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالرحمن بن 

تركي بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن 

�سلمان بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن 

�سلمان بن عبدالعزيز. 

كما و�سل يف معيته اأيده اهلل، معايل وزير ال�سوؤون الجتماعية 

الديوان  رئي�س  ومعايل  الق�سبي،  عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور 

رئي�س  ومعايل  ال�سويلم،  عبدالعزيز  بن  حمد  الأ�ستاذ  امللكي 

حازم  الأ�ستاذ  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  اخلا�سة  ال�سوؤون 

الأ�ستاذ  امللكية  املرا�سم  رئي�س  ومعايل  زقزوق،  م�سطفى  بن 

املكلف  امللكي  رئي�س احلر�س  العباد، ومعايل  بن �سالح  خالد 

الفريق اأول حمد بن حممد العوهلي، ومعايل م�ساعد ال�سكرتري 

اخلا�س خلادم احلرمني ال�سريفني الأ�ستاذ متيم بن عبدالعزيز 

ال�سامل. وكان خادم احلرمني ال�سريفني قد غادر جدة يف وقت 

�سابق اليوم نف�سه متوجهاً اإىل الريا�س. وكان يف وداعه رعاه 

الوزراء،  املعايل  اأ�سحاب  الدويل  امللك عبدالعزيز  اهلل، مبطار 

وكبار امل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني. 

حفظ اهلل خادم احلرمني ال�سريفني يف �سفره واإقامته.

الرياض - واس
عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ورعايته  اهلل  بحفظ  و�سل 

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، اإىل الريا�س يوم اجلمعة 18 �سعبان 

5 يونيو 2015م. وكان يف ا�ستقبال �سمو ويل العهد لدى و�سوله مطار  1436ه� املوافق 

امللك خالد الدويل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

الريا�س. كما كان يف ا�ستقبال �سموه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن في�سل بن بندر 

بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن �سلطان بن عبدالعزيز، و�ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بندر بن في�سل بن بندر بن عبدالعزيز، ومعايل نائب وزير الداخلية الأ�ستاذ عبدالرحمن 

بن علي الربيعان، وعدد من امل�سوؤولني. وكان �سمو ويل العهد قد غادر جدة يف وقت �سابق 

من اليوم نف�سه. 

حفظ اهلل �سمو ويل العهد يف �سفره واإقامته.

جدة - واس
15 �سعبان 1436ه�  �سدر عن الديوان امللكي يوم الثالثاء 

املوافق 2 يونيو 2015م، البيان التايل: 

امللكي”  الديوان  من  “بيان 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  وال��دة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت 

الأمري م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سي�سلى 

الأربعاء املوافق  اإن �ساء اهلل، بعد �سالة ع�سر يوم  عليها 

16/ 8/ 1436ه�، يف جامع الإمام تركي بن عبداهلل يف مدينة 

ور�سوانه  ومغفرته  رحمته  بوا�سع  اهلل  تغمدها  الريا�س. 

واأ�سكنها ف�سيح جناته.. )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

جدة - واس
�سدر عن الديوان امللكي يوم اخلمي�س 17 �سعبان 1436ه� 

املوافق 04 يونيو 2015م، البيان التايل: 

امللكي”  الديوان  من  “بيان 
الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت 

جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود، و�سُي�سلى 

املوافق  اجلمعة  يوم  ع�سر  �سالة  بعد  اهلل،  �ساء  اإن  عليها 

18/ 8/ 1436ه�، يف جامع الإمام تركي بن عبداهلل يف مدينة 

الريا�س.. تغمدها اهلل بوا�سع رحمته ومغفرته ور�سوانه، 

واأ�سكنها ف�سيح جناته.. )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(. 

