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التفاصيل ص2

الرياض - واس
عبدالعزي��ز ب��ن  �سلم��ان  املل��ك  ال�سريف��ن  احلرم��ن  خ��ادم  راأ���س 

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

الإثنن 20 املحرم 1437ه� املوافق 2 نوفمرب 2015م، يف ق�سر اليمامة 

مبدينة الريا�س.

ويف م�سته��ل اجلل�س��ة، اأطل��ع خ��ادم احلرم��ن ال�سريف��ن املجل�س على 

فح��وى الت�سال��ن الهاتفي��ن اللذي��ن تلقاهما م��ن جاللة املل��ك عبداهلل 

الثاين بن احل�سن مل��ك اململكة الأردنية الها�سمية، ومن فخامة الرئي�س 

ب��اراك اأوباما رئي�س الولي��ات املتحدة الأمريكي��ة، والت�سال الهاتفي 

ال��ذي اأجراه بفخامة الرئي�س فالدميري بوتن رئي�س رو�سيا الحتادية، 

ونتائ��ج مباحثات��ه اأي��ده اهلل، م��ع فخام��ة الرئي�س ح�س��ن �سيخ حممود 

رئي���س جمهوري��ة ال�سوم��ال الفيدرالي��ة، وفخام��ة الرئي���س اإدري���س 

ديبي اتن��و رئي�س جمهورية ت�س��اد، وا�ستقباله ملع��ايل وزير اخلارجية 

الربيطاين فيليب هاموند.

الرياض - واس
�سدر يوم الأح��د 19 املحرم 1437ه� املوافق 

1 نوفمرب 2015م، اأمر ملكي فيما يلي ن�سه:

الرقم: اأ/ 8

التاريخ: 19/ 1/ 1437ه�.

بعون اهلل تعاىل

نحن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ملك اململكة العربية ال�سعودية

بع��د الط��الع على النظ��ام الأ�سا�س��ي للحكم، 

ال�س��ادر بالأمر امللك��ي رق��م )اأ/ 90( بتاريخ 

27/ 8/ 1412ه�.

وبع��د الط��الع عل��ى نظ��ام ال��وزراء ونواب 

ال��وزراء وموظف��ي املرتبة املمت��ازة، ال�سادر 

بتاري��خ   )10 )م/  رق��م  امللك��ي  باملر�س��وم 

عل��ى  الط��الع  وبع��د  1391ه���.   /3  /18

امل��ادة )ال�سابع��ة( م��ن تنظيم الهيئ��ة العامة 

للم�ساح��ة، ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 

)8( بتاري��خ 14/ 1/ 1427ه�. وبعد الطالع 

على الأمر امللكي رقم )اأ/ 14( بتاريخ

3/ 3/ 1414ه���. وبناّء عل��ى ما عر�سه علينا 

�سم��و وزير الدفاع رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

العامة للم�ساحة.. اأمرنا مبا هو اآت:

اأوًل: يع��ن الدكت��ور عبدالعزيز ب��ن اإبراهيم 

للم�ساح��ة  العام��ة  للهيئ��ة  رئي�س��اً  ال�سع��ب 

باملرتبة املمتازة.

ثاني��اً: يبل��غ اأمرن��ا ه��ذا للجه��ات املخت�س��ة 

لعتماده وتنفيذه.

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

اإلعـــــــــالنات 
املنـــــــــــــوعة

عقـــــود الشـــــركات

يف جل�صة جمل�س الوزراء برئا�صة خادم احلرمني ال�صريفني

نقل ن�صاط ال�صحة املدر�صية من وزارة التعليم
اإىل وزارة ال�صحة

اأمر ملكي

تعيني عبدالعزيز ال�صعب رئي�صا للهيئة 
العامة للم�صاحة باملرتبة املمتازة

خادم احلرمني ال�صريفني 

ي�صتقبل رئي�س ال�صومال 

خادم احلرمني ال�صريفني 
ي�صتقبل رئي�س ت�صاد

خادم احلرمني ال�صريفني 

ي�صتقبل رئي�س ال�صودان 
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يف جل�صة جمل�س الوزراء برئا�صة خادم احلرمني ال�صريفني

نقل ن�صاط ال�صحة املدر�صية من وزارة التعليم اإىل وزارة ال�صحة

الرياض - واس
راأ���س خ��ادم احلرم��ن ال�سريفن املل��ك �سلمان بن 

عبدالعزي��ز اآل �سع��ود حفظ��ه اهلل، اجلل�س��ة الت��ي 

عقده��ا جمل���س ال��وزراء، بع��د ظه��ر ي��وم الإثنن

20 املح��رم 1437ه� املوافق 2 نوفمرب 2015م، يف 

ق�سر اليمامة مبدينة الريا�س.

احلرم��ن  خ��ادم  اأطل��ع  اجلل�س��ة،  م�سته��ل  ويف 

الت�سال��ن  فح��وى  عل��ى  املجل���س  ال�سريف��ن 

الهاتفي��ن اللذي��ن تلقاهما من جالل��ة امللك عبداهلل 

الثاين بن احل�سن مل��ك اململكة الأردنية الها�سمية، 

ومن فخامة الرئي���س باراك اأوباما رئي�س الوليات 

املتحدة الأمريكية، والت�سال الهاتفي الذي اأجراه 

بفخام��ة الرئي���س فالدميري بوت��ن رئي���س رو�سيا 

الحتادية، ونتائ��ج مباحثاته اأيده اهلل، مع فخامة 

الرئي���س ح�س��ن �سي��خ حمم��ود رئي���س جمهوري��ة 

ال�سوم��ال الفيدرالي��ة، وفخام��ة الرئي���س اإدري�س 

ديب��ي اتن��و رئي���س جمهوري��ة ت�س��اد، وا�ستقباله 

ملعايل وزير اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند.

واأو�س��ح معايل وزي��ر ال�س��وؤون الجتماعية وزير 

الثقافة والإعالم بالنيابة الدكتور ماجد بن عبداهلل 

الق�سب��ي يف بيان��ه لوكالة الأنب��اء ال�سعودية عقب 

بع��د  ا�ستعر���س  ال��وزراء  جمل���س  اأن  اجلل�س��ة، 

ذل��ك، م�ستجدات الأح��داث وتطوراتها يف املنطقة، 

ونتائج الجتماع��ات وامل�ساورات الدولية ب�ساأنها، 

امل�س��رك  البي��ان  عل��ى  ال�سي��اق  ه��ذا  واطل��ع يف 

ال�س��ادر يف فيينا ح��ول اإيجاد حل �سيا�س��ي لإنهاء 

الأزم��ة ال�سورية الذي اتفقت علي��ه 17 دولة، وما 

مت التو�س��ل اإلي��ه من تفاهم م�س��رك حول عدد من 

النق��اط، معرباً عن الأم��ل اأن يتو�س��ل امل�ساركون 

يف مباحثاته��م املقبلة اإىل اتف��اق يف الروؤى وتوحيد 

لل�سف والكلمة مبا ي�سمن ل�سوريا م�ستقباًل اأف�سل.

واأع��رب جمل���س ال��وزراء ع��ن ا�ستن��كار اململك��ة 

الإ�سرائيل��ي  الحت��الل  �سلط��ات  ل�ستم��رار 

وامل�ستوطن��ن بارت��كاب اجلرائ��م �س��د املواطنن 

الفل�سطيني��ن واملقد�س��ات الإ�سالمي��ة، وموا�سلة 

اجلي�س الإ�سرائيل��ي �سيا�سة الإعدام��ات امليدانية 

�س��د  املنظ��م  الإره��اب  �س��ور  اأب�س��ع  وارت��كاب 

املجتم��ع  منا�س��دًا  الفل�سطين��ي،  ال�سع��ب  اأبن��اء 

الدويل بالتح��رك ال�سريع لتوف��ري احلماية لل�سعب 

الفل�سطيني والعمل على رفع الظلم عنه. 

الع��زاء  خال���س  ع��ن  ال��وزراء  جمل���س  وع��رب 

واملوا�ساة حلكومتي و�سعبي جمهوريتي باك�ستان 

ال��ذي  املدم��ر  الزل��زال  �سحاي��ا  يف  واأفغان�ست��ان 

تعر���س له البل��دان الأ�سب��وع املا�س��ي، �سائاًل اهلل 

تعاىل الرحمة للمتوفن وال�سفاء للم�سابن.

كم��ا اأع��رب املجل�س ع��ن بال��غ الع��زاء واملوا�ساة 

�سحاي��ا  يف  و�سعب��اً  قي��ادة  الحتادي��ة  لرو�سي��ا 

الطائرة الرو�سية التي �سقطت فوق �سيناء.

ويف ال�ساأن املحلي، ب��ن معاليه اأن جمل�س الوزراء 

�سدد على م�سام��ن كلمة خادم احلرمن ال�سريفن 

لدى ا�ستقباله معايل وزي��ر الثقافة والإعالم وكبار 

والكت��اب  ال�سح��ف  حتري��ر  وروؤ�س��اء  املثقف��ن 

والإعالمي��ن، وم��ا اأب��داه رع��اه اهلل، م��ن متا�س��ك 

ملجتم��ع اململك��ة وم��ا ي�س��وده م��ن اأخ��وة وحمبة 

وتع��اون على احل��ق والتق��وى، واأن اإعالم اململكة 

دائماً ي�س��ري على نهج الكت��اب وال�سنة الذي قامت 

علي��ه الدولة منذ تاأ�سي�سها، مم��ا جعلها تتمتع وهلل 

احلمد، بالأمن وال�ستقرار.

وع��رب جمل���س ال��وزراء، ع��ن ال�ستن��كار ال�سديد 

للتفج��ري الإرهابي ال��ذي ا�ستهدف م�سج��د امل�سهد 

اأن  موؤك��دًا  جن��ران،  مدين��ة  يف  الدح�س��ة  بح��ي 

ه��ذه العت��داءات الإرهابي��ة مل ت��زد وهلل احلم��د، 

املواطن��ن يف اململك��ة اإل متا�س��كاً وترابطاً وحلمة 

ووح��دة واإدراكاً ملخططات هوؤلء الإرهابين ومن 

يق��ف وراءه��م الذي��ن ي�ستهدف��ون اململك��ة باأمنه��ا 

وا�ستقرارها وتالحمها، �سائاًل اهلل الرحمة واملغفرة 

للمتوفن، وال�سفاء العاجل للم�سابن.

واأك��د املجل�س اأهمي��ة الجتماع ال��وزاري ال�ساد�س 

للمنت��دى الري��ادي لف�س��ل وتخزين الكرب��ون الذي 

تنظمه حتت رعاية خادم احلرمن ال�سريفن وزارة 

البرول والرثوة املعدنية بح�سور نحو 250 وزيرًا 

وم�سوؤوًل وخبريًا يف جمال الطاقة والبيئة والتنمية 

امل�ستدامة، نظرًا لنعقاده قبل �سهر من موؤمتر الأمم 

املتحدة للتغري املناخ��ي املرتقب )COP 21( يف 

باري���س، حيث يعد قاعدة انط��الق لتعزيز ما تقدمه 

اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة امل�سيف��ة للمنتدى من 

التزام��ات ودعم على م��دى �سنوات طويل��ة للطاقة 

النظيف��ة، واحل��د من انبعاث��ات غ��ازات الحتبا�س 

اأو  القت�س��ادي  بالنم��و  امل�سا���س  دون  احل��راري 

التنمية الجتماعية اأو حماية البيئة.

واأف��اد معايل الدكتور ماجد ب��ن عبداهلل الق�سبي اأن 

جمل�س ال��وزراء اطلع على املو�سوع��ات املدرجة 

على جدول اأعم��ال جل�سته، ومن بينها مو�سوعات 

ا�س��رك جمل�س ال�س��ورى يف درا�سته��ا، وقد انتهى 

املجل�س اإىل ما يلي:

اتفاقيات مالية مع السودان
اأوًل: واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى تفوي�س معايل 

ال�سن��دوق  اإدارة  جمل���س  رئي���س  املالي��ة  وزي��ر 

ال�سع��ودي للتنمي��ة اأو م��ن ينيب��ه، بالتباح��ث مع 

اجلان��ب ال�س��وداين يف �س��اأن م�سروع��ات اتفاق��ات 

اإطارية ب��ن وزارة املالية )ال�سن��دوق ال�سعودي 

للتنمي��ة( يف اململك��ة العربية ال�سعودي��ة، ووزارة 

املالية يف جمهورية ال�سودان، يف �ساأن ما يلي:

1 - متويل م�سروع��ات ال�سدود )كجبار، ال�سريك، 

دال(. 

2 - الإ�سه��ام يف خط��ة اإزال��ة العط���س يف الري��ف 

ال�سوداين و�سقي املاء للفرة )2015 - 2020م(. 

3 - امل�س��روع الط��ارئ ملعاجلة العج��ز الكهربائي 

)م�سروع حمط��ة كهرباء البحر الأحمر 1000 ميقا 

واط مع اخلط الناقل(.

والتوقي��ع عليه��ا، وم��ن ثم رف��ع الن�س��خ النهائية 

املوقعة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

االستثمار الزراعي
ثاني��اً: واف��ق جمل���س ال��وزراء على تفوي���س معايل 

وزي��ر الزراعة اأو م��ن ينيبه، بالتباح��ث مع اجلانب 

ال�س��وداين يف �ساأن م�سروع اتف��اق اإطاري بن وزارة 

ال�سعودي��ة، ووزارة  العربي��ة  اململك��ة  الزراع��ة يف 

امل��وارد املائي��ة والكهرباء يف جمهوري��ة ال�سودان يف 

�س��اأن ال�سراك��ة يف ال�ستثم��ار الزراع��ي يف م�س��روع 

اأع��ايل عطربة الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 

الن�سخ��ة النهائي��ة املوقع��ة، ل�ستكم��ال الإجراءات 

النظامية.

توطين الصناعات البريطانية
ثالث��اً: وافق جمل���س الوزراء عل��ى تفوي�س معايل 

وزير التجارة وال�سناع��ة اأو من ينيبه، بالتباحث 

م��ع اجلان��ب الربيط��اين يف �س��اأن م�س��روع برنامج 

تعاون يف جم��ال توطن ال�سناع��ات الربيطانية يف 

اململك��ة، وتدري��ب وتاأهي��ل الك��وادر الوطنية بن 

التج��ارة وال�سناع��ة يف اململك��ة العربي��ة  وزارة 

ال�سعودية وهيئة التجارة وال�ستثمار الربيطانية 

يف اململك��ة املتح��دة لربيطاني��ا العظم��ى واآيرلندا 

اللجن��ة  اإط��ار  يف  علي��ه،  والتوقي��ع  ال�سمالي��ة، 

ال�سعودية الربيطانية امل�سركة. 

مذكرة تفاهم مع المملكة 
المتحدة

رابع��اً: وافق جمل�س الوزراء عل��ى تفوي�س معايل 

وزي��ر العمل اأو م��ن ينيبه، بالتباح��ث مع اجلانب 

الربيطاين يف �ساأن م�سروع مذكرة تفاهم للتعاون يف 

املجال العمايل بن وزارة العمل يف اململكة العربية 

ال�سعودي��ة ووزارة التوظي��ف يف اململك��ة املتحدة 

لربيطانيا العظم��ى واآيرلندا ال�سمالي��ة، والتوقيع 

علي��ه، ومن ث��م رف��ع الن�سخ��ة النهائي��ة املوقعة، 

ل�ستكمال الإجراءات النظامية.

مشاورات سياسية مع هولندا
خام�س��اً: واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى تفوي���س 

مع��ايل وزي��ر اخلارجية اأو م��ن ينيب��ه، بالتباحث 

م��ع اجلان��ب الهولن��دي يف �س��اأن م�س��روع مذكرة 

تفاه��م اخلا�سة بامل�ساورات ال�سيا�سية بن وزارة 

ووزارة  ال�سعودي��ة  العربي��ة  اململك��ة  خارجي��ة 

خارجي��ة مملك��ة هولن��دا، والتوقي��ع علي��ه، ومن 

ث��م رف��ع الن�سخ��ة النهائي��ة املوقع��ة ل�ستكم��ال 

الإجراءات النظامية.

حساب ختامي
اعتم��اد  عل��ى  ال��وزراء  جمل���س  واف��ق  �ساد�س��اً: 

احل�س��اب اخلتام��ي لل�سندوق ال�سع��ودي للتنمية 

للعام املايل )1434 - 1435ه�(.

الصحة المدرسية
�سابع��اً: ق��رر جمل���س ال��وزراء املوافق��ة عل��ى ما 

تو�سلت اإليه اللجنة الفني��ة املكلفة بو�سع اخلطة 

التنفيذي��ة لنق��ل املوظف��ن والوظائ��ف )ال�ساغرة 

وامل�سغول��ة( واملمتل��كات والوثائق واملخ�س�سات 

املالي��ة املتعلق��ة بن�س��اط ال�سح��ة املدر�سي��ة م��ن 

وزارة التعلي��م اإىل وزارة ال�سح��ة، وذل��ك وفق��اً 

للتف�سيل الوارد يف القرار.

الطاقة الذرية والمتجددة
ثامن��اً: قرر جمل���س الوزراء املوافق��ة على ت�سكيل 

جلن��ة دائم��ة يف مدينة امللك عب��داهلل للطاقة الذرية 

واملتجددة، ومب�ساركة خمت�سن من اجلهات ذات 

العالقة، تكون مهمتها توحيد وتن�سيق الإجراءات 

املرتب��ة على تل��ك اجلهات ج��راء التنفي��ذ الكامل 

لالتف��اق امل��ربم ب��ن اململك��ة العربي��ة ال�سعودية 

لتطبي��ق  الذري��ة،  للطاق��ة  الدولي��ة  والوكال��ة 

ال�سمان��ات يف اإطار معاهدة ع��دم انت�سار الأ�سلحة 

النووي��ة، وللجن��ة عن��د احلاج��ة اأن ت�ستعن مبن 

ت��راه من ممثل��ي اجله��ات الأخرى مب��ا ميكنها من 

اأداء مهماتها. 

تبريد المناطق
تا�سع��اً: بع��د الط��الع على م��ا رفعه مع��ايل وزير 

املياه والكهرباء رئي�س جمل���س اإدارة هيئة تنظيم 

الكهرب��اء والإنتاج املزدوج يف �س��اأن تعديل تنظيم 

الهيئ��ة، وذل��ك باإ�سافة ن�س��اط )تربي��د املناطق( 

اإىل الأن�سط��ة الت��ي تنظمها، واف��ق جمل�س الوزراء 

على تعديل تنظيم هيئة تنظي��م الكهرباء والإنتاج 

امل��زدوج، املواف��ق علي��ه بق��رار جمل�س ال��وزراء 

وذل��ك  1428ه���،   /5  /4 وتاري��خ   )154( رق��م 

اإىل  باإ�ساف��ة تعري��ف عب��ارة )تربي��د املناط��ق(، 

امل��ادة )الأوىل(، وذلك على النح��و الآتي: “تربيد 

احلراري��ة  للطاق��ة  املرك��زي  الإنت��اج  املناط��ق: 

وتوزيعه��ا با�ستخدام املياه امل��ربدة اأو اأي و�سيط 

اآخ��ر بو�ساط��ة اأنابيب معزول��ة لتربيد اله��واء اأو 

تدفئته يف املباين واملرافق”. 

مذكرة تفاهم مع إندونيسيا
عا�س��رًا: واف��ق جمل���س ال��وزراء عل��ى تفوي�س 

مع��ايل رئي�س الهيئة الوطني��ة ملكافحة الف�ساد اأو 

من ينيب��ه، بالتباحث مع اجلانب الإندوني�سي يف 

�س��اأن م�سروع مذكرة تفاهم ب��ن الهيئة الوطنية 

ملكافح��ة الف�س��اد يف اململكة العربي��ة ال�سعودية، 

يف  الف�س��اد  ملكافح��ة  الإندوني�سي��ة  والهيئ��ة 

ومكافح��ة  من��ع  ح��ول  اإندوني�سي��ا،  جمهوري��ة 

الف�س��اد، والتوقي��ع عليه، ومن ثم رف��ع الن�سخة 

النهائي��ة املوقعة ل�ستكمال الإجراءات النظامية 

الالزمة. 

تقارير سنوية
واطل��ع جمل���س ال��وزراء عل��ى التقري��ر ال�سن��وي 

في�س��ل  املل��ك  مل�ست�سف��ى  العام��ة  للموؤ�س�س��ة 

امل��ايل للع��ام  الأبح��اث  ومرك��ز  التخ�س�س��ي 

ال�سنوي��ن  والتقريري��ن  1435ه���(،   /1434(

املالي��ن للعام��ن  للم�ساح��ة  العام��ة  للهيئ��ة 

) 1433/ 1434ه���( و)1434/ 1435ه���(، وق��د 

اأح��اط املجل���س علماً مبا ج��اء فيها ووج��ه حيالها 

مبا راآه.