الجمعة 25  شعبان 1436 هـ      12 يونيـة 2015 م

ال�سنة 93   العدد 4570             

ً

ً
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خادم احلرمني ال�سريفني يوؤدي �سالة امليت على الأمرية جواهر بنت عبدالعزيز 
الرياض - واس

اأدى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

ال�سمو  �ساحبة  على  امليت  �سالة  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بنت  ج��واه��ر  الأم����رية  امللكي 

�سعبان   18 اجلمعة  يوم  ع�سر  �سالة  عقب  اهلل،  رحمها 

تركي  الإم��ام  بجامع  2015م،  يونيو   5 املوافق  1436ه��� 

احلرمني  خادم  مع  ال�سالة  واأدى  بالريا�س.  عبداهلل  بن 

عبدالرحمن  الأم��ري  ال�سمو  �ساحب  اهلل،  اأي��ده  ال�سريفني 

بن عبداهلل بن عبدالرحمن، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 

ال�سمو  و�ساحب  عبدالرحمن،  بن  حممد  بن  بندر  الأم��ري 

الفي�سل بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم  امللكي الأمري خالد 

و�ساحب  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمري  ال�سريفني  احلرمني 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبدالإله  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار 

و�ساحب  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد  الأم��ري  امللكي 

ال�سمو  و�ساحب  خالد،  بن  فهد  بن  خالد  الأم��ري  ال�سمو 

و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعد  بن  حممد  الأم��ري  امللكي 

ال�سمو  و�ساحب  الفي�سل،  تركي  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأمري  امللكي 

الريا�س، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري من�سور بن �سعود 

عبداهلل  بن  فهد  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن 

العبداهلل  �سعود  الأمري  امللكي  ال�سمو  بن حممد، و�ساحب 

بن  عبداهلل  بن  تركي  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  الفي�سل، 

بن  �سعود  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالرحمن، 

بن  �سلطان  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعد 

حممد بن �سعود الكبري، و�ساحب ال�سمو الأمري تركي بن 

للعالقات  اخلارجية  وزارة  وكيل  الكبري  �سعود  بن  حممد 

متعددة الأطراف، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري طالل بن 

�سعود بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو الأمري بدر بن فهد 

�سعود  بن  عبدالرحمن  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  �سعد،  بن 

من�سور  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الكبري، 

جمل�س  ع�سو  ال��دول��ة  وزي��ر  عبدالعزيز  ب��ن  متعب  ب��ن 

و�ساحب  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  م�ست�سار  ال��وزراء 

ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز وزير 

عبداهلل  بن  فهد  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  الوطني،  احلر�س 

بن م�ساعد، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 

بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�سري، و�ساحب ال�سمو امللكي 

و�ساحب  �سعود،  بن  حممد  بن  في�سل  الدكتور  الأم��ري 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبدالعزيز �سفري 

و�ساحب  املتحدة،  اململكة  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

خادم  م�ست�سار  حممد  بن  عبداهلل  بن  تركي  الأمري  ال�سمو 

الأمري �سطام  امللكي  ال�سمو  ال�سريفني، و�ساحب  احلرمني 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعود  بن 

و�ساحب  جدة،  حمافظ  عبدالعزيز  بن  ماجد  بن  م�سعل 

عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�ساري  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

عبدالعزيز  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  الباحة،  منطقة  اأمري 

�سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعد،  بن  فهد  بن 

لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 

بن  �سعود  بن  في�سل  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  والآث���ار، 

حممد، و�ساحب ال�سمو الأمري الدكتور م�سعل بن عبداهلل 

و�ساحب  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  م�ست�سار  م�ساعد  بن 

و�ساحب  عبدالرحمن،  بن  عبداهلل  بن  بدر  الأمري  ال�سمو 

عبدالعزيز،  ب��ن  نايف  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 

الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

واأ�سحاب ال�سمو الأمراء. 

ويل  و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خادم  تقبل  ال�سالة  وعقب 

نواف  الأم��راء  ال�سمو  اأ�سحاب  الفقيدة  واأبناء  العهد، 

اأ�سحاب  م��ن  وامل��وا���س��اة  ال��ع��زاء  وفهد  وخ��ال��د  وت��رك��ي 

اأن  اهلل  داع��ني  واملواطنني،  وامل�سوؤولني  الأم��راء  ال�سمو 

وعر  جناته.  ف�سيح  وي�سكنها  رحمته  بوا�سع  يتغمدها 

خادم احلرمني ال�سريفني عن �سكره للجميع على تعازيهم 

وموا�ساتهم، �سائاًل اهلل املغفرة والرحمة للفقيدة. و�سحب 

خادم احلرمني ال�سريفني واأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء، 

اإىل  اهلل  رحمها  عبدالعزيز  بنت  جواهر  الأم��رية  جثمان 

مقرة العود حيث ووريت الرثى.