م�صروع تعاون يف جمال توطني ال�صناعات الربيطانية يف اململكة وتدريب وتاأهيل الكوادر الوطنية بني البلدين

الجمعة 24  المحرم 1437 هـ      6 نوفمبر 2015 م
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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
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الرياض - واس
ا�ستقبل خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

الثالثاء ي��وم  اليمامة  ق�سر  يف  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل 

فخامة  2015م،  اأكتوبر   27 املوافق  1437ه���  املحرم   14

ال�سومال  جمهورية  رئي�س  حممود  �سيخ  ح�سن  الرئي�س 

الفيدرالية.

كما كان يف ا�ستقبال فخامته، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

الريا�س،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل 

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

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

ا�ستقبال  مرا�سم  ال�سومايل،  الرئي�س  لفخامة  اأجريت  وقد 

ثم  للبلدين،  الوطنيان  ال�سالمان  ع��زف  حيث  ر�سمية، 

ا�ستعر�س حر�س ال�سرف.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  م�ستقبليه  فخامته،  �سافح  ذلك  بعد 

احلر�س  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  متعب  الأم��ري 

الوطني، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 

وال��راث  لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  عبدالعزيز  بن 

الوطني، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور عبدالعزيز 

بن �سطام بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمن ال�سريفن، 

ومعايل رئي�س جمل�س ال�سورى، واأ�سحاب املعايل الوزراء، 

وقادة القطاعات الع�سكرية.

الوفد  اهلل،  اأي���ده  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  �سافح  كما 

الر�سمي املرافق لفخامة الرئي�س ال�سومايل.

�سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  �سحب  ذلك  عقب 

اآل �سعود فخامة الرئي�س ح�سن �سيخ حممود  بن عبدالعزيز 

ال�ستقبال  �سالة  اإىل  الفيدرالية،  ال�سومال  جمهورية  رئي�س 

اأ�سحاب  فخامته  �سافح  حيث  امللكي،  بالديوان  الرئي�سية 

ال�سمو الأمراء، واأ�سحاب املعايل الوزراء، وكبار امل�سوؤولن.

تكرمياً  غ��داء  ماأدبة  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  اأق��ام  وقد 

لفخامته.

ح�سر ال�ستقبال وماأدبة الغداء �ساحب ال�سمو الأمري خالد 

بن عبداهلل  �سعد  الأمري  ال�سمو  بن خالد، و�ساحب  فهد  بن 

�سعد  بن  �سعود  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  تركي،  بن 

بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن 

خالد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  فهد 

الدكتور  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعد  بن 

تركي بن حممد بن �سعود وكيل وزارة اخلارجية للعالقات 

�سعود  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الأط��راف،  متعددة 

بن فهد بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو الأمري عبدالرحمن 

حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الكبري،  �سعود  بن 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  م�ساري  بن 

الدكتور في�سل بن حممد بن �سعود، و�ساحب ال�سمو الأمري 

فهد بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�ساعد، و�ساحب ال�سمو 

الأمري تركي بن عبداهلل بن حممد م�ست�سار خادم احلرمن 

ال�سريفن، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن �سعود 

بن  نواف  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن 

عبداهلل بن �سعود، و�ساحب ال�سمو الأمري نواف بن حممد 

بن فهد بن  الأمري عبدالعزيز  ال�سمو  بن عبداهلل، و�ساحب 

حممد  بن  �سعود  بن  تركي  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  �سعد، 

و�ساحب  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�س 

ال�سمو الأمري حممد بن �سلمان بن حممد، و�ساحب ال�سمو 

و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سعود  بن  يو�سف  الأمري  امللكي 

حمافظ  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  اأحمد  الأم��ري  ال�سمو 

بن  �سعود  بن  حممد  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  الدرعية، 

خالد وكيل وزارة اخلارجية ل�سوؤون املعلومات والتقنية، 

بن  ت��رك��ي  ب��ن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  و���س��اح��ب 

املعدنية،  والرثوة  البرول  بوزارة  امل�ست�سار  عبدالعزيز 

ال�سمو الأمري فهد بن �سعد بن في�سل، و�ساحب  و�ساحب 

امل�ست�سار  �سلطان  بن  بن خالد  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو 

نايف  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  امللكي،  بالديوان 

وزير  �سمو  مكتب  يف  امل�ست�سار  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن 

بن  تركي بن حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  الدفاع، و�ساحب 

عبدالرحمن  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  فهد، 

عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن 

بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي 

ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  �سعود  الأمري 

امللكي الأمري فهد بن نايف بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري عبداملجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

الرياض - واس
التقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب 

الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، يف الريا�س يوم الثالثاء 14 املحرم 1437ه� 

جمهورية  رئي�س  حممود  �سيخ  ح�سن  الرئي�س  فخامة  2015م،  اأكتوبر   27 املوافق 

ال�سومال الفيدرالية.

وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س فر�س التعاون بن البلدين يف خمتلف املجالت، وروابط 

تطويرها، بالإ�سافة اإىل تبادل الآراء حول عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك.

بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور  ال��وزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير  معايل  اللقاء  ح�سر 

مكتب  على  العام  امل�سرف  امللكي  الديوان  يف  امل�ست�سار  ومعايل  املرافق،  الوزير  �سعيد 

وزير الدفاع الأ�ستاذ فهد العي�سى، ونائب رئي�س ال�سندوق ال�سعودي للتنمية الع�سو 

املنتدب املهند�س يو�سف بن اإبراهيم الب�سام، وامل�ست�سار بالديوان امللكي يا�سر الرميان.

فيما ح�سر من اجلانب ال�سومايل معايل وزير اخلارجية وت�سجيع ال�ستثمار عبدال�سالم 

ورئي�س  جيلي،  حممود  طاهر  اململكة  لدى  ال�سومال  جمهورية  و�سفري  عمر،  هدليه 

املخابرات اجلرنال عبدالرحمن حممد نور بري.

خادم احلرمني ال�صريفني ي�صتقبل رئي�س ال�صومال 

ويل ويل العهد يلتقي رئي�س ال�صومال
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الرياض - واس
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ع��ق��د 

يوم  اليمامة  ق�سر  اهلل، يف  �سعود حفظه  اآل  عبدالعزيز 

الأحد 19 املحرم 1437ه� املوافق 01 نوفمرب 2015م، 

جل�سة مباحثات ر�سمية مع فخامة الرئي�س اإدري�س 

ديبي اأتنو رئي�س جمهورية ت�ساد.

ا�ستعرا�س  امل��ب��اح��ث��ات  جل�سة  خ���الل  وج���رى 

البلدين  بن  التعاون  واأوج��ه  الثنائية  العالقات 

ال�سقيقن، بالإ�سافة اإىل مناق�سة تطورات الأحداث 

يف املنطقة.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  املباحثات  جل�سة  ح�سر 

اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  ب��ن��در  ب��ن  في�سل  الأم���ري 

امللكي  ال�����س��م��و  و���س��اح��ب  ال��ري��ا���س،  منطقة 

الأم�����ري م��ت��ع��ب ب���ن ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ال�سمو  و���س��اح��ب  ال��وط��ن��ي،  احل��ر���س  وزي����ر 

عبدالعزيز، ب��ن  نايف  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 

وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  ع�سو  ال��دول��ة  وزي��ر  ومعايل  الداخلية، 

الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان، ومعايل 

عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  الدكتور  املالية  وزي��ر 

جمل�س  ع�سو  ال��دول��ة  وزي��ر  وم��ع��ايل  الع�ساف، 

الوزراء الدكتور ع�سام بن �سعد بن �سعيد الوزير 

الدكتور  والإع��الم  الثقافة  وزير  ومعايل  املرافق، 

اخلارجية  وزير  ومعايل  الطريفي،  زيد  بن  عادل 

خادم  و�سفري  اجلبري،  اأحمد  بن  ع��ادل  الأ�ستاذ 

احلرمن ال�سريفن لدى جمهورية ت�ساد في�سل بن 

م�سلط املنديل.

وزير  معايل  الت�سادي،  اجلانب  من  ح�سرها  كما 

ال�سوؤون اخلارجية والتكامل الأفريقي مو�سى فكي 

اأحمد  والهجرة  العام  الأمن  وزير  ومعايل  حممد، 

والتعاون  التخطيط  وزيرة  ومعايل  با�سر،  حممد 

البنية  وزي��ر  وم��ع��ايل  ن��ور،  م��رمي حممد  ال���دويل 

يون�سمي،  اآدم  والنقل  الحتبا�س  وفك  التحتية 

والتنمية  وال��ت��ج��ارة  القت�ساد  وزي���ر  وم��ع��ايل 

عام  اأمن  ونائب  �سالح،  حممد  عزيز  ال�سياحية 

و�سفري  حممد،  ج��ده  اأحمد  اجلمهورية  رئا�سة 

جمهورية ت�ساد لدى اململكة �سقر حممد اتنو.

الرياض - واس
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  ا�ستقبل 

يوم  اليمامة  ق�سر  يف  اهلل،  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

2015م،  نوفمرب   1 املوافق  1437ه�  املحرم   19 الأحد 

جمهورية  رئي�س  اأتنو  ديبي  اإدري�س  الرئي�س  فخامة 

ت�ساد.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  فخامته،  ا�ستقبال  يف  كان  كما 

نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  الأمري 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

وقد اأجريت لفخامة الرئي�س الت�سادي، مرا�سم ا�ستقبال 

ثم  للبلدين،  الوطنيان  ال�سالمان  عزف  حيث  ر�سمية، 

فخامته  �سافح  ذل��ك  بعد  ال�سرف.  حر�س  ا�ستعر�س 

م�ستقبليه، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور من�سور 

جمل�س  ع�سو  الدولة  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  متعب  بن 

و�ساحب  ال�سريفن،  احلرمن  خادم  م�ست�سار  الوزراء 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  متعب  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الوطني،  احلر�س  وزير 

عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البرول 

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املعدنية،  وال���رثوة 

م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  �سطام  بن  عبدالعزيز  الدكتور 

خادم احلرمن ال�سريفن، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

من�سور بن مقرن بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمن 

ال�سريفن، واأ�سحاب املعايل الوزراء، وقادة القطاعات 

الع�سكرية.

الوفد  اهلل،  اأي��ده  ال�سريفن  احلرمن  خادم  �سافح  كما 

ذلك  عقب  الت�سادي.  الرئي�س  لفخامة  املرافق  الر�سمي 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  �سحب 

عبدالعزيز اآل �سعود، فخامة الرئي�س اإدري�س ديبي اأتنو 

الرئي�سية  ال�ستقبال  �سالة  اإىل  ت�ساد،  جمهورية  رئي�س 

ال�سمو  اأ�سحاب  فخامته  �سافح  حيث  امللكي،  بالديوان 

الأمراء، واأ�سحاب املعايل، وكبار امل�سوؤولن. وقد اأقام 

لفخامة  تكرمياً  غداء  ماأدبة  ال�سريفن  احلرمن  خادم 

الرئي�س الت�سادي والوفد املرافق له.

الأمري  ال�سمو  الغداء �ساحب  ال�ستقبال وماأدبة  ح�سر 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  خالد،  بن  فهد  بن  خالد 

مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

بن  عبداهلل  بن  �سعد  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  الريا�س، 

�سعد  بن  �سعود  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  تركي، 

بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن 

بن  بدر  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  نا�سر 

بن  عبدالرحمن  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  �سعد،  بن  فهد 

بن  بندر  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الكبري،  �سعود 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  م�ساعد 

حممد بن م�ساري بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي 

و�ساحب  �سعود،  بن  حممد  بن  في�سل  الدكتور  الأمري 

و�ساحب  حممد،  بن  �سلمان  بن  �سعود  الأم��ري  ال�سمو 

و�ساحب  م�ساعد،  بن  عبداهلل  بن  فهد  الأم��ري  ال�سمو 

ال�سمو الأمري تركي بن عبداهلل بن حممد م�ست�سار خادم 

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفن،  احلرمن 

الأمري  ال�سمو  و�ساحب  �سعود،  بن  عبداهلل  بن  ن��واف 

نواف بن حممد بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو الأمري 

الأمري  ال�سمو  و�ساحب  �سعد،  بن  فهد  بن  عبدالعزيز 

عبدالعزيز بن �سلمان بن حممد، و�ساحب ال�سمو الأمري 

امللك  مدينة  رئي�س  حممد  بن  �سعود  بن  تركي  الدكتور 

الأمري  ال�سمو  و�ساحب  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 

بدر بن عبداهلل بن عبدالرحمن، و�ساحب ال�سمو الأمري 

حممد بن �سلمان بن حممد، و�ساحب ال�سمو الأمري خالد 

بن �سعد بن خالد، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري يو�سف 

بن �سعود بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو الأمري خالد 

و�ساحب  اخلارجية،  وزير  م�ساعد  خالد  بن  �سعود  بن 

حمافظ  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  اأحمد  الأمري  ال�سمو 

�سعود  ب��ن  بندر  الأم���ري  ال�سمو  و�ساحب  ال��درع��ي��ة، 

الفطرية،  للحياة  ال�سعودية  الهيئة  رئي�س  حممد  بن 

بن  ط��الل  ب��ن  خ��ال��د  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

بن  �سعد  بن  فهد  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز، 

خالد  بن  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  في�سل، 

بن �سلطان امل�ست�سار بالديوان امللكي، و�ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري نايف بن �سلطان بن عبدالعزيز امل�ست�سار 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الدفاع،  وزي��ر  �سمو  مكتب  يف 

و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  عبدالرحمن  بن  حممد  الأمري 

نايف،  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

عبدالرحمن  بن  �سعود  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

بن نا�سر، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري نواف بن نايف 

بن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  فهد 

الأمري عبداملجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

خادم احلرمني ال�صريفني ي�صتقبل رئي�س ت�صاد

.. وي�صتعر�صان العالقات واأوجه التعاون بني البلدين
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الرياض - واس
عقد جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية اجتماعاً يوم الإثنن 20 املحرم 1437ه� املوافق 02 نوفمرب 2015م، يف ق�سر 

اليمامة بالريا�س، برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية.

التنمية  �سندوق  وروؤى  توجهات  ومنها  والتنموية،  القت�سادية  املو�سوعات  من  عددًا  الجتماع  خالل  املجل�س  وناق�س 

العقارية، واتخذ املجل�س حيال تلك املو�سوعات التو�سيات الالزمة، ومنها التو�سية باملوافقة على توجهات وروؤى �سندوق 

التنمية العقارية.

ويل ويل العهد يراأ�س اجتماع جمل�س ال�صوؤون 

القت�صادية والتنمية

الرياض - واس
وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

جمل�س  اجتماع  2015م،  نوفمرب   03 املوافق  1437ه�  املحرم  الثالثاء21  يوم  الريا�س  يف  اهلل،  حفظه  الداخلية 

ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية.

من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  املو�سوعات،  من  عدد  حول  واأمني  �سيا�سي  اإيجاز  اإىل  الجتماع  خالل  املجل�س  وا�ستمع 

التطورات والأحداث الإقليمية والدولية واتخذ ب�ساأنها التو�سيات الالزمة.

ويل العهد يراأ�س اجتماع جمل�س ال�صوؤون 
ال�صيا�صية والأمنية 

الرياض - واس
و�سل فخامة الرئي�س عمر ح�سن الب�سري رئي�س جمهورية 

ال�سودان، اإىل الريا�س يوم الثالثاء 21 املحرم 1437 ه� 

املوافق 3 نوفمرب 2015 م، يف زيارة للمملكة.

امللك  قاعدة  مبطار  فخامته  م�ستقبلي  مقدمة  يف  وك��ان 

حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اجل��وي��ة  �سلمان 

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

الوزراء وزير الداخلية.

ع�سو  الدولة  وزير  معايل  فخامته،  ا�ستقبال  يف  كان  كما 

جمل�س الوزراء الدكتور ع�سام بن �سعد بن �سعيد الوزير 

اإبراهيم  املهند�س  الريا�س  منطقة  اأمن  ومعايل  املرافق، 

بن حممد ال�سلطان، ووكيل رئي�س املرا�سم امللكية الأ�ستاذ 

ال�سودان  جمهورية  و�سفري  ال�سيخ،  اآل  ح�سن  بن  ه�سام 

لدى اململكة عبداحلافظ اإبراهيم اإ�سماعيل، وقائد قاعدة 

فهد  بن  خالد  رك��ن  طيار  ال��ل��واء  اجلوية  �سلمان  امللك 

الرو�سان وعدد من امل�سوؤولن.

ال�سودان،  جمهورية  رئي�س  فخامة  ا�ستعر�س  ذلك  بعد 

و�سمو ويل العهد حر�س ال�سرف.

ا�سطحب  الت�سريفات  �سالة  يف  ق�سرية  ا�سراحة  وبعد 

يف  ال�سودان  جمهورية  رئي�س  فخامة  العهد  ويل  �سمو 

موكب ر�سمي للقاء خادم احلرمن ال�سريفن حفظه اهلل.

معايل  ال�سوداين،  الرئي�س  لفخامة  املرافق  الوفد  وي�سم 

ومعايل  غندور،  اإبراهيم  الربوفي�سور  اخلارجية  وزير 

الكهرباء  وزير  ومعايل  حممود  الدين  بدر  املالية  وزير 

الدولة  وزي��ر  ومعايل  مو�سى،  معتز  املائية  وامل���وارد 

وزير  ومعايل  ف�سل،  عبداهلل  ف�سل  اجلمهورية  برئا�سة 

الرئي�س  مكاتب  عام  مدير  اجلمهورية  برئا�سة  الدولة 

الفريق طه عثمان  الوزراء  برئا�سة اجلمهورية وجمل�س 

اأول  الفريق  باجلمهورية  الأرك���ان  ورئي�س  احل�سن، 

املهند�س م�سطفى عثمان عبيد، ومدير عام مرا�سم الدولة 

عاطف حممد عبدالرحمن.

ويل العهد ي�صتقبل الرئي�س ال�صوداين 

بريدة - واس

وجه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، �سكره ل�ساحب ال�سمو امللكي 

منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�سعل  بن  في�سل  الدكتور  الأمري 

�سواهد   .. )الق�سيم  جملة  من  الثاين  العدد  على  اطالعه  اإث��ر  الق�سيم، 

تنموية( التي ت�سدرها اإمارة املنطقة.

وقال �سمو ويل العهد يف برقية ل�سمو اأمري منطقة الق�سيم: »تلقينا خطاب 

�سواهد  )الق�سيم،  جملة  من  الثاين  العدد  من  بن�سخ  امل�سفوع  �سموكم 

اإمارة املنطقة، وخ�س�ستها لذكرى اليوم الوطني  تنموية( التي ت�سدرها 

لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية، ن�سكر �سموكم على هذا الإهداء، متمنياً 

لكم وللقائمن على املجلة دوام التوفيق«.

واأعرب �سمو اأمري منطقة الق�سيم عن بالغ �سكره وتقديره ملا عرّب عنه �سمو 

ويل العهد من م�ساعر �سادقة تنم عن متابعة �سموه واهتمامه بكل ما من 

�ساأنه حتقيق الوحدة والأمن والأمان للمواطنن واملقيمن يف هذا الوطن 

الغايل، منوهاً مبا يوليه �سمو ويل العهد يف دعمه لكل الفعاليات التي تخدم 

الوطن  اأن يحفظ  �سائال اهلل  العظيم على قلوب اجلميع،  اليوم  ذكرى هذا 

قيادة وحكومة و�سعبا.

ويل العهد ي�صكر اأمري منطقة الق�صيم 
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`g1436-12-29  ïjQÉJh (535) ºbQ QGôb

AGQRƒdG ¢ù∏› ¿EG

 ´hô°ûe ¿CÉ°T ‘ , `g1435-3 -20 ïjQÉJh (10392) ºbQ »eÉ°ùdG ôeC’ÉH IOQGƒdG á∏eÉ©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©H

.ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒJ áÄ«g º«¶æJ

.¬«dEG QÉ°ûŸG º«¶æàdG ´hô°ûe ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 ºbQ »µ∏ŸG ôeC’ÉH QOÉ°üdG , AGQRƒdG ¢ù∏› ΩÉ¶f øe (24) IOÉŸG øe (2) ºbQ Iô≤ØdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

. `g1414-3-3 ïjQÉJh (13-CG)

  `g1436-9-19 ïjQÉJh (585) ºbQh  `g1436-2-11 ïjQÉJh (83) ºbQ ô°VÉëŸG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 áÄ«g ‘ Ió©ŸG ,`g1436-12-28 ïjQÉJh (869) ºbQ IôcòŸGh , `g1436-11-19 ïjQÉJh (760) ºbQh

.AGQRƒdG ¢ù∏éÃ AGÈÿG

. `g1436-12-28 ïjQÉJh (2161) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏éŸ áeÉ©dG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

:»∏j Ée Qô≤j

.á≤aGôŸG á¨«°üdÉH ,ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒJ áÄ«g º«¶æJ ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

 øe (á°SOÉ°ùdG) IOÉŸG øe (1) Iô≤ØdG øe (¢S) á«YôØdG Iô≤ØdG ‘ º¡«dEG QÉ°ûŸG AÉ°†YC’G Ú«©J ¿ƒµj :kÉ«fÉK

AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ øe ôeCÉH IQGOEG ¢ù∏› ∫hCG ‘ º«¶æàdG

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒJ áÄ«g º«¶æJ ≈∏Y á≤aGƒŸG

º«¶æJ
المادة ا�ولى:

يقصد با�لفاظ والعبارات ا�تية المعاني المبينة أمام كل منهما، ما لم 
يقتض السياق خالف ذلك:

.ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒJ áÄ«g : الهيئة
.áÄ«¡dG º«¶æJ :التنظيم

.áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› :المجلس
.¢ù∏éŸG ¢ù«FQ :الرئيس

.áÄ«¡dG ßaÉ :المحافظ
المادة الثانية:

 á«°üî°ûdÉH ™àªàJh (ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒJ áÄ«g) º°SÉH áeÉY áÄ«g º«¶æàdG Gòg ÖLƒÃ CÉ°ûæJ

.á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FôH É«ª«¶æJ §ÑJôJh ,…QGOE’Gh ‹ÉŸG ∫Ó≤à°S’Gh ájQÉÑàY’G

المادة الثالثة:
.áLÉ◊G Ö°ùëH áµ∏ªŸG πNGO É¡d ÖJÉµeh ´hôa AÉ°ûfEG É¡dh ,¢VÉjôdG áæjóe ‘ ¢ù«FôdG áÄ«¡dG ô≤e ¿ƒµj

المادة الرابعة: 
تهدف الهيئة إلى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في 

المملكة من خالل تحقيق ا�هداف العامة ا�تية:
 É¡æ«H ácQÉ°ûŸG õjõ©Jh πª©dG ¥ƒ°ùH ábÓ©dG äGP á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™«ªL ÚH ≥«°ùæàdG π«©ØJ   -1

.ácÎ°ûŸG ÉjÉ°†≤dG á÷É©eh ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒàH ≥∏©àj Éª«a

.∞FÉXƒ∏d IódƒŸG äÉYÉ£≤dG á«ªæJ ≈∏Y πª©dG -2

.ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒàd πª©dG ¥ƒ°S õ«Ø– -3

 Iõ«ŸG äGP á£°ûfC’ÉH á£ÑJôe ∞FÉXh ≥∏N øe Rõ©j É‡ áµ∏ªŸG ≥WÉæe ‘ á«°ùaÉæàdG Iõ«ŸG QÉªãà°SG  -4

.É¡æe πc ‘ á«°ùaÉæàdG

 áéàæe ¿ƒµàd á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤∏d á«∏ª©dG äÉ«fÉµeE’Gh äGQó≤dG ôjƒ£Jh á«ªæJ ‘ áªgÉ°ùŸG  -5

 áeGóà°ùe ájOÉ°üàbG á«ªæJ ¤EG …ODƒj ÉÃ IÒ¨àŸG πª©dG ¥ƒ°S ±hôX ™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQOÉbh IôgÉeh

.ádÉ£ÑdG áëaÉµÃ á∏«ØµdG á«Ø«XƒdG ¢UôØdG ó«dƒJ ‘ QGôªà°S’Gh

 ¥ƒ≤◊G - πª©dG ÖMÉ°Uh πeÉ©dG -êÉàfE’G ‘ô£d ßØëj ÉÃ πª©dG º«bh áaÉ≤Kh äÉ«bÓNCG ï«°SôJ  -6

.á«LÉàfE’G Ú°ù–h AGOC’ÉH AÉ≤JQ’G øª°†jh äÉÑLGƒdGh

المادة الخامسة:
مع عدم ا�خالل باختصاصات الجهات الحكومية ا�خرى ، تتولى الهيئة 

االختصاصات ا�تية:
 IOÉjR ¤EG …ODƒj ÉÃ , ∞«XƒàdG á°SÉ«°S ¥É£f ‘ ∞FÉXƒdG ó«dƒàH á≤∏©àŸG §£ÿGh äÉ°SÉ«°ùdG ìGÎbG       -1

.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ á«eƒµ◊G ™jQÉ°ûŸG ‘ ÚæWGƒª∏d ∞FÉXƒdG ôaGƒJ

 ™jQÉ°ûeh á«eƒµ◊G ™jQÉ°ûŸG ‘ ∞FÉXƒdG ó«dƒàH á≤∏©àŸG äÓµ°ûŸGh äÉYƒ°VƒŸG á°SGQOh åëH      -2

 √òg ‘ kÉÑ°SÉæe √GôJ Ée ìGÎbGh ádhó∏d ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ™jQÉ°ûeh §£N QÉWEG øª°V ¢UÉÿG ´É£≤dG

.¿CÉ°ûdG

.ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒàd πª©dG ¥ƒ°S ‘ ájõ«Ø– äÉ°SÉ«°S »æÑJ    -3

 á÷É©e õjõ©Jh πª©dG ¥ƒ°ùH ábÓ©dG äGP á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ÚH ≥«°ùæà∏d äÉ«dBG ™°Vh      -4

 á«eƒµ◊G Iõ¡LC’G ™jQÉ°ûe ‘ ÚæWGƒª∏d πª©dG ¢Uôa IOÉjRh , ∞FÉXƒdG ó«dƒJh ∞«XƒàdG ÉjÉ°†b

.äÉ«dB’G ∂∏J ò«ØæJ á©HÉàeh ,á°UÉÿGh

 ÖjQóàdGh π«gCÉàdGh ΩGó≤à°S’Gh ÚWƒàdGh ∞«XƒàdÉH á°üdG äGP äÉ°SÉ«°ùdGh èeGÈdG ÚH ≥«°ùæàdG      -5

.∞«XƒàdGh ∞FÉXƒdG ó«dƒJ IOÉjõd èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdG √òg ÚH ≥aGƒàdGh ¥É°ùJ’G ¿Éª°†d

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH ájOƒ©°ùdG ∞«XƒàdG á«é«JGÎ°SG ò«ØæJ á©HÉàe    -6

 èeGÈdG ¿ƒc øe ócCÉà∏d ájô°ûÑdG áµ∏ªŸG äÉbÉW áª«æàd áØ∏àîŸG á«eƒµ◊G èeGÈdG ÚH ≥«°ùæàdG ìGÎbG      -7

 ≈∏Y É¡JQóbh á∏eÉ©dG iƒ≤dG ôjƒ£J äÉÑ∏£àe ™e á«°ûªàe π≤◊G Gò¡H á∏°üàŸG á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG

.kÓÑ≤à°ùe áµ∏ªŸG äÉLÉ«àM’ áeRÓdG äGQÉ¡ŸG á«ªæJ

 ™jQÉ°ûe ‘h ájƒªæàdG á«eƒµ◊G ™jQÉ°ûŸG ‘ ∞«XƒàdG ºYód áª¶fC’Gh äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J ‘ ΩÉ¡°S’G      -8

.¢UÉÿG ´É£≤dG

.ÉgGƒà°ùe ™aQh ájOƒ©°ùdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG äGQÉ¡e ™jƒæàd äÉ°SÉ«°ùdG ìGÎbG    -9

 ÚjOƒ©°ùdG OóY IOÉjõd á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´ƒª› ‘ ÚjOƒ©°ùdG ΩÉ¡°SEG IOÉjR ∫É› ‘ äÉ°SÉ«°ùdG ìGÎbG  -10

.á«ªæàdG äGOƒ¡› ‘ á«dÉ©ØH ¿ƒcQÉ°ûj ø‡

 ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ¤EG äÉjó– øe ¬LGƒJ Éeh √ÒZh äÉ«é«JGÎ°SGh äÉ°SÉ«°S øe ¬MÎ≤J ÉÃ ™aôdG  -11

.∂dP ∫É«M Ö°SÉæŸG PÉîJ’ á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’G

:‘ É¡æe IOÉØà°SÓd πª©dG ¥ƒ°S ∫É› ‘ á«ÑàµŸGh á«fGó«ŸG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG ºYOh AGôLEG  -12

 ÒZh ÚjOƒ©°ùdG øe É¡JÉÄa ∞∏àîÃ á∏eÉ©dG iƒ≤∏d á«∏Ñ≤à°ùŸGh áªFÉ≤dG πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG ójó–      -CG

.QÉªãà°S’Gh á«ªæàdG èeGôHh πª©dG ¥ƒ°S ™bGh Aƒ°V ‘ ÚjOƒ©°ùdG

 º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe äÉLô ÚH ≥aGƒàdG ≥«≤ëàd á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ≥«°ùæàdG    -Ü

.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ∞«XƒàdG äÉÑ∏£àeh ÖjQóàdGh

 á∏µ°ûe á÷É©e ‘ ÉgQÉKBG Ëƒ≤Jh ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ∞«XƒàdÉH á≤∏©àŸG äÉ°SÉ«°ùdG ≥«Ñ£J á«dÉ©a Ëƒ≤J     -ê

 ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,ΩGó≤à°S’G øe ó◊Gh πª©dG ¥ƒ°S ¤EG Ú∏NGó∏d áÑ°SÉæŸG πª©dG ¢Uôa ÒaƒJh ádÉ£ÑdG

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e

.ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG ∫ÓN øe ÚjOƒ©°ù∏d »JGòdG ∞«XƒàdG ™jQÉ°ûe ºYO    -O

 óYGƒb ¬«a πeÉµàJ πª©dG ¥ƒ°ùd á∏eÉ°T äÉeƒ∏©e áYÉb ôjƒ£àd á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdGh á©HÉàŸG  -13

 ΩGó≤à°S’Gh ÖjQóàdGh º«∏©àdGh ∞«XƒàdÉH á«æ©ŸG äÉ¡÷G ‘ IôaƒàŸG ábÓ©dG äGP äÉeƒ∏©ŸG

.á«fÉµ°ùdG äÉfÉ«ÑdGh …OÉ°üàb’G §«£îàdGh

 ÖjQóàdGh º«∏©àdÉH ≥∏©àj Ée AGƒ°S ájô°ûÑdG OQGƒŸG áeƒ¶æe ‘ É¡àcQÉ°ûeh ICGôŸG πªY èeGôH ºYO  -14

.É¡d πª©dG ¢Uôah ä’É› ™«°SƒJh ∞«XƒàdÉH ≥∏©àj Ée hCG π«gCÉàdGh

 ójóŒh QGó°UEG óæY kÉjƒæ°S ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ ¥hóæ°üd ™aó oJ »àdG áªgÉ°ùª∏d ájQhO á©LGôe AGôLEG  -15

 ¥ƒ°S ‘ äGÒ¨àŸGh áLÉ◊G ≥ah É¡∏jó©àd Ωõ∏j Ée PÉîJGh É¡«≤aGôeh IóaGƒdG ádÉª©∏d áeÉbE’G íjQÉ°üJ

.πª©dG

 áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒàH ábÓ©dG äGP á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉª¶æŸG ‘ áµ∏ªŸG π«ã“ ‘ ácQÉ°ûŸG  -16

.ádÉ£ÑdG

المادة السادسة:
  kGƒ°†Y ô°ûY á©Ñ°Sh , AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ øe ôeCÉH Ú©j ¢ù«FQ øe πµ°ûj IQGOEG ¢ù∏› áÄ«¡∏d ¿ƒµj     -1

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y

¢ù«Fô∏d kÉÑFÉfh kGƒ°†Y                                                                                                                 ßaÉëŸG     - CG

kGƒ°†Y                                                                                         á«dÉŸG IQGRh øe πã‡    -Ü

kGƒ°†Y                                                                §«£îàdGh OÉ°üàb’G IQGRh øe πã‡     -ê

kGƒ°†Y                                                                                         πª©dG IQGRh øe πã‡      -O

kGƒ°†Y                                                                                       º«∏©àdG IQGRh øe πã‡    -`g

kGƒ°†Y                                                                                      áë°üdG IQGRh øe πã‡     -h

kGƒ°†Y                                                                   áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh øe πã‡     -R

kGƒ°†Y                                                                         ájOÉ°üàb’G ¿óŸG áÄ«g øe πã‡    -ì

kGƒ°†Y                         á«æ≤àdG ≥WÉæeh á«YÉæ°üdG ¿óª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øe πã‡    -•

kGƒ°†Y                                                                       QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG øe πã‡    -…

kGƒ°†Y                                              á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG øe πã‡     -∑

kGƒ°†Y                                          »æ¡ŸGh »æ≤àdG ÖjQóà∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG øe πã‡     -∫

kGƒ°†Y                                                          ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ ¥hóæ°U øe πã‡     -Ω

kGƒ°†Y                                                         ájOƒ©°ùdG ájQÉéàdG ±ô¨dG ¢ù∏› ¢ù«FQ      -¿

 ¢ù∏› øe QGô≤H ¿ƒæ«©j ,ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒàH Úªà¡ŸG øe ¢UÉÿG ´É£≤dG øe áKÓK     -¢S

AÉ°†YCG  .IóMGh Iôe ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK IóŸ º¡àjƒ°†Y ¿ƒµJh , AGQRƒdG

.É¡dOÉ©j Ée hCG (Iô°ûY á°ùeÉÿG) áÑJôŸG øY á«eƒµ◊G Iõ¡LC’G »∏ã‡ áÑJôe π≤J ’CG Öéj     -2

.AGQRƒdG ¢ù∏› øe QGô≤H ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG äBÉaÉµe Oó–     -3

المادة السابعة:
 äGQGôb øe Ωõ∏j Ée PÉîJG ¬dh ,ÉgQƒeCG ∞jô°üJh É¡«∏Y ±Gô°TE’ÉH ¢üàîjh ,áÄ«¡∏d É«∏©dG á£∏°ùdG ƒg ¢ù∏éŸG

:»JCÉj Ée ¢UÉN ¬LƒH ¬dh , º«¶æàdG Gòg ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡aGógCG ≥«≤ëàd äGAGôLEGh

.É¡H áWƒæŸG äÉª¡ŸG áÄ«¡dG ò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’G-1

.áÄ«¡dG ±GógCG ≥≤– »àdG èeGÈdGh §£ÿGh äÉ°SÉ«°ùdG QGôbEG -2

 áeóÿG IQGRhh á«dÉŸG IQGRh ™e ¥ÉØJ’ÉH áÄ«¡dG É¡«∏Y Ò°ùJ »àdG á«dÉŸGh ájQGOE’G íFGƒ∏dG QGó°UEG-3

.á«∏NGódG íFGƒ∏dG øe ÉgÒZh ,á«fóŸG

.á©ÑàŸG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ≥ah √OÉªàY’ ¬©aQh ,áÄ«¡∏d »ª«¶æàdG πµ«¡dG ™°Vh -4

.áµ∏ªŸG πNGO áÄ«¡∏d ÖJÉµŸGh ´hôØdG AÉ°ûfEG ≈∏Y á≤aGƒŸG -5

 áª¶fCÓd kÉ≤ah ÉgQÉéÄà°SGh äGQÉ≤©dG QÉªãà°SGh ,É¡°VGôZCG ≥≤ëj ÉÃ áÄ«¡dG ∫GƒeCG ∞«XƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG -6

.á©ÑàŸG

.»∏NGO ‹Ée ÖbGôeh »LQÉN äÉHÉ°ùM ™LGôe Ú«©J-7

 ÉgOÉªàY’ kGó«¡“ , äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤Jh »eÉàÿG É¡HÉ°ùMh áÄ«¡dG á«fGõ«e ´hô°ûe ≈∏Y á≤aGƒŸG -8

.á©ÑàŸG á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ≥ah

.áÄ«¡dG äÉWÉ°ûæd …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OÉªàYG -9

.á©ÑàŸG áª¶fCÓd kÉ≤ah ±ÉbhC’Gh ÉjÉ°UƒdGh íæŸGh äÉfÉYE’Gh äÉÑ¡dG ∫ƒÑb-10
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 `g1436-10-25  ïjQÉJh ( Q ¢T CG ) ºbQ …QGRh  QGôb

á«∏NGódG ôjRh ¿EG

 õcôe ¤EG kÉ«fhÎµdEG äBÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸG äÉeƒ∏©e π≤f ΩÉ¶f øe (Iô°ûY áãdÉãdG) IOÉŸG ≈∏Y ´ÓWE’G ó©H

 256 ºbQ ôbƒŸG  AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤H QOÉ°üdG (»æeC’G ¢Sƒª°T ΩÉ¶f) á«∏NGódG IQGRh ‘ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG

. `g1435-6-21 ïjQÉJh (43-Ω) ºbQ ËôµdG »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH ¬«∏Y ¥OÉ°üŸG `g1435-6-14 ïjQÉJh

 ≥«Ñ£J á`©HÉàŸ á`ªFGódG á`«°ù«FôdG á`æé∏dG πÑb øe  Ió`©ŸG ΩÉ¶æ∏d ájò`«ØæàdG á`ëFÓdG ≈`∏Y ´ÓW’G ó`©Hh

  kÉ≤«°ùæJ É¡à©LGôeh á«∏NGódG IQGRƒH á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdGh ≥WÉæŸÉH É¡d á©HÉàdG á«Yô``ØdG ¿É``é∏dGh ΩÉ¶``ædG

 ïjQÉJh (28940-3) ºbQ ΩÉ©dG øeC’G ôjóe ‹É©e á«bôH ÖLƒÃ Éæd á``Yƒaô`ŸGh  á`°üàîŸG äÉ``¡÷G ™e

. `g1436-10-13

:»∏j Ée  Qô≤j

  õcôe ¤EG kÉ«fhÎµdEG äBÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸG  äÉeƒ∏©e π≤f ΩÉ¶æd  ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y á≤aGƒŸG : k’hCG

.QGô≤dÉH á≤aôŸG  á¨«°ü∏d kÉ≤ah  (»æeC’G ¢Sƒª°T ΩÉ¶f)  á«∏NGódG IQGRh ‘  »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG

.áëFÓdG √òg øe  É¡°üîj Ée  ò«ØæJ  á«æ©ŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ≈∏Y :kÉ«fÉK

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ¬H á≤aôŸG  áëFÓdGh  QGô≤dG Gòg ô°ûæj :kÉãdÉK

 õjõ©dGóÑY øH  ∞jÉf øH óªfi
á«∏NGódG ôjRh                                                                                                        

المادة ا�ولى:
يقصد با�لفاظ والعبارات  ا�تية- أينما وردت في هذا النظام  - المعاني 

المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
 õcôe ¤EG  äÉeƒ∏©ŸG ¬dÓN øe π≤æJ ,á«æWƒdG   äÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûd …õcôe ‹BG ΩÉ¶f :¢Sƒª°T ΩÉ¶f -1

.äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh ä’É°üJ’G áÄ«g øe  É¡d ¢üNôŸG äÉµÑ°ûdG ÈY  á«∏NGódG IQGRƒH »æWƒdG  äÉeƒ∏©ŸG

.á«∏NGódG IQGRh  :IQGRƒdG -2 

 ‘ IOQGƒdG á£°ûfC’G ádhGõÃ á°UÉÿG äBÉ°ûæª∏d ¢ü«NGôJ íæÃ á«æ©ŸG äÉ¡÷G :á«eƒµ◊G äÉ¡÷G -3

.ΩÉ¶ædG Gòg

 ΩÉ¶f ÈY É¡dÉ°SQEGh É¡∏«é°ùJ Üƒ∏£ŸG ,á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸG  äÉfÉ«Hh äÉeƒ∏©e : äÉeƒ∏©ŸG-4

.IQGRƒdÉH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ¤EG ¢Sƒª°T

 ‘ ∑GÎ°T’ÉH áeõ∏ŸG ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ äÓëŸGh  ÖJÉµŸGh äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG :  á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG -5

.ΩÉ¶ædG Gòg ≥ah  ¢Sƒª°T  ΩÉ¶f

.á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG É¡eó≤J »àdG  äÉeóÿG øe ó«Øà°ùŸG á«©«Ñ£dG áØ°üdG hP ¢üî°ûdG :πeÉ©àŸG -6

 äBÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸG äÉeƒ∏©e π≤f ΩÉ¶æd  ájò«ØæàdG áëFÓdG ≈∏Y á≤aGƒŸG
(»æeC’G ¢Sƒª°T ΩÉ¶f) á«∏NGódG IQGRh ‘ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ≈dEG kÉ«fhÎµdEG