خادم احلرمني ال�سريفني ي�سل اإىل جدة قادما من الريا�س 

ويل العهد ي�سل اإىل جدة قادما من الريا�س 

جدة - واس
و�س��ل بحفظ اهلل ورعايته خ��ادم احلرمني ال�سريف��ني امللك �سلمان بن 

عب��د العزي��ز اآل �سع��ود، ي��وم اجلمع��ة 18 �سعبان 1436ه��� املوافق

 5 يوني��و 2015م، اإىل ج��دة، قادماً من الريا�س. ول��دى و�سول خادم 

احلرم��ني ال�سريف��ني مطار املل��ك عبدالعزي��ز ال��دويل كان يف ا�ستقباله 

عن��د باب الطائ��رة �ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد ب��ن نايف بن 

عبدالعزي��ز، ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء وزي��ر الداخلية. 

كما كان يف ا�ستقباله يف �ساحة املطار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري بندر 

ب��ن خالد بن عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأم��ري عبدالعزيز 

ب��ن ممدوح ب��ن عبدالعزي��ز، و�ساح��ب ال�سم��و امللكي الأم��ري �سعود 

ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز، ومع��ايل اأمني حمافظة ج��دة الدكتور هاين 

اأب��و را���س، واأ�سحاب املعايل ال��وزراء، وكبار امل�سوؤول��ني من مدنيني 

وع�سكري��ني. وق��د و�س��ل يف معية خ��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني كل من 

�ساح��ب ال�سم��و امللكي الأمري خال��د الفي�سل بن عبدالعزي��ز م�ست�سار 

خادم احلرم��ني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرم��ة، و�ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأم��ري من�س��ور بن �سع��ود ب��ن عبدالعزيز، و�ساح��ب ال�سمو 

امللك��ي المري طالل بن �سعود ب��ن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأم��ري متع��ب ب��ن عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز وزي��ر احلر���س الوطني، 

و�ساح��ب ال�سم��و الأمري فهد ب��ن عبداهلل ب��ن عبدالعزيز ب��ن م�ساعد، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ري م�سع��ل ب��ن ماج��د ب��ن عبدالعزي��ز 

حماف��ظ ج��دة، و�ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري يو�سف ب��ن �سعود بن 

عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأم��ري الدكتور ح�سام بن �سعود 

ب��ن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سم��و الأمري الدكتور بندر ب��ن �سلمان بن 

حممد، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور عبدالعزيز بن �سطام بن 

عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأم��ري في�سل بن خال��د بن �سلطان بن عبدالعزي��ز امل�ست�سار بالديوان 

امللك��ي، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن �سلطان بن عبدالعزيز 

امل�ست�س��ار مبكتب �سمو وزي��ر الدفاع، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري 

حممد ب��ن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و�ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري 

عبدالرحم��ن بن ترك��ي بن عبدالعزيز، و�ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري 

ناي��ف بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري بندر 

ب��ن �سلم��ان بن عبدالعزيز. كم��ا و�سل يف معيته اأي��ده اهلل، معايل وزير 

ال�س��وؤون الجتماعي��ة الدكت��ور ماج��د بن عب��داهلل الق�سب��ي، ومعايل 

رئي���س الديوان امللك��ي الأ�ستاذ حمد بن عبدالعزي��ز ال�سويلم، ومعايل 

رئي���س ال�سوؤون اخلا�س��ة خلادم احلرم��ني ال�سريف��ني الأ�ستاذ حازم 

ب��ن م�سطفى زقزوق، ومعايل رئي�س املرا�س��م امللكية الأ�ستاذ خالد بن 

�سال��ح العباد، ومعايل رئي�س احلر�س امللك��ي املكلف الفريق اأول حمد 

بن حممد العوهلي، ومعايل م�ساعد ال�سكرتري اخلا�س خلادم احلرمني 

ال�سريفني الأ�ستاذ متيم بن عبدالعزيز ال�سامل. 