áªàJ .. ádÉ£ÑdG áëaÉµeh ∞FÉXƒdG ó«dƒJ áÄ«g º«¶æJ
 kÉ≤ah ,É¡«∏Y ™«bƒàdÉH áÄ«¡dG ¢ù«FQ ¢†jƒØJh ,Oƒ≤©dGh ä’ƒcƒJhÈdGh äÉ«bÉØJ’G ΩGôHEG ≈∏Y á≤aGƒŸG  -11

.á©ÑàŸG á«eÉ¶ædG äGAGôLEÓd

.‹ÉŸG Égõcôeh áÄ«¡dG ‘ πª©dG Ò°S øY ¬d Ωó≤J »àdG ájQhódG ôjQÉ≤àdG ‘ ô¶ædG  -12

 ¢†©ÑH áÄ«¡dG »Hƒ°ùæe øe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øe √Gôj øe hCG ¬ÑFÉf hCG ¬°ù«FQ ¢†jƒØJ ¢ù∏éª∏dh

.¬JÉ«MÓ°U

المادة الثامنة:
.áµ∏ªŸG πNGO ôNBG ¿Éµe ‘ Égó≤Y AÉ°†àb’G óæY Rƒéjh ,áÄ«¡dG ô≤e ‘ ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLG ó≤©J    -1

 ≈àe ´ÉªàLÓd ¬JƒYO ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôdh ,áæ°ùdG ‘ äGôe ™HQCG ájQhO áØ°üH ¬JÉYÉªàLG ¢ù∏éŸG ó≤©j    -2

.πbC’G ≈∏Y AÉ°†YCG (áKÓK) ∂dP Ö∏W ≈àe hCG ∂dP ¤EG áLÉ◊G âYO

 Qó°üJh ,¬ÑFÉf hCG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ º¡«a øÃ AÉ°†YC’G á«Ñ∏ZCG √ô°†M GPEG kÉë«ë°U ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ¿ƒµj    -3

 ¬©e äƒ°U …òdG ÖfÉ÷G íLôj äGƒ°UC’G …hÉ°ùJ ádÉM ‘h ,øjô°VÉ◊G äGƒ°UCG á«Ñ∏ZCÉH äGQGô≤dG

.´ÉªàL’G ¢ù«FQ

.¿hô°VÉ◊G AÉ°†YC’Gh ´ÉªàL’G ¢ù«FQ ,É¡©bƒj ô°VÉ ‘ ¬JGQGôbh ¢ù∏éŸG ä’hGóe â«ÑãJ   -4

 ,¬HÉ«Z óæY ¬æY âjƒ°üàdÉH ôNBG ƒ°†Y ¢†jƒØJ hCG âjƒ°üàdG øY ´Éæàe’G ¢ù∏éŸG ƒ°†©d Rƒéj ’    -5

.¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ô°† øª°V ¢VGÎY’G ÜÉÑ°SCGh ¬°VGÎYG π«é°ùJ ¢VÎ©ŸG ƒ°†©∏dh

.¢ù∏éŸG ‘ ¬àjƒ°†Y ÖÑ°ùH áÄ«¡dG QGô°SCG øe ¬«∏Y ∞bh É‡ kÉÄ«°T »°ûØj ¿CG ƒ°†©∏d Rƒéj ’ -6 

 ¿ƒµj ¿CG ¿hO ,¬JÉYÉªàLG Qƒ°†◊ øjQÉ°ûà°ùŸGh Ú°üàîŸG øe º¡H áfÉ©à°S’G iôj øe IƒYO ¢ù∏éª∏d   -7

.âjƒ°üàdG ≥M º¡d

المادة التاسعة:
 , äÉª¡e øe √Gôj ÉÃ É¡«dEG ó¡©jh ,ºgÒZ øe hCG ¬FÉ°†YCG ÚH øe áàbDƒe hCG áªFGO kÉfÉ÷ πµ°ûj ¿CG ¢ù∏éª∏d

 äÉª¡ŸG ájOCÉàd √GôJ øÃ áfÉ©à°S’G É¡dh ,É¡JÉ°UÉ°üàNGh ÉgDhÉ°†YCGh É¡°ù«FQ áæ÷ πc π«µ°ûJ QGôb ‘ Oóëjh

.É¡H áØ∏µŸG

المادة العاشرة:
 ,iôNC’G á«dÉŸG √ÉjGõeh √ôLCG QGô≤dG Oóëjh ,¢ù∏éŸG øe QGô≤H ¬Ñ°üæe øe »Ø©jh Ú©j ßaÉ áÄ«¡∏d ¿ƒµj

 √Qô≤j Éeh º«¶æàdG Gòg ¬«∏Y ¢üæj Ée OhóM ‘ ¬JÉ«dhDƒ°ùe õcÎJh , áÄ«¡dG ¿hDƒ°T IQGOEG øY ∫hDƒ°ùŸG ó©jh

:á«JB’G äÉ°UÉ°üàN’G ¢SQÉÁh ,¢ù∏éŸG

.Ióªà©ŸG èeGÈdGh §£ÿGh íFGƒ∏dG ∫ÓN øe áÄ«¡dG ‘ πª©dG Ò°S ≈∏Y ±Gô°TE’G -1

 ¤EG É¡©aQh ,∂dP ò«Øæàd áeRÓdG èeGÈdGh §£ÿGh ,É¡à£°ûfCÉH á≤∏©àŸG ,áÄ«¡∏d áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG ìGÎbG  -2

.¢ù∏éŸG

.¢ù∏éŸG ¤EG Éª¡©aQh ,»eÉàÿG É¡HÉ°ùM ´hô°ûeh áÄ«¡∏d ájƒæ°ùdG á«fGõ«ŸG ´hô°ûe OGóYEG -3

 ÉgÒZh ábÓ©dG äGP iôNC’G äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸGh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G iódh , AÉ°†≤dG ΩÉeCG áÄ«¡dG π«ã“  -4

.É¡LQÉNh áµ∏ªŸG πNGO äÉ¡÷G øe

 äGQGô≤dGh íFGƒ∏dG ≈∏Y á«æÑŸG πª©dG äGAGôLEG OÉªàYGh , áÄ«¡dG ‘ πª©dG Ò«°ùàd áeRÓdG íFGƒ∏dG ìGÎbG  -5

.¢ù∏éŸG øY IQOÉ°üdG

 Iô≤ŸG íFGƒ∏dGh áª¶fCÓd kÉ≤ah á«dÉŸG äGAGôLE’G ™«ªL PÉîJGh ,Ióªà©ŸG á«fGõ«ŸG øe ±ô°üdG  -6

.¢ù∏éŸG øe ¬d á°VƒØŸG äÉ«MÓ°üdGh

.¢ù∏éŸG ≈∏Y É¡°VôYh ,É¡à°SGQOh ,É¡›GôHh áÄ«¡dG §£N ò«ØæàH á°UÉÿG ôjQÉ≤àdG OGóYEG -7

 ¬Áó≤Jh ,É¡d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G ìGÎbGh É¡à¡LGh »àdG äÉÑ≤©dGh áÄ«¡dG •É°ûf øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OGóYEG  -8

.¢ù∏éŸG øe √OÉªàYG ó©H á°üàîŸG äÉ¡÷G ¤EG ¬©aQh ¬«a ô¶æ∏d ¢ù∏éŸG ¤EG

.¢ù∏éŸG á≤aGƒe ó©H Oƒ≤©dGh ä’ƒcƒJhÈdGh äÉ«bÉØJ’G ≈∏Y ™«bƒàdG   -9

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉfÉLô¡ŸGh äÉ«dÉ©ØdGh äGô“DƒŸG ‘ áÄ«¡dG ácQÉ°ûe º«¶æJ -10

 äGAGôLE’Gh óYGƒ≤dGh ¬«∏Y AÉæH IQOÉ°üdG íFGƒ∏dGh º«¶æàdG ΩÉµMCG ò«Øæàd áeRÓdG äGQGô≤dG QGó°UEG  -11

.¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG Ö°ùëH , Ióªà©ŸG

.º¡«∏Y ±Gô°TE’Gh ,íFGƒ∏d kÉ≤ÑW áÄ«¡dG ‘ Ú∏eÉ©dG Ú«©J -12 

 ,É¡∏ªY ä’É› ™«ªL ‘ áÄ«¡dG »Hƒ°ùæe OÉØjEGh çÉ©àHGh ÖjQóàd áeRÓdG èeGÈdGh §£ÿG QGôbEG   -13

.Égò«ØæJ á©HÉàeh

.äÉ°UÉ°üàNG øe áÄ«¡dÉH á°UÉÿG íFGƒ∏dGh ¢ù∏éŸG äGQGôb √ÉjEG ¬dƒîJ Ée Iô°TÉÑe  -14

.áÄ«¡dG »Hƒ°ùæe øe √Gôj øe ¤EG ¬JÉ°UÉ°üàNG ¢†©H ¢VƒØj ¿CG ßaÉëª∏dh

المادة الحادية عشرة:
 kÉ≤ah ∫ÉªYC’ÉH ΩÉ«≤dG ¤ƒàj ,ßaÉëŸG í«°TôJ ≈∏Y AÉæH ¢ù∏éŸG øe QGô≤H Ú©j (ÌcCG hCG) ÖFÉf ßaÉëª∏d ¿ƒµj

.º«¶æàdG Gòg ¬H »°†≤j Ée OhóM ‘ ¢ù«FôdG √ÉjEG ¬ëæÁ »àdG äÉ«MÓ°ü∏d

المادة الثانية عشرة:
:»JCÉj É‡ á«dÉŸG áÄ«¡dG OQGƒe ¿ƒµàJ  -1

 èeGÈdG øY áÄ°TÉædG äÉeGõàd’ÉH ∫ÓNG ¿hO , ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ ¥hóæ°U äGOGôjEG øe (%20) áÑ°ùf    -CG

.¬ª«¶æàd kÉ≤ah ¥hóæ°üdG ÉgòØæj »àdG

 »àdG äGQÉªãà°S’G óFGƒY ∂dòch ,¢UÉÿG ´É£≤∏d É¡eó≤J »àdG äÉeóÿGh çƒëÑdGh äÉ°SGQódG óFGƒY  -Ü

.áÄ«¡dG É¡H Ωƒ≤J

.±ÉbhCGh ÉjÉ°Uhh íæeh äÉfÉYEGh äÉÑg øe ¢ù∏éŸG ¬∏Ñ≤j Ée   -ê

.¢ù∏éŸG √ô≤j ôNBG OQƒe …CG   -O

 ∑ƒæÑdG ‘ äÉHÉ°ùM íàa É¡dh ,…Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe ‘ É¡d ìƒàØe ÜÉ°ùM ‘ áÄ«¡dG ∫GƒeCG ´OƒJ   -2

.Ióªà©ŸG áÄ«¡dG á«fGõ«e ≥ah ∫GƒeC’G √òg øe ±ô°üjh ,áµ∏ªŸG ‘ πª©dÉH É¡d ¢üNôŸG

المادة الثالثة عشرة:
 äGOQGh ¿CÉ°T ‘ á©ÑàŸG óYGƒ≤dG Ö°ùëH á«côª÷G Ωƒ°SôdG øe É¡JGOQGh AÉØYEG å«M øe áÄ«¡dG πeÉ©J

.áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG

 المادة الرابعة عشرة:
 áeÉ©dG á«fGõ«ŸG QGó°UEG äÉÑ«JÎd kÉ≤ah ,»µ∏e Ωƒ°SôÃ Qó°üJ ,á∏≤à°ùe ájƒæ°S á«fGõ«e áÄ«¡∏d ¿ƒµJ  -1

.ádhó∏d

 PÉØf ïjQÉJ øe ¤hC’G á«dÉŸG áæ°ùdG CGóÑJ ∂dP øe kAÉæãà°SGh ,ádhó∏d á«dÉŸG áæ°ùdG »g áÄ«¡∏d á«dÉŸG áæ°ùdG  -2

.ádhó∏d á«dÉàdG á«dÉŸG áæ°ùdG ájÉ¡æH »¡àæJh ,º«¶æàdG Gòg

المادة الخامسة عشرة:
 ¢ù∏éŸG Ú©j ,áÄ«¡dG äÉ«∏ªYh äÉHÉ°ùM ≈∏Y áHÉbôdÉH áeÉ©dG áÑbGôŸG ¿GƒjO ¢UÉ°üàNÉH ∫ÓNE’G ΩóY ™e

 áÄ«¡dG äÓeÉ©eh äÉHÉ°ùM ≥«bóàd , áµ∏ªŸG ‘ πª©dÉH º¡d ¢üNôŸG øe (ÌcCG hCG) kÉ«LQÉN äÉHÉ°ùM ™LGôe

 äÉHÉ°ù◊G ƒ©LGôe Oó©J GPEGh ,¬HÉ©JCG ¢ù∏éŸG Oóëjh , »eÉàÿG É¡HÉ°ùMh ájƒæ°ùdG É¡à«fGõ«eh É¡JÉfÉ«Hh

 ,¢ù∏éŸG ¤EG äÉHÉ°ù◊G ™LGôe ôjô≤J ™aôjh , áÄ«¡dG ΩÉeCG º¡dÉªYCG øY øeÉ°†àdÉH ÚdhDƒ°ùe ¿ƒfƒµj º¡fEÉa

.¬æe áî°ùæH áeÉ©dG áÑbGôŸG ¿GƒjO Ohõjh

المادة السادسة عشرة:
.√ô°ûf ïjQÉJ øe ¬H πª©jh ,á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ º«¶æàdG Gòg ô°ûæj

 ΩÉ¶``f
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áªàJ ..ájò«ØæàdG ¬àëF’h á«∏NGódG IQGRh ‘ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ≈dEG kÉ«fhÎµdEG äBÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸG äÉeƒ∏©e π≤f ΩÉ¶f

المادة الثانية:
 õcôe ¤EG á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸG äÉeƒ∏©e π≤æd áeÉ©dG óYGƒ≤dG ™°Vh ¤EG  ΩÉ¶ædG Gòg ±ó¡j

 äÉØdÉîŸG §Ñ°V á«dBG  ójó–h ,¢Sƒª°T ΩÉ¶f ÈY  kÉ«fhÎµdEG á«∏NGódG IQGRh ‘ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG

.É¡«∏Y áÑJÎŸG äÉHƒ≤©dGh

 iôNC’G  áª¶fC’G ÚHh  ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ÚH  »æ≤àdG §HôdG  ÒaƒàH »æWƒdG  äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j -(1-2)

.IAÉØch áYô°S ≈∏YCÉH  á∏eÉµdG IOÉØà°S’G ≥≤ëj ÉÃ

 äÉ¡÷G) Ió«Øà°ùŸG äÉ¡é∏d á«æ≤àdG äÉeóÿG  áaÉc Ëó≤àH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j -(2-2)

 áYô°S ≈∏YCÉH ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ÈY áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh π≤f π«¡°ùàd (á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG hCG á«eƒµ◊G

.IAÉØch

 á∏¨°ûŸG äÉ¡÷G ≈∏Y ±Gô°TE’Gh óbÉ©àdG øY ádhDƒ°ùŸG á¡÷G »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Èà©j -(3-2)

.É¡H ∞jô©àdGh ΩÉ¶æ∏d »æØdG ºYódGh á«æ≤àdG äÉeóÿG Ωó≤J »àdG ΩÉ¶æ∏d

 πãe äBÉ°ûæŸG ‘ ¢Sƒª°T ΩÉ¶f π«¨°ûàd áHƒ∏£ŸG áeRÓdG áÄ«ÑdG ÒaƒàH á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG Ωƒ≤J -(4-2)

.(ÉgÒZh - á«Hƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’G -∫É°üJ’G áµÑ°T -ájô°ûÑdG QOGƒµdG ΩÉ¶ædG Ωóîà°SCG ™bƒe)

 ™e πeÉ©à∏d Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G ‘  ájô°ûÑdG QOGƒµdG ÖjQóJh π«gCÉàH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j-(5-2)

. ΩÉ¶ædG

 Iô≤ØdÉH á©HGôdG IOÉŸG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áªFGódG á«°ù«FôdG áæé∏dG Ωƒ≤J-(6-2)

.ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG äÉØdÉ §Ñ°†d áeRÓdG êPÉªædG OGóYEÉH ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (1-4)

 äGQGOEG ¤EG §Ñ°†dG ô°VÉh ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG äÉØdÉ øY äÉZÓÑdG Ωó≤ oJ -(7-2)

 É¡©aQh ∂dP ‘ äGAGôLE’G áaÉc PÉîJÉH á«æ©ŸG »gh ≥WÉæŸG •ô°ûH »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th

.áeRÓdG áHƒ≤©dG ìGÎb’ á«YôØdG áæé∏d

 ∫ÉM ‘h É¡£Ñ°V óæY áØdÉîŸG §Ñ°V ô°† øe áî°ùf É¡æY ∫hDƒ°ùŸG hCG ICÉ°ûæŸG ∂dÉe º∏°ùj-(8-2)

 á«YôØdG áæé∏dG ¤EG áØdÉîŸG ¥GQhCG πeÉc ™aôJ ºK  ∂dòH ô°†  ó©j ¬d á°ü°üîŸG áî°ùædG ΩÓà°SG ¬°†aQ

 ôjó≤àH ≈°UƒJ ºK øeh  É¡ª««≤àd á«°ù«FôdG áæé∏d  É¡©aQh áeRÓdG áHƒ≤©dG ìGÎbÉH Ωƒ≤J »àdG á≤£æŸÉH

 áWô°T ôjóŸ  ¬JOÉYEGh  áÑ°SÉæŸG áHƒ≤©dG  QGôbE’ ¬°VƒØj øe hCG  á«∏NGódG ôjRh ƒª°S QÉ¶fC’ ™aôdGh áHƒ≤©dG

.á©HÉàª∏d QOÉ°üdG QGô≤dG øe áî°ùæH á«YôØdG áæé∏dG  ójhõJh áHƒ≤©dG ≥«Ñ£àd á≤£æŸG

 êPÉªædG ΩGóîà°SGh §Ñ°†dG ∫ÉªYCG ≈∏Y ÉgQOGƒc ÖjQóJ äÉØdÉîŸG §Ñ°†H á«æ©ŸG äÉ¡÷G ≈∏Y -(9-2)

.ΩÉ¶ædÉH  º¡Øjô©Jh

 ΩÉ¶f ≈∏Y áaô°ûŸG  á«æeC’G äÉ¡÷G ÆÓHEÉH  ¢ü«NGÎ∏d IQó°üŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G Ωƒ≤J -(10-2)

 PÉîJG ºà«d ¬à«µ∏e π≤f hCG •É°ûædG AÉ¨dEG ∫ÉM ‘ (»FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOEG) ¢Sƒª°T

.ΩRÓdG AGôLE’G

  á°UÉÿG  á«MÓ°üdG ΩGóîà°SG øY ∫hDƒ°ùe  Èà©j ΩÉ¶ædG ≈∏Y ∫ƒNódG  á«MÓ°U íæÁ øe πc - (11-2) 

.¬eGóîà°SG IAÉ°SEG øY  œÉf ôKCG …CG øY á«fƒfÉ≤dG  á«dhDƒ°ùŸG πªëàjh ¬H

 -äÉHƒ≤©dG -äÉØdÉîŸG) π«é°ùàd á°UÉN äÉ≤«Ñ£J ÒaƒJ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ≈∏Y -(12-2)

.(AÓª©∏d áeóÿG Ëó≤àd áHÉéà°S’G áYô°ùd AGOC’G ¢SÉ«b - äÉZÓÑdG

 ájô°ûÑdG QOGƒµ∏d ΩRÓdG »æeC’G í°ùŸG πªY »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th  äGQGOEG ≈∏Y -(13-2)

 ºgƒ∏N  IOÉ¡°ûH ∂dP ‘ »Øàµjh  á«MÓ°üdG º¡ëæe πÑb ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≈∏Y ΩGóîà°S’G á«MÓ°U »£©J »àdG

.»FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG iód IôaƒàŸG áª¶fC’G ‘  »æeC’G í°ùŸGh  ≥HGƒ°ùdG øe

 ‘ áeõ∏ŸG äBÉ°ûæª∏d IQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J áYô°S ‘  ≥«°ùæàdG »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ≈∏Y -(14-2)

 ≈∏Yh áæ°S  RhÉéàJ ’ á«æeR IóÃ ∂dP Oóëjh á«æWƒdG äÉjƒ¡∏d äÉFQÉb ÒaƒàH ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘  ∑GÎ°T’G

.É¡à≤Øf ≈∏Y äÉFQÉ≤dG ∂∏J ÒaƒJ äBÉ°ûæŸG

المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس ا�نشطة ا�تية:

.äÉMGÎ°S’G ÒLCÉJh , »MÉ«°ùdG AGƒjE’G ≥aGôe -1

.äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ -2

.πeÉ©àŸG øe  äGôgƒéŸGh ÖgòdG AGô°T -3

.É¡LQÉN ¤EG hCG ,áµ∏ªŸG πNGO ¿óŸG ÚH ÜÉcôdG π≤f -4

.äÉÑcôŸG π≤f -5

.QÉ≤©dG ÒLCÉJ -6

.á«°VÉjôdG  õcGôŸG -7

.(í«∏°ûàdG äÓ) É¡∏«é°ùJ »¨∏ŸG äÉÑcôŸG ™«H -8

 á£°ûfC’G ¢SQÉ“ »àdG á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG ≈∏Y  ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG …ô°ùJ -(1-3)

 á£°ûfCÓd ∞jQÉ©J øe iôNB’G áª¶fC’G ‘ OQh Ée »YGôjh É¡à–  êQóæj Éeh áãdÉãdG IOÉŸG ‘ IQƒcòŸG

.á£°ûfCG øe äÉ«ª°ùŸG √òg â–  êQóæj Éeh É¡H  áfÉ©à°S’Gh  IOÉŸG √òg ‘ IOQGƒdG

 πHÉ≤e ìÉ«°ù∏d á«°ù«FQ IQƒ°üH â«ÑŸG áeóN ôaƒj ¿Éµe πc ¬H ó°ü≤j »MÉ«°ùdG AGƒjE’G ≥aGôe -(1-1-3)

 , IófÉ°ùe äÉeóN …CGh É¡°ùØf ¢VGôZC’G …ODƒJ iôNCG á«æµ°S IóMh …CG hCG kÉbóæa ¿ÉµŸG Gòg ¿Éc AGƒ°S ôLCG

.QÉéjEÓd √ó©e ≥MÓe É¡H IQƒ°ùe ¢VQCG á©£b øY IQÉÑY »¡a äÉMGÎ°SE’G ÉeCG

 Ö∏£J ICÉ°ûæe πµd äGAGôLE’G áaÉc π«¡°ùJ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôŸ ™HÉàdG áeóÿG Ωó≤e ≈∏Y -(2-1-3)

.πªY Ωƒj ∫ÓN äGAGôLE’G áaÉc ≈¡æ oJ ¿CG ≈∏Y á«æ≤àdG áeóÿÉH ≥∏©àj Éª«a ¢Sƒª°T ΩÉ¶f áeóîH ∑GÎ°T’G

 π«¡°ùJ ≥WÉæŸG •ô°ûH »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOEG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ≈∏Y -(3-1-3)

.πªY Ωƒj ∫ÓN ‘ ∂dP ¿ƒµj ¿CGh º¡°üîj Éª«a  ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TÓd äGAGôLE’G áaÉc

 - ΩÉ¶ædG Ωóîà°SG ™bƒe) πãe ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ΩGóîà°SG áÄ«H ÒaƒàH ICÉ°ûæŸG ÖMÉ°U Ωƒ≤j -(4-1-3)

.(ÉgÒZh - á«Hƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’G - ∫É°üJ’G áµÑ°T - ájô°ûÑdG QOGƒµdG

 ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’ÉH »MÉ«°ùdG AGƒj’G •É°ûf ¢SQÉ“ á°üNôe   áªFÉb ICÉ°ûæe ÖMÉ°U πc Ωõ∏ oj -(5-1-3)

.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dG ¬«∏Y ≥Ñ£ oJ ¬àØdÉ ádÉM ‘h ¢Sƒª°T

 ICÉ°ûæe …C’ ójóéàdG hCG π«¨°ûàdG ¢ü«NôJ íæŸ »°SÉ°SCG •ô°T ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’G Èà©j -(6-1-3)

 , ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ácÎ°ûe øµJ ⁄ Ée •É°ûædG á°SQÉ‡ ICÉ°ûæe …E’ ≥ëj ’h AGƒjE’G •É°ûf á°SQÉ‡ ÖZôJ

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TEÓd »°SÉ°SCG •ô°T ¢ü«NÎdG Èà©j Éªc

 óMC’ AÉæãà°SG ¿hO ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ …Qƒa πµ°ûH Ú≤aGôŸGh A’õædG ™«ªL äÉfÉ«H ∫ÉNOEG ºàj-(7-1-3)

.º¡æe

 äÉjƒ¡dG ÖLƒÃh á∏ªàµeh áë«ë°U ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ á∏NóoŸG A’õædG äÉfÉ«H ¿ƒµJ ¿CG -(8-1-3)

.πNóoŸG á«dhDƒ°ùe ≈∏Yh A’õæ∏d Ióªà©e á«°üî°T ájƒg …CG hCG ôØ°ùdG äGRGƒL hCG á«æWƒdG

 áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe πÑb øe á∏NóoŸG äÉfÉ«ÑdG á«Yƒf ójó– ºàj-(9-1-3)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áªFGódG á«°ù«FôdG

 áª¶fC’G √òg §HQ É¡«∏©a A’õædG äÉfÉ«H π«é°ùàd á«Hƒ°SÉM áª¶fCG ICÉ°ûæŸG iód âfÉc GPEG-(10-1-3)

.A’õædG äÉfÉ«H ¢üîj  Éª«a ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH

.ICÉ°ûæe πµd ¢UÉN (Oƒc) õeQ ÒaƒàH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j -(11-1-3)

 π°UGh ΩÉ¶f áeóN ‘ ∑GÎ°T’G ∫ÓN øe í°VGh …ójôH ¿GƒæY ICÉ°ûæe πµd ¿ƒµj ¿CG -(12-1-3)

.ájójÈdG

.ÚeÉY RhÉéàJ ’ Ióe ‘ º¡jód ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ äÉfÉ«ÑdG »∏Nóe IOƒ©°ùH äBÉ°ûæŸG Ωƒ≤J -(13-1-3)

 óMƒe ó≤Y êPƒ‰ ó© ojh ±ƒ«°†dG π«é°ùJ GóY Ée äÉMGÎ°S’G ≈∏Y ¬«dÉ©H ôcP Ée ≥Ñ£j -(14-1-3)

 øe ó≤©dG øµj ⁄ GPEGh ¬aƒ«°V øY ôLCÉà°ùŸG á«dhDƒ°ùe πªëàH Iô≤a øª°†àj ¢Vô¨dG Gò¡d ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘

.¬àØdÉîŸ ºFÓŸG ΩÉ¶ædG ¬«∏Y ≥Ñ£ oj ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ∫ÓN

.äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ •É°ûf ¢SQÉ“ »àdG äBÉ°ûæŸG É¡H ó°ü≤jh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ -(2-3)

 - (4-1-3) -(3-1-3) - (2-1-3) á«dÉàdG äGô≤ØdG ‘ OQh Ée •É°ûædG Gòg ≈∏Y ≥Ñ£æj  -(1-2-3)

.(13-1-3) - (12-1-3) - (11-1-3) - (9-1-3)

 ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’ÉH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ •É°ûf ¢SQÉ“ á°üNôe áªFÉb ICÉ°ûæe ÖMÉ°U πc Ωõ∏ oj -(2-2-3)

.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dG ¬«∏Y ≥Ñ£J ¬àØdÉ ádÉM ‘h ¢Sƒª°T

 ICÉ°ûæe …C’ ójóéàdG hCG π«¨°ûàdG ¢ü«NôJ íæŸ »°SÉ°SCG •ô°T ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’G Èà©oj -(3-2-3)

 ΩÉ¶f ‘ ácÎ°ûe øµJ ⁄ Ée •É°ûædG á°SQÉ‡ ICÉ°ûæe …C’ ≥ëj ’h äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ •É°ûf á°SQÉ‡ ÖZôJ

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TÓd »°SÉ°SCG •ô°T ¢ü«NÎdG Èà©j Éªc , ¢Sƒª°T

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ …Qƒa πµ°ûH ôLCÉà°ùŸG äÉfÉ«H ∫ÉNOEG ºàj -(4-2-3)

 äÉjƒ¡dG ÖLƒÃh á∏ªàµeh áë«ë°U ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ á∏N oóŸG ôLCÉà°ùŸG äÉfÉ«H ¿ƒµJ ¿CG -(5-2-3)

.πNóŸG á«dhDƒ°ùe ≈∏Yh ôLCÉà°ùª∏d Ióªà©e á«°üî°T ájƒg …CG hCG ôØ°ùdG äGRGƒL hCG á«æWƒdG

 áª¶fC’G √òg §HQ É¡«∏©a øjôLCÉà°ùŸG äÉfÉ«H π«é°ùàd á«Hƒ°SÉM áª¶fCG ICÉ°ûæŸG iód âfÉc GPEG -(6-2-3)

.øjôLCÉà°ùŸG äÉfÉ«H ¢üîj Éª«a ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH

 ‘ á∏é°ùŸG äBÉ°ûæŸG ™«ªL ‘ ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH (”) ΩÉ¶f §HQ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ≈∏Y-(7-2-3)

.(”) ΩÉ¶f

 ¿OÉ©ŸG AGô°ûH Ωƒ≤J »àdG äÓëŸGh äBÉ°ûæŸG) ¬H ó°ü≤jh πeÉ©àŸG øe äGôgƒéŸGh ÖgòdG AGô°T -(3-3)

.(ájQÉéàdG äÓëŸG êQÉN øe É¡©«H OÉ©ŸG áÁôµdG QÉéM’Gh áæ«ªãdG

 QÉéM’Gh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG AGô°T ≥«KƒàH ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ºYóH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j-(1-3-3)

.á∏eÉc ájƒ¡dG äÉfÉ«H øjhóJ ∂dòch ΩGô÷ÉH ¬fGRhCGh ‹B’G ôjƒ°üàdÉH πeÉ©àŸG øe áÁôµdG

 ‘ π«é°ùàdÉH áÁôµdG QÉéM’Gh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG AGô°Th ™«Ñd …QÉŒ π ÖMÉ°U πc ∞∏µ oj -(2-3-3)

 øYh ¬æY äÉeƒ∏©ŸG πeÉc πé°ùjh ¬FGô°T ÖZôjh ™«Ñ∏d ¬«∏Y ¢Vô©j Ée πc ∞°Uhh ≥«KƒJh ¢Sƒª°T ΩÉ¶f

.¢Sƒª°T ΩÉ¶æH äÉfÉ«ÑdG πeÉc ¿hóJh ¿OÉ©ŸG ∂∏àd ™FÉÑdG

 - (4-1-3) - (3-1-3) - (2-1-3) á«dÉàdG äGô≤ØdG ‘ OQh Ée •É°ûædG Gòg ≈∏Y ≥Ñ£æj-(3-3-3)

.(13-1-3)- (12-1-3)- (11-1-3) - (9-1-3)

 ΩGóîà°SG áÄ«H ÒaƒàH áÁôµdG QÉéM’Gh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG ™«Ñd …QÉéàdG πëŸG ÖMÉ°U Ωƒ≤j - (4-3-3)

 - á«Hƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’G - ∫É°üJ’G áµÑ°T - ájô°ûÑdG QOGƒµdG - ΩÉ¶ædG ΩGóîà°SG ™bƒe) πãe ¢Sƒª°T ΩÉ¶f

.(ÉgÒZh

 áæ«ªãdG ¿OÉ©ª∏d AGô°ûdGh ™«ÑdG •É°ûf ¢SQÉÁh ºFÉb ¢üNôe …QÉŒ π ÖMÉ°U πc Ωõ∏ oj- (5-3-3)

.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dG ¬«∏Y ≥Ñ£J ¬àØdÉ ádÉM ‘h ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’ÉH áÁôµdG QÉéM’Gh

 hCG ójóL …QÉŒ π íàa ¢ü«NôJ íæŸ »°SÉ°SG •ô°T ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’G Èà©j - (6-3-3)

 AGô°ûdGh ™«ÑdG •É°ûf á°SQÉ‡ ¬µdÉe ÖZôj áÁôµdG QÉéM’Gh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG ™«Ñd ºFÉb π …C’ ójóéàdG

 Èà©j ¬fCG Éªc , ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑Î°ûe øµj ⁄ Ée •É°ûædG Gòg á°SQÉ‡ …QÉŒ π …C’ ≥ëj ’h

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TÓd »°SÉ°SCG •ô°T ¢ü«NÎdG

 ÖMÉ°U ≈∏Y ¢Vô©J »àdG áÁôµdG QÉéM’Gh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG ™£b ™«ªL äÉfÉ«H ∫ÉNOEG ºàj - (7-3-3)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ …Qƒa πµ°ûH É¡°VôYh ÉgQÉ°†MEÉH ΩÉb øe äÉfÉ«Hh ôjƒ°üàdÉH É¡≤«KƒJ ó©H É¡FGô°ûd πëŸG

 á∏NóoŸG É¡°Vô©H ΩÉb øe äÉfÉ«Hh áÁôµdG QÉéM’Gh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG ™£b äÉfÉ«H ¿ƒµJ ¿CG - (8-3-3)

 á«°üî°T ájƒg …CG hCG ôØ°ùdG äGRGƒL hCG á«æWƒdG äÉjƒ¡dG ÖLƒÃh á∏ªàµeh áë«ë°U ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘

.πNóoŸG á«dhDƒ°ùe ≈∏Yh ¢Vô©dÉH ΩÉb øŸ Ióªà©e

 áÁôµdG QÉéMC’Gh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG äÉfÉ«H π«é°ùàd á«Hƒ°SÉM áª¶fCG ICÉ°ûæŸG iód âfÉc GPEG - (9-3-3)

 áÁôµdG QÉéM’Gh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG äÉfÉ«H ¢üîj Éª«a ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH áª¶f’G √òg §HQ É¡«∏©a AÓª©dGh

.É¡d Ú©FÉÑdGh

 ¢SQÉ“ »àdG á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG) ¬H ó°ü≤jh É¡LQÉN ¤EG hCG , áµ∏ªŸG πNGO ¿óŸG ÚH ÜÉcôdG π≤f - (4-3)

 áaÉ°V’ÉH äÓaÉ◊G hCG äGQÉ«°ù∏d ¥ô£dGáµÑ°T ΩGóîà°SÉH É¡LQÉN ¤EGh áµ∏ªŸG πNGO ¿óŸG ÚH ÜÉcôdG π≤f

.…ôëÑdGh …ÈdGh …ƒ÷G π≤ædG) πª°ûjh ájójó◊G ∂µ°ùdG äÉµÑ°T ¤EG

 (4-1-3)- (3-1-3)- (2-1-3) á«dÉàdG äGô≤ØdG ‘ OQh Ée •É°ûædG Gòg ≈∏Y ≥Ñ£æj - (1-4-3)

. (13-1-3)- (12-1-3)- (11-1-3)- (9-1-3)-

 ¤EG hCG , áµ∏ªŸG πNGO ÜÉcôdG π≤f •É°ûf ¢SQÉ“ á°üNôe áªFÉb ICÉ°ûæe ÖMÉ°U πc Ωõ∏ oj - (2-4-3)

 •É°ûf hCG …ƒ÷G π≤ædG •É°ûf hCG äGQÉ£≤dG hCG äGQÉ«°ùdG ≥jôW øY …ÈdG π≤æ∏d •É°ûædG ¿Éc kAGƒ°S É¡LQÉN

.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dG ¬«∏Y ≥Ñ£J ¬àØdÉ ádÉM ‘h ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’ÉH …ôëÑdG π≤ædG
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 …C’ ójóéàdG hCG π«¨°ûàdG ¢ü«NôJ íæŸ »°SÉ°SCG •ô°T ¢Sƒª°T  ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’G Èà©j - (3-4-3)

 á°SQÉ‡ ICÉ°ûæe …C’ ≥ëj ’h É¡LQÉN ¤EG hCG áµ∏ªŸG ¿óe ÚH ÜÉcôdG π≤f •É°ûf á°SQÉ‡ ÖZôJ ICÉ°ûæe

 ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TÓd »°SÉ°SCG •ô°T ¢ü«NÎdG Èà©j Éªc , ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ácÎ°ûe øµJ ⁄ Ée •É°ûædG

.¢Sƒª°T

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ …Qƒa πµ°ûH ÜÉcôdG äÉfÉ«H ∫ÉNOG ºàj - (4-4-3)

 hCG á«æWƒdG äÉjƒ¡dG ÖLƒÃh á∏ªàµeh áë«ë°U ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ á∏Nó oŸG äÉfÉ«H ¿ƒµJ ¿CG - (5-4-3)

.πNóoŸG á«dhDƒ°ùe ≈∏Yh ÖcGô∏d Ióªà©e á«°üî°T ájƒg …CG hCG ôØ°ùdG äGRGƒL

 áª¶fC’G √òg §HQ É¡«∏©a ÜÉcôdG äÉfÉ«H π«é°ùàd á«Hƒ°SÉM áª¶fCG ICÉ°ûæŸG iód âfÉc GPEG- (6-4-3)

.ÜÉcôdG äÉfÉ«H ¢üîj Éª«a ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH

 É¡LQÉN hCG áµ∏ªŸG πNGO äÉÑcôŸG π≤f ¢SQÉ“ »àdG á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG) ¬H ó°ü≤jh äÉÑcôŸG π≤f - (5-3)

.(∂dòd á°ü°üîŸG π≤ædG πFÉ°Sh ΩGóîà°SÉH

 (4-1-3)- (3-1-3)- (2-1-3) á«dÉàdG äGô≤ØdG ‘ OQh Ée •É°ûædG Gòg ≈∏Y ≥Ñ£æj - (1-5-3)

. (13-1-3)- (12-1-3)- (11-1-3)- (9-1-3)

 ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’ÉH äÉÑcôŸG π≤f •É°ûf ¢SQÉ“ á°üNôe áªFÉb ICÉ°ûæe ÖMÉ°U πc Ωõ∏ oj - (2-5-3)

.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dG ¬«∏Y ≥Ñ£J ¬àØdÉ ádÉM ‘h ¢Sƒª°T

 …C’ ójóéàdG hCG π«¨°ûàdG ¢ü«NôJ íæŸ »°SÉ°SCG •ô°T ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’G Èà©j - (3-5-3)

 ‘ ácÎ°ûe øµJ ⁄ Ée •É°ûædG á°SQÉ‡ ICÉ°ûæe …C’ ≥ëj ’h äÉÑcôŸG π≤f •É°ûf á°SQÉ‡ ÖZôJ ICÉ°ûæe

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TÓd »°SÉ°SCG •ô°T ¢ü«NÎdG Èà©j Éªc , ¢Sƒª°T ΩÉ¶f

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ …Qƒa πµ°ûH É¡d πÑ≤à°ùŸGh π°SôoŸGh áÑcôŸG äÉfÉ«H ∫ÉNOG ºàj - (4-5-3)

 á∏ªàµeh áë«ë°U ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ á∏Nó oŸG É¡d πÑ≤à°ùŸGh π°SôoŸGh áÑcôŸG äÉfÉ«H ¿ƒµJ ¿CG - (5-5-3)

 ≈∏Yh  áÑcôŸG á≤«Khh Ióªà©e á«°üî°T ájƒg …CG hCG ôØ°ùdG äGRGƒL hCG á«æWƒdG äÉjƒ¡dG ÖLƒÃh

.πNóoŸG á«dhDƒ°ùe

 É¡d Ú∏Ñ≤à°ùŸGh Ú∏°SôŸGh äÉÑcôŸG äÉfÉ«H π«é°ùàd á«Hƒ°SÉM áª¶fCG ICÉ°ûæŸG iód âfÉc GPEG- (6-5-3)

.äÉfÉ«ÑdG √òg ¢üîj Éª«a ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH áª¶fC’G √òg §HQ É¡«∏©a

.(¬YGƒfCG ™«ªéH QÉ≤©dG ÒLCÉJ •É°ûf ¢SQÉ“ ICÉ°ûæe πc) ¬H ó°ü≤jh QÉ≤©dG ÒLCÉJ- (6-3)

 (4-1-3)- (3-1-3)- (2-1-3) á«dÉàdG äGô≤ØdG ‘ OQh Ée •É°ûædG Gòg ≈∏Y ≥Ñ£æj - (1-6-3)

. (13-1-3)- (12-1-3)- (11-1-3)- (9-1-3)

 ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’ÉH QÉ≤©dG ÒLCÉJ •É°ûf ¢SQÉ“ á°üNôe áªFÉb ICÉ°ûæe ÖMÉ°U πc Ωõ∏ oj - (2-6-3)

.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dG ¬«∏Y ≥Ñ£J ¬àØdÉ ádÉM ‘h ¢Sƒª°T

 …C’ ójóéàdG hCG π«¨°ûàdG ¢ü«NôJ íæŸ »°SÉ°SCG •ô°T ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’G Èà©j - (3-6-3)

 ‘ ácÎ°ûe øµJ ⁄ Ée •É°ûædG á°SQÉ‡ ICÉ°ûæe …C’ ≥ëj ’h QÉ≤©dG ÒLCÉJ •É°ûf á°SQÉ‡ ÖZôJ ICÉ°ûæe

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TÓd »°SÉ°SCG •ô°T ¢ü«NÎdG Èà©j Éªc , ¢Sƒª°T ΩÉ¶f