وكان خ��ادم احلرمني ال�سريف��ني قد غادر الريا�س يف وقت �سابق اليوم 

نف�س��ه متوجه��اً اإىل ج��دة. وكان يف وداعه اأيده اهلل، مبط��ار امللك خالد 

ال��دويل �ساحب ال�سمو الأمري خالد بن فه��د بن خالد، و�ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأمري تركي الفي�سل، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن 

بن��در بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، و�ساحب ال�سمو الأمري فهد 

ب��ن عبداهلل بن حممد ب��ن عبدالرحمن، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري 

�سع��ود بن العبداهلل الفي�س��ل، و�ساحب ال�سمو امللك��ي الأمري نهار بن 

�سع��ود ب��ن عبدالعزي��ز، واأ�سح��اب ال�سمو امللك��ي الأم��راء، واملعايل 

الوزراء، وكبار امل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني. 

حفظ اهلل خادم احلرمني ال�سريفني يف �سفره واإقامته.

جدة - واس
و�سل بحفظ اهلل ورعايته �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية، م�ساء يوم اجلمعة 18 �سعبان 1436ه� املوافق 5 يونيو 2015م، جدة قادماً من الريا�س. 

وكان �سمو ويل العهد قد غادر الريا�س يف وقت �سابق من اليوم نف�سه. 

حفظ اهلل �سمو ويل العهد يف �سفره واإقامته. 
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األخيـــــرة

املليك يرعى املباراة اخلتامية مل�سابقة كاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني للمو�سم الريا�سي احلايل
جدة - واس

رع��ى خ��ادم احلرم��ني ال�سريف��ني املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزيز

اآل �سع��ود حفظ��ه اهلل، املب��اراة اخلتامي��ة مل�سابق��ة كاأ���س خادم 

احلرمني ال�سريفني للمو�سم الريا�سي احلايل، والتي اأقيمت م�ساء 

ي��وم اجلمع��ة 18 �سعبان 1436ه��� املوافق 05 يوني��و 2015م، 

على ا�ستاد مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الريا�سية مبحافظة 

جدة بني فريقي الهالل والن�سر. 

وكان يف ا�ستقبال��ه رع��اه اهلل، لدى و�سوله مق��ر ال�ستاد �ساحب 

ال�سمو امللكي الأم��ري خالد الفي�سل بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم 

احلرم��ني ال�سريفني اأمري منطق��ة مكة املكرم��ة، و�ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأم��ري حمم��د بن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز، ويل العهد نائب 

رئي���س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية، و�ساح��ب ال�سمو امللكي 

الأم��ري م�سعل بن ماجد ب��ن عبدالعزيز حمافظ ج��دة، و�ساحب 

ال�سم��و امللك��ي الأمري عبداهلل ب��ن م�ساعد ب��ن عبدالعزيز الرئي�س 

الع��ام لرعاي��ة ال�سب��اب، و�ساح��ب ال�سم��و الأم��ري من�س��ور بن 

حمم��د بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سم��و الأمري في�سل بن �سلطان 

ب��ن عبداهلل، و�ساح��ب ال�سمو امللكي الأم��ري راكان بن �سلمان بن 

عبدالعزي��ز، ورئي���س الحت��اد ال�سعودي لك��رة الق��دم اأحمد بن 

عي��د احلرب��ي، ووكالء الرئي�س العام لرعاية ال�سب��اب، واأع�ساء 

الحت��اد ال�سع��ودي لك��رة القدم. وف��ور و�سول خ��ادم احلرمني 

ال�سريف��ني املل��ك �سلم��ان ب��ن عبدالعزي��ز اآل �سع��ود اإىل املن�س��ة 

الرئي�سي��ة قوبل برتحيب اجلماهري الريا�سية، وقد بادلهم حفظه 

اهلل، التحي��ة ملوحاً بيده الكرمية له��م. وبعد اأن اأخذ امللك املفدى 

مكان��ه يف املن�س��ة الرئي�سي��ة ع��زف ال�سالم امللك��ي. اإثر ذل��ك بداأ 

ال�سوط الثاين من املباراة.