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ …Qƒa πµ°ûH ôLCÉà°ùŸG äÉfÉ«H ∫ÉNOG ºàj - (4-6-3)

 äÉjƒ¡dG ÖLƒÃh á∏ªàµeh áë«ë°U ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ á∏Nó oŸG ôLCÉà°ùŸG äÉfÉ«H ¿ƒµJ ¿CG - (5-6-3)

.πNóoŸG á«dhDƒ°ùe ≈∏Yh  ôLCÉà°ùª∏d Ióªà©e á«°üî°T ájƒg …CG hCG ôØ°ùdG äGRGƒL hCG á«æWƒdG

 áª¶fC’G √òg §HQ É¡«∏©a  øjôLCÉà°ùŸG äÉfÉ«H π«é°ùàd á«Hƒ°SÉM áª¶fCG ICÉ°ûæŸG iód âfÉc GPEG- (6-6-3)

.äÉfÉ«ÑdG √òg ¢üîj Éª«a ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ á∏eÉc º¡«≤aGôeh øjôLCÉà°ùŸG äÉfÉ«H  ¿hóJ - (7-6-3)

 øe ¢Vô¨dGh ôLCÉà°ùŸGh ôLDƒoŸG äÉfÉ«H πª°ûj ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ óMƒe ó≤Y êPƒ‰ ó© ojh- (8-6-3)

 ó≤©dG øµj ⁄ GPEG á«ª°SôdG äÉ¡÷G ΩÉeCG á«bƒ≤M äÉÑdÉ£e …CG QÉ≤©dG ÖMÉ°U øe πÑ≤ oj ’h IóŸGh QÉéj’G

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ≥Kƒe

 ¢UÉÿG ´É£≤dG πÑb øe ÉgQÉªãà°SG ºàj »àdG á«°VÉjôdG äBÉ°ûæŸG) É¡H ó°ü≤jh á«°VÉjôdG õcGôŸG -(7-3)

 á«¡«aÎdG á«°VÉjôdG ä’É°üdGh ÜÉÑ°ûdG äƒ«Hh á«°VÉjôdG õcGôŸGh á«°VÉjôdG ájófC’G πª°ûJh »eƒµ◊Gh

 õcGôeh ájQÉædG äÉLGQódGh äGQÉ«°ùdG äÉÑ∏Mh ΩÉ¡°ùdGh ájÉeôdG ájófCGh á«°VÉjôdG á«¡«aÎdG õcGôŸGh

.(á«°VÉjôdG á£°ûfC’G øe ÉgÒZh á«fóÑdG ábÉ«∏dG

 (4-1-3)- (3-1-3)- (2-1-3) á«dÉàdG äGô≤ØdG ‘ OQh Ée •É°ûædG Gòg ≈∏Y ≥Ñ£æj - (1-7-3)

. (13-1-3)- (12-1-3)- (11-1-3)- (9-1-3)

 ‘h ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’ÉH »°VÉjQ •É°ûf ¢SQÉ“ á°üNôe áªFÉb ICÉ°ûæe ÖMÉ°U πc Ωõ∏ oj - (2-7-3)

.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dG ¬«∏Y ≥Ñ£J ¬àØdÉ ádÉM

 …C’ ójóéàdG hCG π«¨°ûàdG ¢ü«NôJ íæŸ »°SÉ°SCG •ô°T ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’G Èà©j - (3-7-3)

 ΩÉ¶f ‘ ácÎ°ûe øµJ ⁄ Ée •É°ûædG á°SQÉ‡ ICÉ°ûæe …C’ ≥ëj ’h  »°VÉjôdG •É°ûædG á°SQÉ‡ ÖZôJ ICÉ°ûæe

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TÓd »°SÉ°SCG •ô°T ¢ü«NÎdG Èà©j Éªc , ¢Sƒª°T

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ …Qƒa πµ°ûH  õcGôŸGh ájófC’G √òg …OÉJôeh AÉ°†YCG äÉfÉ«H ∫ÉNOG ºàj - (4-7-3)

 á∏ªàµeh áë«ë°U ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ á∏Nó oŸG ájófC’G √òg …OÉJôeh AÉ°†YCG äÉfÉ«H ¿ƒµJ ¿CG - (5-7-3)

.πNóoŸG á«dhDƒ°ùe ≈∏Yh  Ióªà©e á«°üî°T ájƒg …CG hCG ôØ°ùdG äGRGƒL hCG á«æWƒdG äÉjƒ¡dG ÖLƒÃh

 √òg §HQ É¡«∏©a  É¡jOÉJôeh É¡FÉ°†YCG äÉfÉ«H π«é°ùàd á«Hƒ°SÉM áª¶fCG ICÉ°ûæŸG iód âfÉc GPEG- (6-7-3)

.º¡JÉfÉ«H ¢üîj Éª«a ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH áª¶fC’G

 äÉÑcôŸG ™«ÑJ »àdG äÓëŸG) É¡H ó°ü≤jh (í«∏°ûàdG äÓ) É¡∏«é°ùJ ≈¨∏oŸG äÉÑcôŸG ™«H- (8-3)

 hCG (áë∏°ûŸG) QhôŸG πÑb øe É¡∏«é°ùJ AÉ¨dEG ó©H ájQÉædG äÉLGQódGh áeÉ©dG ∫É¨°TC’G äGó©eh äGQÉ«°ùdGh

.(É¡æe AGõLCG ™«Hh É¡µ«µØJ

 (4-1-3)- (3-1-3)- (2-1-3) á«dÉàdG äGô≤ØdG ‘ OQh Ée •É°ûædG Gòg ≈∏Y ≥Ñ£æj - (1-8-3)

. (13-1-3)- (12-1-3)- (11-1-3)- (9-1-3)

 AGõLCG hCG É¡∏«é°ùJ ≈¨∏ŸG äÉÑcôŸG ™«H •É°ûf ¢SQÉ“ á°üNôe áªFÉb ICÉ°ûæe ÖMÉ°U πc Ωõ∏ oj - (2-8-3)

.ΩÉ¶ædG ‘ IOQGƒdG äÉHƒ≤©dG ¬«∏Y ≥Ñ£J ¬àØdÉ ádÉM ‘h ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’ÉH  (í«∏°ûàdG) É¡æe

 …C’ ójóéàdG hCG π«¨°ûàdG ¢ü«NôJ íæŸ »°SÉ°SCG •ô°T ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°T’G Èà©j - (3-8-3)

 …C’ ≥ëj ’h  (í«∏°ûàdG) É¡æe AGõLCG hCG É¡∏«é°ùJ ≈¨∏oŸG äÉÑcôŸG ™«H •É°ûf á°SQÉ‡ ÖZôJ ICÉ°ûæe

 ∑GÎ°TÓd »°SÉ°SCG •ô°T ¢ü«NÎdG Èà©j Éªc , ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ácÎ°ûe øµJ ⁄ Ée •É°ûædG á°SQÉ‡ ICÉ°ûæe

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘

   …Qƒah »∏«°üØJ πµ°ûH É¡æe ™£b hCG É¡jÎ°ûeh É¡d πbÉædGh ™FÉÑdGh áÑcôŸG äÉfÉ«H ∫ÉNOEG ºàj - (4-8-3)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘

 ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ á∏Nó oŸG É¡æe ™£b hCG É¡jÎ°ûeh É¡d πbÉædGh ™FÉÑdGh áÑcôŸG äÉfÉ«H ¿ƒµJ ¿CG - (5-8-3)

 ≈∏Yh º¡d Ióªà©e á«°üî°T ájƒg …CG hCG ôØ°ùdG äGRGƒL hCG á«æWƒdG äÉjƒ¡dG ÖLƒÃh á∏ªàµeh áë«ë°U

.πNóoŸG á«dhDƒ°ùe

 √òg §HQ É¡«∏©a  É¡©e Ú∏eÉ©àŸG äÉfÉ«H π«é°ùàd á«Hƒ°SÉM áª¶fCG ICÉ°ûæŸG iód âfÉc GPEG- (6-8-3)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶æH áª¶fC’G

المادة الرابعة:
 äGAGôLE’G PÉîJGh , √ôjƒ£Jh , ¬≤«Ñ£J ≈∏Y ±Gô°TE’Gh , ¢Sƒª°T ΩÉ¶f π«¨°ûJ á«dhDƒ°ùe IQGRƒdG ¤ƒàJ

.∂dP ≥«≤ëàd áeRÓdG

 ¿ƒÄ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ôjóe óYÉ°ùe  á°SÉFôH ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áªFGO á«°ù«FQ áæ÷ πµ°û oJ -(1-4)

 , »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe , ≥WÉæŸG ¿ƒÄ°ûd á«∏NGódG IQGRh ádÉch , áeÉ©dG åMÉÑŸG ájƒ°†Yh øeC’G

 , π≤ædG IQGRh , ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿ƒÄ°ûdG IQGRh , ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G

 ™aôjh , ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG , QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG , áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

 √òg ∞∏µJh , ∂dP ≈∏Y á≤aGƒª∏d á«∏NGódG ôjRh ƒª°S QÉ¶fC’ º¡àcQÉ°ûŸ áLÉ◊G iôj øe áæé∏dG ¢ù«FQ

:á«dÉàdG ΩÉ¡ŸÉH áæé∏dG

.ΩÉ¶ædG Gòg ≥«Ñ£J ‘ ÉgQhOh á¡L πc á«dƒÄ°ùeh äÉ°UÉ°üàNGh ΩÉ¡e ójó– - CG

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ äBÉ°ûæŸG π«é°ùàd IóMƒe á«dBG ™°Vh - Ü

 ΩÉ¶f ‘ É¡©e Ú∏eÉ©àŸG äÉfÉ«H π«é°ùàd áØdÉîŸG äBÉ°ûæŸG ≈∏Y äÉHƒ≤©dG ójóëàd IóMƒe á«dBG ™°Vh - ê

.áHƒ≤©dG ≥«Ñ£àH á°üàîŸG á¡÷G ójó–h ¢Sƒª°T

.≥WÉæŸG äGQÉeEG ‘ áªFGódG á«YôØdG ¿Éé∏dG ∫ÉªYCG ≈∏Y ±Gô°TE’G - O

 »àdGh ΩÉ¶ædÉH á°UÉÿG äÉª«∏©àdG ™«ªéH á«eƒµ◊G äGQGOE’G øe ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G áÑWÉ - `g

.É¡≤ëH áª¶fC’G ≥«Ñ£J ºà«d áØdÉîŸG äÉ¡÷ÉH ÉgQÉ©°TEG ∂dòch kÉ≤M’ óéà°ù oJ

.á«∏NGódG ôjRh ƒª°ùd ájQhódG ôjQÉ≤àdG ™aQ - h

 , IQÉeE’G Ühóæe á°SÉFôH ≥WÉæŸÉH ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áZôØe áªFGO á«Yôa ¿É÷ πµ°û oJ -(2-4)

 áeÉ©dG áÄ«¡dG - (áeÉ©dG åMÉÑŸG) á«∏NGódG IQGRh ájƒ°†Yh (»FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG) ΩÉ©dG øeC’G

 É¡∏«µ°ûJ óªà© oj (ÜÉÑ°ûdG ájÉYQ - áYÉæ°üdGh IQÉéàdG - π≤ædG - äÉjó∏ÑdGh äÉfÉeC’G - QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áªFGódG á«°ù«FôdG áæé∏dG øe QGô≤H

 áªFGódG á«YôØdG áæé∏dÉH á°UÉÿG äÉeõ∏à°ùŸGh äÉ«fÉµeE’G ÚeCÉJ á«∏NGódG IQGRh ≈∏Y Ú©àj -(3-4)

.áZôØŸG

¢Sƒª°T ΩÉ¶f π«¨°ûàH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j -(4-4)

 Gòg ≥«Ñ£J ≈∏Y ±Gô°T’ÉH (»FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëà∏d áeÉ©dG IQGOE’G) ΩÉ©dG øeC’G Ωƒ≤j -(5-4)

.ΩÉ¶ædG

.»æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe πÑb øe ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ôjƒ£àd ádÉ©ah áHƒàµe äGAGôLEG ™°Vh - (6-4)

 äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG åjóëàH ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áªFGódG á«°ù«FôdG áæé∏dG Ωƒ≤J -(7-4)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J øe ≥≤ëàdGh á©HÉàª∏d áeRÓdG ÒHGóàdGh

 äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG åjóëàH ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áªFGódG á«°ù«FôdG áæé∏dG Ωƒ≤J -(8-4) 

.»æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh …QhO πµ°ûH

 º¡àWÉME’ Ú°üàîŸGh ÚØXƒª∏d Iôªà°ùe á«ÑjQóJ èeGôH OGóYEÉH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j -(9-4)

.¬H á≤∏©àŸG äÉª«∏©àdGh ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH

 á©HÉàŸG ¤ƒàJ á«aÉc OQGƒÃ IOhõe á∏≤à°ùe IóMh AÉ°ûfEÉH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j  -(10-4)

.ΩÉ¶ædG ôjƒ£J ∂dòch kÉ«æ≤J ±Gô°T’Gh

المادة الخامسة:
 äÉeƒ∏©ŸG á«Yƒf ójó–h , ¢Sƒª°T ΩÉ¶æH É¡£HQ ¿Éª°†d á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG IQGRƒdG ¤ƒàJ

 ∂∏J ∫OÉÑJ á«dBG ójó–h , ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMCG äÉØdÉ øY ÆÓHE’G É¡«a ÉÃ , ΩÉ¶ædG ‘ É¡dÉNOEG Öéj »àdG

.É¡æe á«eƒµ◊G äÉ¡÷G IOÉØà°SG á«Ø«ch äÉeƒ∏©ŸG

 äBÉ°ûæª∏d ¢ü«NGôJ íæÃ á«æ©ŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e  §HôdG »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ¤ƒàj -(1-5)

.ΩÉ¶ædG Gòg ‘ á£°ûfC’G ádhGõÃ á°UÉÿG

 äBÉ°ûæŸG á©HÉàŸ á°üNôŸG á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ¤ƒàj -(2-5)

 øeC’G ÚH äÉZÓÑdG ∫OÉÑàd ≥«Ñ£Jh §≤a äÉ«dÉ°SQE’G QÉ¡XEÉH ¢UÉN ≥«Ñ£J ≈∏Y …ƒà– å«M É¡H á°UÉÿG

 áª¶fC’ áØdÉîŸG äBÉ°ûæŸG ¢Uƒ°üîH á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëà∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉ©dG

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ¿ƒµJ å«ëH ΩÉ¶ædG Gòg

:(1-2-5)

 QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ô≤Ã äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEGh Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh -(CG)

.áµ∏ªŸG AÉëfCG ™«ªéH (»MÉ«°ùdG AGƒjE’G ≥aGôe)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ

 QÉKB’Gh áMÉ«°ù∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ´ôaCÉH äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEGh Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh (Ü)

 ájQGOE’G ÉgOhóM â– á©°VÉÿG (»MÉ«°ùdG AGƒjE’G ≥aGôÃ)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ ≥WÉæŸG ‘

.äÉ«dÉ°SQE’ÉH IÌ©àŸG äBÉ°ûæŸG øY »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOEG ÆÓHGh

:(2-2-5)

 äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ π≤ædG IQGRh ô≤Ã äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEGh Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh (CG)

 ™«ªéH (äÉÑcôŸG π≤f - É¡LQÉN ¤EG hCG , áµ∏ªŸG πNGO ¿óŸG ÚH ÜÉcôdG π≤f - äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ)`H á°UÉÿG

.áµ∏ªŸG AÉëfCG

 ≥WÉæŸG ‘ π≤ædG IQGRh ´ôaCÉH äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEGh Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh - (Ü)

áªàJ ..ájò«ØæàdG ¬àëF’h á«∏NGódG IQGRh ‘ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ≈dEG kÉ«fhÎµdEG äBÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸG äÉeƒ∏©e π≤f ΩÉ¶f
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 - É¡LQÉN ¤EG hCG , áµ∏ªŸG πNGO ¿óŸG ÚH ÜÉcôdG π≤f- äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ

 øY »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOEG ÆÓHEGh ájQGOE’G ÉgOhóM â– á©°VÉÿG (äÉÑcôŸG π≤f

.äÉ«dÉ°SQE’ÉH IÌ©àŸG äBÉ°ûæŸG

:(3-2-5)

 ájhô≤dGh ájó∏ÑdG ¿ƒÄ°ûdG IQGRh ô≤Ã äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEG Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh - (CG)

 (í«∏°ûàdG äÓ) É¡∏«é°ùJ ≈¨∏ŸG äÉÑcôŸG ™«H - äÉMGÎ°SE’G ÒLCÉJ)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ

.áµ∏ªŸG AÉëfG ™«ªéH

 ≥WÉæŸG ‘ äÉjó∏ÑdGh äÉfÉeC’ÉH äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEG Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh - (Ü)

 (í«∏°ûàdG äÓ) É¡∏«é°ùJ ≈¨∏ŸG äÉÑcôŸG ™«H - äÉMGÎ°SE’G ÒLCÉJ)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ

 IÌ©àŸG äBÉ°ûæŸG øY »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOEG ÆÓHEGh ájQGOE’G ÉgOhóM â– á©°VÉÿG

.äÉ«dÉ°SQE’ÉH

:(4-2-5)

 áÑbGôŸ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ô≤Ã äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEG Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh -(CG)

.áµ∏ªŸG AÉëfG ™«ªéH (QÉ≤©dG ÒLCÉJ- πeÉ©àŸG øe äGôgƒéŸGh ÖgòdG AGô°T)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ´ôaCÉH äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEG Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh-(Ü)

 (QÉ≤©dG ÒLCÉJ- πeÉ©àŸG øe äGôgƒéŸGh ÖgòdG AGô°T)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ ≥WÉæŸG ‘

 IÌ©àŸG äBÉ°ûæŸG øY »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOEG ÆÓHEGh ájQGOE’G ÉgOhóM â– á©°VÉÿG

.äÉ«dÉ°SQE’ÉH

:(5-2-5) 

 ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG ô≤Ã äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEG Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh -(CG)

.áµ∏ªŸG AÉëfCG ™«ªéH (á«°VÉjôdG õcGôŸG)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ

 ÜÉÑ°ûdG ájÉYôd áeÉ©dG á°SÉFôdG ´ôaCÉH äÉZÓÑdG ∫ÉÑ≤à°SEG Ëó≤Jh , äÉ«dÉ°SQEÓd áÑbGôe á°TÉ°T ™°Vh - (Ü)

 ÆÓHEGh ájQGOE’G ÉgOhóM â– á©°VÉÿG (á«°VÉjôdG õcGôŸG)`H á°UÉÿG äÉ«dÉ°SQE’G áÑbGôŸ ≥WÉæŸG ‘

.äÉ«dÉ°SQE’ÉH IÌ©àŸG äBÉ°ûæŸG øY »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOEG

 øY á«eƒµ◊G äÉ¡÷G mÆÓHE’ ≥WÉæŸÉH »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOE’ ≥«Ñ£J ™°Vh -(3-5)

.¬°üîj Éª«a Óc ¢ü«NôJ ¿hO É¡WÉ°ûf ∫hGõJ »àdGh ¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TE’ÉH áeõ o∏ŸG äBÉ°ûæŸG

 äÉ¡÷G ∂dòch (»FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëà∏d áeÉ©dG IQGOE’G) ΩÉ©dG øeC’ÉH ≥«Ñ£J ™°Vh - (4-5)

.≥WÉæŸG ‘ äÉZÓÑdG ∫ÉØbEG ádÉM á©HÉàŸ á«°ù«FôdG á«eƒµ◊G

 ¢ü«NôJ AÉ¨dEG óæY ICÉ°ûæe ∑GÎ°TEG AÉ¨dEG á«°UÉN ≈∏Y …ƒàëj á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d ≥«Ñ£J ™°Vh - (5-5)

.É¡WÉ°ûf

.ΩÉ¶ædG Gòg äÉØdÉîÃ á°UÉÿG äÉZÓÑdG »eó≤e äÉeƒ∏©e ájô°S ≈∏Y á¶aÉëŸG -(6-5)

 áÑbGôe äÉ°TÉ°ûH áµ∏ªŸG ≥WÉæÃ á«YôØdG ¿Éé∏dGh á«∏NGódG IQGRƒH ≥WÉæŸG ¿ƒÄ°T ádÉch Ohõ oJ - (7-5)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≈∏Y ∫ƒNó∏d á∏eÉµdG á«MÓ°üdG ¿ƒ£©jh

 ≥≤ëjh Ωóîj Éª«a É¡©e ≥«°ùæàdG ôeC’G ≈Yóà°ùj á¡L …CG ™e ≥«°ùæàdÉH á«°ù«FôdG áæé∏dG Ωƒ≤J - (8-5)

.ΩÉ¶ædG Gò¡d áë∏°üŸG

المادة السادسة:
 ‘ á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG ∑GÎ°TG øe ó«cCÉà∏d á«dBG ™°VƒH -á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH - IQGRƒdG Ωƒ≤J