وعق��ب املب��اراة التي انتهت بفوز فريق ن��ادي الهالل على �سقيقه 

فري��ق نادي الن�سر بركالت الرتجيح 8 - 7، ت�سرف طاقم حتكيم 

املب��اراة بال�سالم على خادم احلرمني ال�سريف��ني امللك �سلمان بن 

عبدالعزي��ز اآل �سع��ود وا�ست��الم ميدالياتهم. ثم ت�س��رف بال�سالم 

عل��ى خ��ادم احلرمني ال�سريف��ني، �ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري 

في�س��ل بن تركي ب��ن نا�سر رئي�س ن��ادي الن�س��ر ولعبو الفريق 

واأع�س��اء اجلهاز الفن��ي والإداري بالنادي وا�ست��الم ميدالياتهم 

الف�سي��ة. كم��ا �سلم حفظ��ه اهلل، امليداليات الذهبي��ة لالعبي فريق 

ن��ادي اله��الل واأع�ساء اجلهاز الفن��ي والإداري بالنادي. ثم �سلم 

خ��ادم احلرمني ال�سريف��ني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �سعود 

كاأ���س البطول��ة لرئي���س نادي اله��الل حمم��د احلمي��داين، ولقائد 

الفريق حممد ال�سلهوب. كما ت�سلم اأيده اهلل، دروعاً تذكارية بهذه 

املنا�سب��ة. اإث��ر ذلك عزف ال�سالم امللكي. ث��م غادر خادم احلرمني 

ال�سريف��ني رع��اه اهلل، ا�ست��اد مدين��ة امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز 

الريا�سية، مودعاً مبثل ما ا�ستقبل به من حفاوة وتكرمي. 

ح�س��ر املباراة �ساح��ب ال�سمو امللكي الأم��ري من�سور بن �سعود 

ب��ن عبدالعزي��ز، و�ساح��ب ال�سم��و الأم��ري فه��د ب��ن عب��داهلل بن 

م�ساعد، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن بن 

عبدالعزي��ز، و�ساح��ب ال�سم��و امللكي الأمري بندر ب��ن �سلمان بن 

عبدالعزيز، وعدد من اأ�سحاب املعايل وكبار امل�سوؤولني.
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جدة - واس
ا�ستقب��ل خادم احلرم��ني ال�سريف��ني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزي��ز اآل �سعود 

حفظ��ه اهلل، يف ق�س��ر ال�س��الم ي��وم الثالث��اء 15 �سعب��ان 1436ه��� املواف��ق

02 يوني��و 2015م، اأ�سح��اب ال�سم��و الأم��راء، والف�سيل��ة وجموع��اً م��ن 

املواطنني، الذين قدموا لل�سالم عليه رعاه اهلل. وخالل ال�ستقبال تليت اآيات 

من الذكر احلكيم. ثم ت�سرف اجلميع بال�سالم على خادم احلرمني ال�سريفني. 

ح�س��ر ال�ستقب��ال �ساح��ب ال�سم��و الأم��ري في�سل ب��ن تركي ب��ن عبداهلل، 

و�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأمري بندر بن خال��د بن عبدالعزي��ز، و�ساحب 

ال�سم��و الأمري عبداهلل بن تركي بن عبدالعزي��ز بن تركي، و�ساحب ال�سمو 

امللك��ي الأم��ري خال��د الفي�س��ل ب��ن عبدالعزي��ز م�ست�س��ار خ��ادم احلرمني 

ال�سريف��ني اأمري منطقة مكة املكرمة، و�ساح��ب ال�سمو الأمري خالد بن فهد 

بن خالد، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري من�سور بن �سعود بن عبدالعزيز، 

و�ساح��ب ال�سم��و الأم��ري حمم��د ب��ن فه��د ب��ن حمم��د، و�ساح��ب ال�سم��و 

امللك��ي الأمري متع��ب بن عب��داهلل بن عبدالعزي��ز وزير احلر���س الوطني، 

و�ساح��ب ال�سمو الأم��ري الدكتور خالد بن في�سل ب��ن تركي وكيل احلر�س 

الوطن��ي بالقط��اع الغرب��ي، و�ساح��ب ال�سمو الأم��ري بندر ب��ن عبداهلل بن 

ترك��ي، و�ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري �سط��ام بن �سعود ب��ن عبدالعزيز، 

و�ساح��ب ال�سمو الأم��ري الدكتور م�سعل ب��ن عبداهلل بن م�ساع��د م�ست�سار 

خادم احلرمني ال�سريفني، و�ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن ماجد 

ب��ن عبدالعزي��ز حمافظ جدة، و�ساح��ب ال�سمو امللكي الأم��ري معت�سم بن 

�سع��ود بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو الأم��ري نواف بن �سعود بن �سعد، 

و�ساح��ب ال�سم��و الأمري �سعود بن �سعد بن عبدالعزي��ز، و�ساحب ال�سمو 

الأم��ري �سعود بن بدر بن حممد، و�ساحب ال�سم��و امللكي الأمري في�سل بن 

خالد بن �سلطان امل�ست�سار يف الديوان امللكي، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حمم��د بن عبدالرحمن ب��ن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سم��و الأمري �سعود بن 

عبداهلل بن جلوي وكيل اإمارة منطقة مكة املكرمة لل�سوؤون الأمنية املكلف، 

و�ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن فهد بن م�ساعد، و�ساحب ال�سمو 

الأم��ري �سعود بن خالد بن �سع��ود، و�ساحب ال�سمو الأمري عبدالرحمن بن 

م�س��اري بن عبدالرحمن، و�ساحب ال�سمو الأمري بدر بن نواف بن �سعود، 

و�ساح��ب ال�سمو الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل بن جلوي، و�ساحب ال�سمو 

الأمري تركي بن بدر بن فهد.

ًخادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من املواطنني 

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل رئي�س وزراء لبنان 
جدة - واس

عبدالعزيز بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ا�ستقبل 

الأرب��ع��اء ي��وم  ب��ج��دة  ال�����س��الم  بق�سر  مكتبه  يف  ���س��ع��ود،  اآل 

رئي�س  دول��ة  2015م،  يونيو   03 املوافق  1436ه���  �سعبان   16

بداية  له. ويف  املرافق  والوفد  �سالم  لبنان متام  وزراء جمهورية 

الوزراء  رئي�س  بدولة  ال�سريفني  ال�ستقبال رحب خادم احلرمني 

اللبناين والوفد املرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة يف بلدهم الثاين 

ال�سريفني  احلرمني  خلادم  �سكره  عن  دولته  اأعرب  فيما  اململكة، 

عالياً  دولته  وقدر  وتكرمي.  حفاوة  من  ومرافقوه  وجده  ما  على 

بني  الثنائية  العالقات  بتعزيز  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اهتمام 

لبنان  مع  وامل�ستمر  الدائم  اململكة  ووق��وف  ال�سقيقني،  البلدين 

و�سعبه يف خمتلف الظروف. كما جرى خالل ال�ستقبال ا�ستعرا�س 

�ستى  يف  دعمها  و�سبل  ال�سقيقني،  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

ال�ساحتني  على  الأح��داث  جممل  بحث  اإىل  بالإ�سافة  املجالت، 

الإقليمية والدولية. 

ح�سر ال�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن 

عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 

بن  م�ساعد  الدكتور  ال��وزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير  ومعايل 

بن  عادل  الدكتور  والإعالم  الثقافة  وزير  ومعايل  العيبان،  حممد 

الدكتور  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  ومعايل  الطريفي،  زيد 

الوزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير  ومعايل  مدين،  عبيد  بن  نزار 

ومعايل  املرافق،  الوزير  العي�سى  عبدالرحمن  بن  خالد  الأ�ستاذ 

بن  علي  لبنان  جمهورية  لدى  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سفري 

عوا�س ع�سريي. كما ح�سره من اجلانب اللبناين دولة نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني املهند�س �سمري مقبل، ومعايل 

وزير اخلارجية واملغرتبني جران با�سيل، ومعايل وزير ال�سحة 

وائل اأبو فاعور، ومعايل وزير الداخلية والبلديات نهاد امل�سنوق، 

و�سفري  احلناوي،  عبداملطلب  والريا�سة  ال�سباب  وزير  ومعايل 

جمهورية لبنان لدى اململكة عبدال�ستار عي�سى.


	4570.pdf
	1.4570
	2.4570
	3.4570