.ÉgójóŒ hCG •É°ûædG ádhGõe á°üNQ QGó°UEG πÑb ¢Sƒª°T ΩÉ¶f

 ΩÉ¶æH ICÉ°ûæŸG ∑Î°ûJ ⁄Ée ¢ü«NÎdG íæ“ »àdG á«eƒµ◊G á¡÷G iód ICÉ°ûæŸG π«é°ùJ ºàj ’ (1-6)

 ΩÉ¶æH π«é°ùàdG ≈∏Y ´ÓWEÓd ¢ü«NGÎ∏d IQó°üŸG á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d ∂dòH á«MÓ°U AÉ£YEGh ,¢Sƒª°T

.¢Sƒª°T

المادة السابعة:
يجب على المنشآت الخاصة االلتزام بما يأتي:

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ ∑GÎ°TE’G-1

.πeÉc πµ°ûH äÉeƒ∏©ŸG π«é°ùJ -2

.í«ë°U πµ°ûH äÉeƒ∏©ŸG π«é°ùJ -3

.πeÉ©àŸG ™e πeÉ©àdG AóH oòæe …Qƒa πµ°ûH äÉeƒ∏©ŸG π«é°ùJ -4

 øe á«HÉbôdG äÉ¡÷G √Qó°üJ ÉÃ ΩÉàdG ΩGõàdE’Gh ∑GÎ°TE’ÉH ΩÉ«≤dG á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG ≈∏Y - (1-7)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH ≥∏©àJ äÉª«∏©J

 á°UÉÿG äBÉ°ûæª∏d AÓª©dG π«é°ùàd óMƒe ‹BG êPƒ‰ OGóYEÉH »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j -(2-7)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áªFGódG á«°ù«FôdG áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉH  É¡«fhóJ Üƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG kGOó

 ÖÑ°ùàŸG ÖbÉ©j π«é°ùàdG ‘ ÒNCÉàdG hCG í«ë°U ÒZ πµ°ûH hCG πeÉc ÒZ πµ°ûH π«é°ùàdG óæY -(3-7)

 ™aÎa √òg ¬àØdÉ øe »FÉæ÷G ó°ü≤dG ôaGƒJ GPEGh á©°SÉàdG IOÉŸG øe á«fÉãdG Iô≤ØdG ‘ áfhóŸG áHƒ≤©dÉH

.∂dP ‘ á«FGõL iƒYO ÖÑ°ùàŸG ≈∏Y

المادة الثامنة:
 ≥«Ñ£Jh ,äÉØdÉîŸG §Ñ°Vh ,ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’ á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG ≥«Ñ£J øe ócCÉàdG IQGRƒdG ¤ƒàJ-1

.IQô≤ŸG äÉHƒ≤©dG

 ≥ah) äÉ¡÷G ∂∏J ΩÉ«≤d áeRÓdG äGAGôLE’G ™°Vh - á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH - IQGRƒdG ¤ƒàJ -2

.ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’ áØdÉîŸG á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG øY IQGRƒdG ÆÓHEÉH (É¡JÉ°UÉ°üàNG

 ≥«Ñ£J øe ócCÉàdÉH áªFGódG á«YôØdG ¿Éé∏d É¡à°SÉFQ ºµëH á«∏NGódG IQGRh ≥WÉæŸG äGQÉeEG πã“- (1-8)

.IQô≤ŸG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£Jh äÉØdÉîŸG §Ñ°Vh , ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’ á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG

 ∫É°üëà°SEGh IQô≤ŸG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£àd áÑ°SÉæe á«dBG ™°Vh áªFGódG á«°ù«FôdG áæé∏dG ¤ƒàJ -(2-8)

.áØdÉîŸG äBÉ°ûæª∏d á«dÉŸG äÉeGô¨dG

 äÉ¡÷G ∂∏J ΩÉ«≤d áeRÓdG äGAGôLE’G ™°Vh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH ≥WÉæŸG äGQÉeEG ¤ƒàJ(3-8)

 áØdÉîŸG á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG øY »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëàdG Ö©°Th äGQGOEG ÆÓHEÉH (É¡JÉ°UÉ°üàNG ≥ah)

.ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’

 äBÉ°ûæŸG ≥«Ñ£J áÑbGôÃ ΩÉ©dG øeC’ÉH »FÉæ÷G åëÑdGh äÉjôëà∏d áeÉ©dG IQGOE’G Ωƒ≤J - (1-1-8)

.ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’ á°UÉÿG

 áæé∏dGh á«∏NGódG IQGRƒH á«æ©ŸG á«æeC’G äÉ¡÷Gh ¬Yhôa ™«ªéH ΩÉ©dG øeC’G Ωƒ≤j - (2-1-8)

.ΩÉ¶ædG äÉØdÉ §Ñ°†H ≥WÉæŸÉH á«YôØdG ¿Éé∏dGh á«°ù«FôdG

 πNójh á«∏NGódG IQGRƒH á«æ©ŸG á«æeC’G äÉ¡÷G πÑb øe Égôjô–h äÉØdÉîŸG √òg §Ñ°V ºàj (3-1-8)

 »àdG ≥WÉæŸÉH ¬JÉØdÉ §Ñ°Vh ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£J á©HÉàÃ á«æ©ŸG á«YôØdG ¿Éé∏dGh á«°ù«FôdG áæé∏dG ∂dP ‘

.á«∏NGódG ôjRh ƒª°S øe QGô≤H ÉgAÉ°†YCG Oóëj

 ™e ICÉ°ûæŸG ∂∏àd á°üNôŸG á«eƒµ◊G á¡÷G πÑb øe ICÉ°ûæŸG ¥ÓZEÉH IQô≤ŸG áHƒ≤©dG ≥Ñ£ oJ - (4-1-8)

.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ≥«Ñ£J á©HÉàŸ áªFGódG á«°ù«FôdG  áæé∏dG ÆÓHEG

.ΩÉ©dG øeC’G πÑb øe äÉØdÉîŸG ¿CÉ°ûH IQô≤ŸG á«dÉŸG äÉeGô¨dG π°üëà°ù oJ -(5-1-8)

 É¡JÉ°UÉ°üàNG ≥ah áeRÓdG äGAGôLE’G ™°VƒH IQGRƒdG ™e ¿hÉ©àdÉHh á«eƒµ◊G äÉ¡÷G Ωƒ≤J-(1-2-8)

.ájò«ØæàdG ¬àëF’h ΩÉ¶ædG Gòg ΩÉµMC’ áØdÉîŸG á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG øY IQGRƒdG ÆÓHEGh

المادة التاسعة:
مع عدم ا�خالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، تعاقب المنشأة 

الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، با�تي:
:»JB’G Ö«JÎdÉH áHƒ≤©dG ¿ƒµJ , ΩÉ¶ædG Gòg øe (á©HÉ°ùdG) IOÉŸG øe (1) Iô≤Ø∏d É¡àØdÉ óæY-1

.QGòfE’G-CG

.QGòfE’ÉH É¡¨«∏ÑJ ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ∑Î°ûJ ⁄ GPEG ∫ÉjQ ±’BG Iô°ûY (10^000) ÉgQób áeGôZ -Ü

 É¡¨«∏ÑJ ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ∑Î°ûJ ⁄ GPEG ∫ÉjQ ∞dCG ¿hô°ûYh á°ùªN (25^000) ÉgQób áeGôZ-ê

.IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG øe (Ü) Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG áeGô¨dG ¢Vôa QGô≤H

 ¢Vôa QGô≤H É¡¨«∏ÑJ ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK ∫ÓN ∑Î°ûJ ⁄ GPEG ∂dPh , É¡cGÎ°TG ÚM ¤EG •É°ûædG ±É≤jEG-O

 ™e ≥«°ùæàdG ó©H ∂dP ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,IOÉŸG √òg øe (1) Iô≤ØdG øe (ê) Iô≤ØdG ‘  ¬«dEG QÉ°ûŸG áeGô¨dG

.ICÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸÉH Qô°†dG ¥É◊EG ΩóY IÉYGôe ™e ,ábÓ©dG äGP á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

:»JB’G Ö«JÎdÉH äÉHƒ≤©dG ¿ƒµJ ,ΩÉ¶ædG Gòg øe (á©HÉ°ùdG) IOÉŸG øe (4^3^2) äGô≤Ø∏d É¡àØdÉ óæY-2

.¤hC’G Iôª∏d áØdÉîŸG ÜÉµJQG óæY QGòfE’G -CG

 ô¡°TCG áà°S ∫ÓN á«fÉãdG Iôª∏d  É¡°ùØf áØdÉîŸG ÜÉµJQG ∫ÉM ‘ ∫ÉjQ ±’BG á°ùªN (5000) ÉgQób áeGôZ -Ü

.¤hC’G áØdÉîŸG ÜÉµJQG ïjQÉJ øe

 áãdÉãdG Iôª∏d É¡°ùØf áØdÉîŸG ÜÉµJQG ∫ÉM ‘  ∫ÉjQ ∞dCG ¿hô°ûYh á°ùªN (25^000)  ÉgQób áeGôZ -ê

.á«fÉãdG áØdÉîŸG ÜÉµJQG ïjQÉJ øe ô¡°TCG áà°S ∫ÓN

 áà°S ∫ÓN á©HGôdG Iôª∏d É¡°ùØf áØdÉîŸG ÜÉµJQG ∫ÉM ‘ kÉeƒj Úà°S ≈∏Y ójõJ ’ IóŸ •É°ûædG ±É≤jEG -O

 ™e ,ábÓ©dG äGP á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG ó©H ∂dPh ,áãdÉãdG áØdÉîŸG ÜÉµJQG ïjQÉJ øe ô¡°TCG

.ICÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸÉH Qô°†dG ¥É◊EG ΩóY IÉYGôe

 ≈∏Y á«aGô°TE’G Iõ¡LC’G øe  IQOÉ°üdG áª¶fC’G áaÉc IOÉŸG √ò¡H IOƒ°ü≤ŸG iôNC’G áª¶fC’G - (1-9)

 äÉeGô¨dG áëF’ ,…QÉéàdG πé°ùdG ΩÉ¶f ,áMÉ«°ùdG ΩÉ¶f ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æeh á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG

 äÉ°SGô◊G ΩÉ¶f , ¥ô£dG ≈∏Y ΩÉ©dG π≤ædG ΩÉ¶f ,ÜÉÑ°ûdG äƒ«H ΩÉ¶f ,ájó∏ÑdG äÉØdÉîŸG øY äGAGõ÷Gh

.ÉgÒZh á°UÉÿG á«fóŸG á«æeC’G

المادة العاشرة:
 øe hCG á«∏NGódG ôjRh øe QGô≤H ,ΩÉ¶ædG Gòg øe (á©°SÉàdG) IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸÉH äÉHƒ≤©dG Qó°üJ

 ∫ÓN ájQGOE’G áªµëŸG ΩÉeCG ¬«∏Y ¢VGÎY’G äÉHƒ≤©dG ióMEÉH QGôb ¬≤M ‘ Qó°U øŸ Rƒéjh ,¬°VƒØj

 âÑdG ¿hO kÉeƒj Úà°S ≈°†e hCG ,º∏¶àdG ¢†aôH  IQGRƒdG øe QOÉ°üdG QGô≤dÉH º∏©dG ïjQÉJ øe kÉeƒj Úà°S

.⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG äÉ©aGôŸG ΩÉ¶f ΩÉµMC’ kÉ≤ah ,¬«a

المادة الحادية عشرة:
 ájô°Sh ,á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG á«°Uƒ°üN øª°†J »àdG á«æ≤àdGh á«æØdG äGAGôLE’G ™«ªL PÉîJÉH IQGRƒdG Ωƒ≤J

.É¡d Ió©ŸG ÒZ ¢VGôZCÓd É¡eGóîà°SG ΩóY ¿Éª°Vh ,äÉeƒ∏©ŸG

 á«°Uƒ°üN øª°†J »àdG áeRÓdG á«æ≤àdGh á«æØdG ÒHGóàdG PÉîJG »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG  õcôe ≈∏Y - (1-11)

.AÓª©dG äÉfÉ«H ájô°Sh á°UÉÿG äÉ°ûæŸG

 PÉîJÉH ΩÉ¶ædG Gòg ™e á∏eÉ©àŸG á«aGô°TE’G äÉ¡÷G ™«ªLh  »æWƒdG  äÉeƒ∏©ŸG õcôe Ωƒ≤j -(2-11)

.Ió©ŸG ÒZ ¢VGôZEÓd äÉfÉ«ÑdGh ΩÉ¶ædG Gòg ΩGóîà°SG ΩóY ¿Éª°†d áeRÓdG äGAGôLE’G

 ®ÉØ◊ÉH º¡dÉªYC’ º¡àjOCÉJ AÉæKCG äÉeƒ∏©e ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj øjò∏dG äÉ¡÷G ™«ªL ƒØXƒe Ωõà∏j - (3-11)

 Ò¨d äÉeƒ∏©ŸG ∂∏J ΩGóîà°SG  Rƒéj ’h πª©dG øY º¡Ø«bƒJ ó©H ∂dòch äÉeƒ∏©ŸG  ∂∏J ájô°S ≈∏Y

.ΩÉ¶ædG Gòg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¢VGôZC’G

 á∏FÉW  â– ™≤j É¡JÉÄ°ûæe hCG É¡d äóYCG »àdG ¢VGôZC’G Ò¨d äÉeƒ∏©ŸG ΩGóîà°SEÉH Ωƒj øe - (4-11)

.á«fóŸGh á«FGõ÷G á«dƒÄ°ùŸGh á∏FÉ°ùŸG

المادة الثانية عشرة:
.¢Sƒª°T ΩÉ¶f ‘ É¡cGÎ°TG πHÉ≤e á«dÉe ∞«dÉµJ á°UÉÿG äBÉ°ûæŸG πªëàJ ’

المادة الثالثة عشرة:
.√Qhó°U ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú©°ùJ ∫ÓN  ΩÉ¶ædG Gò¡d ájò«ØæàdG áëFÓdG  á«∏NGódG ôjRh  Qó°üj

  ¢VGôZC’ ájò«ØæàdG áëFÓdG á©LGôe ºàjh  Iô°TÉÑe  ÉgQGôbEG ó©H áëFÓdG √òg ΩÉµMCÉH πª©j -(1-13)

.∂dòd áLÉ◊G »Yóà°ùJ  ÉeóæY hCG äGƒæ°S çÓK ∫ÓN åjóëàdG

المادة الرابعة عشرة:
.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ √ô°ûf ïjQÉJ øe kÉeƒj Ú©°ùJ ó©H  ΩÉ¶ædG Gò¡H πª©j

áªàJ ..ájò«ØæàdG ¬àëF’h á«∏NGódG IQGRh ‘ »æWƒdG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ≈dEG kÉ«fhÎµdEG äBÉ°ûæŸG ™e Ú∏eÉ©àŸG äÉeƒ∏©e π≤f ΩÉ¶f
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á«µ∏e ´õæH `g1437 - 1 - 1  ïjQÉàH ( 1 - 5 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

á«µ∏e ´õæH `g1437 - 1 - 6   ïjQÉàH ( 1 - 24 ) ºbQ AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh QGôb

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 ïjQÉJh (15-Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó«dG ™°Vhh áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG á«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬ÑLƒÃ QOÉ°üdG , `g1424-03-11

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

: »∏j Ée Qô≤j

 ≥jôW É¡«∏j AÉ°†a ¢VQCG ∫Éª°ûdG øe Égóëj »àdGh ,¿GRÉL á≤£æÃ óª°V á¶aÉ ‘ á©bGƒdG ¢VQC’G á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 Ω(10) ¢VôY â∏Ø°SG ≥jôW ¥ô°ûdG øeh , kGÎe (100) ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG Üƒæ÷G øeh , kGÎe (100) ∫ƒ£H »∏eQ

:á«dÉàdG äÉ«KGóME’G Ö°ùM ,kGÎe (100) ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG Üô¨dG øeh ,kGÎe (100) ∫ƒ£H

 á£ AÉ°ûfE’ ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG QGô≤dG Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎe ±’CG Iô°ûY 2Ω(10^000) ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ,±.∑ 132 ó¡L 2-AÉbQõdG

 ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 (15) øY ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘ É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG

 AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG

 øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ

 Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 ‘h , õcôŸGh , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG

.√É°†à≤Ã πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh ¿EG

 ïjQÉJh (15-Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG øe zkÉãdÉK{ óæÑdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh ,¬d ádƒ`îŸG äÉ«MÓ``°üdG ≈∏Y kAÉæHh

 ,QÉ≤©dG ≈∏Y âbDƒŸG ó`«dG ™°Vhh áeÉ``©dG á``©Øæª∏d äGQÉ≤`©dG á```«µ∏e ´õf ΩÉ¶f ¬``ÑLƒÃ QOÉ`°üdG , `g1424-03-11

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J ÉŸh ,ΩÉ¶ædG ΩÉµMCG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

: »∏j Ée Qô≤j

 øe Égóëj »àdGh ,á«bô°ûdG á≤£æŸÉH ΩÉeódG ‘ (ΩÉeódG-¢VÉjôdG) ≥jôW ≈∏Y á©bGƒdG ¢VQC’G á«µ∏e ´õæJ  : k’hCG

 ¥ô°ûdG øeh , kGÎe (240) ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG Üƒæ÷G øeh , kGÎe (240) ∫ƒ£H (ΩÉeódG-¢VÉjôdG) ≥jôW ∫Éª°ûdG

:á«dÉàdG äÉ«KGóME’G Ö°ùM ,kGÎe (230) ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG Üô¨dG øeh ,kGÎe (232) ∫ƒ£H AÉ°†a ¢VQCG

 QGô≤dG Ö°ùM ,kÉ©Hôe kGÎe ¿ƒà°Sh á©°ùJh áFÉªKÓKh kÉØdCG ¿ƒ°ùªNh á°ùªN 2Ω(55^369) ÉgQób á«dÉªLEG áMÉ°ùÃh

.AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ídÉ°üd ,±.∑ (380) ó¡L 1ájõcôŸG ΩÉeódG ¿Éµ°SEG á£ AÉ°ûfE’ ∂dPh ,≥aôŸG »MÉ°ùŸG

 ,ΩÉ¶ædG øe á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸÉH IOQGƒdG á«æ©ŸG äÉ¡é∏d QGô≤dG Gòg AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ  :kÉ«fÉK

 (15) øY ójõJ ’ Ióe ∫ÓN ,¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷h ,äGQÉ≤©dG ójó–h ô°üM áæ÷ øe πc ‘ É¡«Hhóæe á«ª°ùàd ∂dPh

 äGAGôLE’G PÉîJGh ,ô°VÉëŸG OGóYEGh ,äÉYÉªàLÓd IƒYódG ácô°ûdG ¤ƒàJh ,QGô≤dG Gòg Qhó°U øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN

.É¡eÉ¡e áæ÷ πc Iô°TÉÑŸ áeRÓdG

 ¬ÑæJh ,º¡d Q qó≤ŸG ¢†jƒ©àdÉH É¡à«µ∏e ´õf Qô≤J »àdG äGQÉ≤©dG ÜÉë°UCG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ≠∏ÑJ :kÉãdÉK

 ΩÉµMC’ kÉ≤ah ∂dPh , AÓNE’ÉH ≠«∏ÑàdG ïjQÉJ øe kÉeƒj ÚKÓK (30) øY π q≤J ’ Ióe ∫ÓN É¡FÓNEG ÜƒLƒH É¡«∏ZÉ°T

.QƒcòŸG ΩÉ¶ædG øe Iô°ûY á©HÉ°ùdGh Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ÚJOÉŸG

 AÓNEG ó©H ¢†jƒ©àdG ôjó≤J áæ÷ QGô≤d kÉ≤ah ¥ƒ≤◊G ÜÉë°UC’ äÉ°†jƒ©J AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG ™aóJ :kÉ©HGQ

.áªµëŸG hCG ∫ó©dG ÖJÉc á£°SGƒH ¬≤«KƒJh , ¬ª«∏°ùJh  , ¬à«µ∏e áYhõæŸG QÉ≤©dG

 øe kÉeƒj Úà°S (60) ∫ÓN ,òîàJ »àdG ¿Éé∏dG äGQGôb øe ⁄É¶ŸG ¿GƒjO ΩÉeCG º∏¶àdG ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UC’ Rƒéj :kÉ°ùeÉN

.QGô≤dÉH º¡ZÓHEG ïjQÉJ

 Éªc , á≤£æŸG ‘ ´RƒJ »àdG á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe ÚàØ«ë°U ‘h , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæj  :kÉ°SOÉ°S

 ‘h , õcôŸGh , á¶aÉëŸGh IQÉeE’G ‘h , áªµëŸG ‘h , ´hô°ûŸG ô≤e ‘h , ácô°ûdG ô≤e ‘ ¿ÓYE’G øe IQƒ°U ≥°ü∏J

.ΩÉ¶ædG øe á°ùeÉÿG IOÉŸG øe ( 2 ) ºbQ Iô≤ØdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah É¡°UÉ°üàNG IôFGO ‘ QÉ≤©dG ™≤j »àdG ájó∏ÑdG

.√É°†à≤Ã πª©dGh , QGô≤dG Gòg PÉØfEG AÉHô¡µdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«ch ™HÉàj  :kÉ©HÉ°S

,,,≥aƒŸG ˆGh

AÉHô¡µdGh √É«ŸG ôjRh
Ú°ü◊G øªMôdGóÑY øH  ˆGóÑY
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ك
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رة

وزا
وج

زد
لم

ج ا
تا

�ن
وا
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ربا

كه
 ال

م
ظي

تن
ة 

يئ
ه

 ∂∏¡à°ùe …CG ¿É«ÑdG Gòg ‘ OQh Éªã«M (Ωóîà°ùŸG) `H ó°ü≤j    :k’hCG

 ÒZ øe ¬æe AõL hCG ¬∏ªM ájò¨J ºàJ π≤ædG áeƒ¶æÃ §ÑJôe

 ácô°ûdG øª°V ¢ù«FôdG …Î°ûŸG IóMh kÉ«dÉM) ¢ù«FôdG …Î°ûŸG

.(á°†HÉ≤dG AÉHô¡µ∏d ájOƒ©°ùdG

 ∫OÉ©j π≤ædG áeƒ¶æŸ …ƒæ°S »WÉ«àMG ÒaƒàH Ωóîà°ùŸG Ωõà∏j    :kÉ«fÉK

 óbÉ©àŸG hCG ¬jód áÑcôŸG á«ª°S’G IQó≤dG ‹ÉªLEG øe (%12^4)

 ≠∏Ñe ¢ù«FôdG …Î°ûª∏d ™aój ¬fEÉa ∂dP Qò©J ∫ÉM ‘h ,É¡«∏Y

 á«WÉ«àMG IQób IóMh πc øY (áæ°S-.h.Ω-∫ÉjQ 382,000)

.ÉgÒaƒàH Ωõà∏j ⁄ ¬æe áHƒ∏£e (.h.Ω)

 ™aój ,áeóÿG øY á«WÉ«àM’G äGQó≤dG êhôN ∫ÉM ‘  :kÉãdÉK

 IQób IóMh πc øY Ωƒj πµd ¢ù«FôdG …Î°ûª∏d Ωóîà°ùŸG

 øe ájƒÄe áÑ°ùæc Ö°ùëj kÉ¨∏Ñe áMÉàe ÒZ (.h.Ω) á«WÉ«àMG

:√ÓYCG (kÉ«fÉK) Iô≤ØdG ‘ OQGƒdG ≠∏ÑŸG

% 0^28  :(π¨°ûŸG) π≤ædG áeƒ¶æe π¨°ûe øe óªà©e ∫hó› êhôN -1

% 0^28            :π¨°ûŸG øe óªà©e áfÉ«°ü∏d IÒ°üb IÎØd êhôN -2

% 1  :Ωóîà°ùª∏d Oƒ©j ÖÑ°ùH …QGô£°VG hCG ∫hó› ÒZ êhôN -3

 É¡H Ωõ nà∏oŸG á«WÉ«àM’G äGQó≤dG ájõgÉL QÉÑàNG π¨°ûª∏d ≥ëj  :kÉ©HGQ

 IÎa ∫ÓN Iôaƒàe ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,áLÉ◊G óæY É¡∏«¨°ûJ Ö∏Wh

 π°ûa ∫ÉM ‘h ,É¡Ñ∏W âbh øe á≤«bO (30) ÚKÓK RhÉéàJ ’

 Ωóîà°ùŸG ™aój áHƒ∏£ŸG á«WÉ«àM’G äGQó≤dG ÒaƒJ ‘ Ωóîà°ùŸG

 ⁄ (.h.Ω) á«WÉ«àMG IQób IóMh πc øY ¢ù«FôdG …Î°ûª∏d

 OQGƒdG ≠∏ÑŸG øe ájƒÄe áÑ°ùæc Ö°ùëoj kÉ¨∏Ñe ÉgÒaƒJ øe øµªàj

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y √ÓYCG (kÉ«fÉK) Iô≤ØdG ‘

 % 30            :ájõgÉ÷G QÉÑàNG ‘ π°ûa -1            

% 75    :áLÉ◊G óæY π«¨°ûàdG ‘ π°ûa -2            

 äGQó≤∏d ∫hóéŸG ÒZ êhôÿG πHÉ≤e ™aóH Ωóîà°ùŸG ôªà°ùj Éªc

  ≈∏Y ,ájõgÉ÷G ¬fÓYEG ≈àM √ÓYCG (kÉãdÉK) Iô≤ØdG ‘ OQGƒdG á«WÉ«àM’G

 ‘ OQGƒdG ≠∏ÑŸG øe (% 300) Ωóîà°ùŸG ¬©aój Ée ‹ÉªLG RhÉéàj ’ ¿CG

.ÉgÒaƒJ ¬æe Üƒ∏£ŸG á«WÉ«àM’G IQó≤dG ‘ kÉHhô°†e √ÓYCG (kÉ«fÉK)

 kÉ«dÉe kÓHÉ≤e AÉHô¡µdG π≤æd á«æWƒdG ácô°û∏d Ωóîà°ùŸG ™aój  :kÉ°ùeÉN

 (áæ°S-.h.Ω-∫ÉjQ 127^300) √QGó≤e π≤ædG áeƒ¶æe ΩGóîà°S’

 ∫ÓN á«YÉ°S ∫ÉªMCG áKÓK ≈∏YCG §°Sƒàe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,™bƒe πµd

 ádƒ°üØe á∏é°ùŸG ∫ÉªMC’G ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,™bƒŸG ∂dP ‘ áæ°ùdG

.πªY ΩÉjCG (7) á©Ñ°S øY π≤J ’ á«æeR IÎØH

 áØjô©J ∫OÉ©j kÉ«dÉe kÓHÉ≤e ¢ù«FôdG …Î°ûª∏d Ωóîà°ùŸG  ™aój  :kÉ°SOÉ°S

 IóMh πµd  (¢S.h.∑-á∏∏g 2^6) É¡æe kÉeƒ°ü Iô≤ŸG ∑Ó¡à°S’G

.áYÉ°S πc ∫ÓN π≤ædG áeƒ¶æe øe ÉgOQƒà°ùj (¢S.h.∑) á«aÉ°VEG ábÉW

 ábÉW IóMh πµd kÉ«dÉe ÓHÉ≤e Ωóîà°ùª∏d ¢ù«FôdG …Î°ûŸG ™aój  :kkÉ©HÉ°S

 πµd áeƒ¶æŸG ¤EG ÉgQó°üj h ¬àLÉM øY á°†FÉa (¢S.h.∑)

:á«dÉàdG IÒ©°ùàdG Ö°ùM ,áYÉ°S

 ``` 12:00 ,¢ù«ªÿG ``` âÑ°ùdG ,ÈªàÑ°S ``` ƒjÉe) IhQòdG äÉbhCG   -1              

¢S.h.∑-á∏∏g 4^4:(17:00

¢S.h.∑-á∏∏g 3^1  :iôNC’G äÉbhC’G  -2             

 áeƒ¶æe ÈY á∏°SôŸG ábÉ£dG øe IOƒ≤ØŸG ábÉ£dG áÑ°ùf ¿ƒµJ   :kkÉæeÉK

.(% 3^3)  áYÉ°S πc ‘ π≤ædG

ájhGõdG

A
B
C
D

ájhGõdG

5

6

7

8

äÉ«dÉª°T

1892891^9730

1892870^2248

1892772^6184

1892794^3666

äÉ«dÉª°T

2911926^08

2911988^55

2911763^86

2911703^56

äÉ«bô°T

259353^6728

259256^0664

259277^8146

259375^4210

äÉ«bô°T

391159^36

391391^10

391449^43

391217^12

 `g1437 -01-05 ïjQÉàH (1) ºbQ êhOõŸG êÉàfE’Gh AÉHô¡µdG º«¶æJ áÄ«g ßaÉfi QGôb

. êhOõŸG êÉàfE’Gh AÉHô¡µdG º«¶æJ áÄ«g ßaÉ ¿EG

.¬d ádƒîŸG äÉ«MÓ°üdG ≈∏Y kAÉæH

 áeƒ¶æe ΩGóîà°SG ∞«dÉµJ ¿É«H øe (ô°ûY ådÉK) Iô≤ØdG ≈∏Y kAÉæHh

 (33-27-1) ºbôdG …P áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ óªà©ŸG π≤ædG

.`g1433-10-21 ïjQÉàdGh

.AÉHô¡µdG π≤æd …Oƒ©°ùdG OƒµdG ≈∏Y ´ÓW’G ó©Hh

 .áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y kAÉæH h

: »∏j Ée Qô≤j

 ΩÉ©d π≤ædG áeƒ¶æe ΩGóîà°SG ∞«dÉµàd »∏«°üØàdG ¿É«ÑdG OÉªàYG :’hCG

.QGô≤dG Gò¡d á≤aGôŸG á¨«°üdG ≥ah , Ω2016

 ïjQÉJ øe ¬H πª© ojh , á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ QGô≤dG Gòg ô°ûæ oj :kÉ«fÉK

. Ω2016-01-01 ≥aGƒŸG `g1437-03-21

.√É°†à≤e PÉØfE’ Ωõ∏j øŸ QGô≤dG Gòg ≠∏Ñj :kÉãdÉK

,,, ≥aƒŸG ˆGh

ßaÉëŸG
…ô¡°ûdG óªfi øH ˆGóÑY

Ω2016 ΩÉ©d π≤ædG áeƒ¶æe ΩGóîà°SG ∞«dÉµàd »∏«°üØàdG ¿É«ÑdG OÉªàYEÉH

Ω2016 ΩÉ©d π≤ædG áeƒ¶æe ΩGóîà°SG ∞«dÉµàd »∏«°üØàdG ¿É«ÑdG
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قيادة سالح 
الصيانة

1- إنشاء مركز صيانة ومكاتب 

لنقل القاعدة باملنطقة 

الغربية

 1436/29  3000

1437/2/26هـ 1437/2/25هـ

2- إنشاء مركز صيانة ومكاتب 

لنقل القاعدة بقوة جازان 
 1436/30  3000

هيئة 
اإلمدادات 
والتموين 

لقوات الدفاع 
الجوي

خدمة تأمني وتوريد إعاشة 

غير مطهية لوحدات وأفراد 

قوات الدفاع اجلوي باملنطقة 

الوسطى

1437/4/4هـ1437/4/3هـ37/14000

إدارة 
المشتريات 

الداخلية 
للقوات 
المسلحة

تأجيل موعد  منافسة تشغيل 

وصيانة أجهزة وبرامج ورخص 

البرامج اخلاصة بالنظام املالي 

واإلداري واألنظمة املساندة 

والشبكات 

  1437/2/12هـ  1437/2/11هـ1436/533500

إدارة مدينة 
الملك 

عبدالعزيز
العسكرية 
للتشغيل 
والصيانة 

بتبوك

1- توريـد مواد وقطع غيار 

ومستلزمات لزوم صيانة 

شبكة املياه احلارة  إلدارة مدينة 

امللك عبدالعزيز العسكرية

3757 500

1437/2/25هـ1437/2/24هـ

2-توريد وتركيب مضخات 

ومعدات متنوعة  
3740 500

3- تنفيذ أعمال توريد ومتديد 

كابالت ومعدات كهربائية مع 

تنفيذ كافة األعمال املصاحبة 

لزوم أعمال الصيانة واإلحالل 

بشبكة الكهرباء باملدينة 

العسكرية

3737500

إدارة مدينة 
الملك فهد 
العسكرية

1437/3/12هـ1437/3/11هــ300 37/11تأمني وتوريد مواد بناء متنوعة

إدارة التشغيل 
والصيانة 
للمنشآت 

العسكرية 
بالعيينة

1- مشروع توريد وتركيب 

شاشات عرض بكلية امللك 

عبدالعزيز احلربية 

1437/3/3هـ1437/3/2هـ500 م/437/1

2- تأمني وتوريد اإلعاشة غير 

املطهية لعمال إدارة التشغيل 

والصيانة بكلية امللك 

عبد العزيز احلربية 

1437/3/5هـ1437/3/4هـ500 م/437/2

إدارة 
مستشفيات 

القوات 
المسلحة 
بمنطقة 

الخرج

تأمني عمالة الصيانة 

والتشغيل ملستشفيات 

القوات املسلحة باخلرج

1437/3/3هـ1437/3/2هـ1437/051/41500

مركز األمير 
سلطان 

لمعالجة 
أمراض 
وجراحة 
القلب

توريد مستلزمات طبية 

وجراحية للمركز
1437/3/12هـ1437/3/11هـ3000 1436/30/28

وزارة الثقافة واإلعالم

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
واإلعالم

1- عملية إنشاء قواطع 

زجاجية وترميم وتهيئة قاعة 

املعرض في مبنى الشؤون 

الثقافية بالرياض

 42

1437/1436/
1437/3/10هـ1437/3/9هـ1000 

2- عملية صيانة ونظافة 

مبنى اجلمعية العربية 

السعودية للثقافة والفنون 

بالرياض

 23/1/15/03/3

1437/1436/
1437/3/13هـ1437/3/12هـ500 

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الصحة
تأجيل موعد منافسة مشروع 

إنشاء مستشفى اخلرمة العام 

سعة )200( سرير

1437/2/14هـ1437/2/14هـ36001104005720.000

صحة جازان

1- إنشاء سور سكن املمرضات 

مبستشفى احلرث العام
1437/2/24هـ1437/2/21هـ37/72000

2- إنشاء مخزن لسكن 

املمرضات مبستشفى الطوال 

العام

1437/2/25هـ1437/2/24هـ2000 37/8

إدارة العقود 
والمشتريات 

بمدينة الملك 
فهد الطبية

1- مستلزمات جراحة العمود 

الفقري
مجانا37003ً

1437/3/10هـ1437/3/3هـ 2- مستلزمات جراحه املخ 

واألعصاب
37004

337008- مستلزمات طبية عامة 

4- تقدمي التقنيات واخلدمات 

االستشارية والتدريبية 

والتشغيلية لبنك أنسجة 

الدماغ

370055000

1437/3/6هـ1437/3/5هـ
5- تأمني أدوية إلتهاب الكبد 

الوبائي )ج(
370065000

6- مشروع الصيانة والدعم 

للنظام الصحي كورتكس
370075000

مستشفى 
األمير محمد 

بن عبدالعزيز 
بالرياض

مشروع جتهيز وحدة العناية 

القلبية 
1437/2/27هـ 1437/2/27هـ 410,000 / م / 37

مستشفى 
الملك فهد 
التخصصي 

بالدمام

منافسة التخلص من النفايات 

الطبية اخلطرة
1437/2/21هـ1437/2/20هـ 22000ع/2016

مدينة الملك 
عبداهلل 
الطبية 

بالعاصمة 
المقدسة 

1- منافسة تأمني ملحق 

اللوازم الطبية العامة

 167/41

2015/
1437/3/3هـ1437/3/2هـ3000

2- متديد موعد منافسة إنشاء 

معمل األسنان 

 158/32

2015/
1000

1437/2/18هـ1437/2/17هـ
3- متديد موعد منافسة تأمني 

وسائل النقل

 159/33

2015/
3000

4- متديد موعد منافسة 

احتياجات تطوير البنية 

التحتية لتقنية املعلومات 

واالتصاالت

 160/34

2015/
1437/2/20هـ1437/2/19هـ3000

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فرع الطائف

1- صيانة ونظافة وتشغيل 

مكاتب األوقاف واملساجد 

والدعوة واإلرشاد مبحافظة 

الطائف واملراكز التابعة لها 

ملدة )3( سنوات . عدد )4( 

مكاتب وعدد )3( مكتبات

 1500  

1437/2/27هـ1437/2/26هـ

2- صيانة ونظافة وتشغيل 

جوامع ومساجد م : 1 

مبحافظة الطائف  ملدة )3( 

سنوات . عدد )100( جامع 

ومسجد 

 3000

3- صيانة ونظافة وتشغيل 

جوامع ومساجد م : 1 

مبحافظة الطائف  ملدة )3( 

سنوات . عدد )100( جامع 

ومسجد 

 3000

وزارة الصحــــةوزارة الدفاع
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مركز 
المعلومات 

الوطني

متديد موعد منافسة مشروع 

تأمني أجهزة احلاسب اآللي 

وملحقاته – املرحلة الثانية  

PCE2

1437/2/21هـ1437/2/20هـ5000 2015/23

الديوان 
العام - اإلدارة 

العامة 
للشؤون 
اإلدارية 

والمالية 
وحدة 

المنافسات 
والعقود

1-  توريد وتركيب وتشغيل سنترال 

رقمي ونظام حماية أمني لغرف 

التحكم الرئيسية واالحتياطية 

لشبكة )تترا( في فروع اإلدارة 

)التالية منطقة الرياض- املنطقة 

الشرقية - منطقة مكة املكرمة - 

منطقة عسير (

1437/3/16هـ1437/3/16هـ2/37/53/11500

2- صيانة نظام الفاكس 

اإللكتروني املشفر تراسل 
1437/3/17هـ1437/3/17هـ1/37/53/11500

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

1- تأمني أنظمة مراقبة 

ملنطقة جازان/ قطاع الدائر
5/437/71000

1437/2/25هـ1437/2/24هـ
2- تأمني أنظمة مراقبة 

ملنطقة جازان/ قطاع احلرث
5/437/81000

3- تأمني أنظمة مراقبة 

ملنطقة جازان/ قطاع الطوال
5/437/91000

4- تأمني أنظمة مراقبة 

ملنطقة عسير/ قطاع ظهران 

اجلنوب

5/437/101000

1437/2/27هـ1437/2/26هـ
5- تأمني أنظمة مراقبة 

ملنطقة جنران/ قطاع خباش
5/437/111000

6- تأمني قطع غيار مشروع 

أمن احلدود بالشمالية
5/437/122000

7- صيانة أجهزة وأنظمة 

االتصاالت وكافة امللحقات 

واملعدات التابعة لها في حرس 

احلدود

5/437/133000

1437/3/3هـ1437/3/2هـ 8- تأمني اإلعاشة املطهية مع 

التخدمي لطلبة معهد حرس 

احلدود بالرياض

16/437/142000

9- تأمني رتب وإشارات 

عسكرية 
16/437/151000

المديرية 
العامة 

للسجون

1- تشغيل وصيانة مباني 

سجون الرياض

 95

/1437/36هـ
1500

1437/2/20هـ1437/2/20هـ

2- تشغيل وصيانة مباني 

سجون تبوك

 96

/1437/36هـ
1500

3- تشغيل وصيانة مباني 

سجون عسير

 97

/1437/36هـ
1500

4- تشغيل وصيانة مباني 

سجون املدينة املنورة

 98

/1437/36هـ
1500

5- تشغيل وصيانة مباني 

سجون الطائف

 99

/1437/36هـ
1500

6- تشغيل وصيانة مباني 

السجون املستأجرة مبنطقة 

الرياض

 100

/1437/36هـ
1500

7- تشغيل وصيانة مباني 

السجون املستأجرة مبنطقة 

تبوك

 101

/1437/36هـ
1500

8- تشغيل وصيانة مباني 

السجون املستأجرة مبنطقة 

جنران

 102

/1437/36هـ
1500

9- تشغيل وصيانة مباني 

السجون املستأجرة مبنطقة 

الطائف

 103

/1437/36هـ
1500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المديرية 
العامة 

للمباحث

1- تأمني عدد )5( رأس تريال مع 

املقطورات 
1035500

1437/2/25هـ1437/2/24هـ
2- صيانة ونظافة املباني 

التطويرية لهذه الوزارة 

مبحافظة خميس مشيط 

ومحافظة بيشة مبنطقة 

عسير

1028500

قوات أمن 
المنشآت

1- توريد جهاز كشف تسرب 

الغازات السامة 

 56

/1438/1437هـ
500

1437/3/3هـ 1437/3/2هـ  2- توريد وتركيب أجهزة 

تكييف ملركز تدريب القوات 

مبحافظة جدة – ذهبان 

 57

/1438/1437هـ
500

إمارة منطقة 
الرياض

تشغيل وصيانة احلاسب 

اآللي بإمارة منطقة الرياض 

والقطاعات التابعة لها

1437/2/25هـ1437/2/25هـ1500 1437/1

إدارة إسكان 
قوى األمن 

الداخلي 
بعرعر وطريف

 صيانة وتشغيل ونظافة 

إسكان قوى األمن الداخلي 

بعرعر وطريف

1437/2/25هـ 1437/2/25هـ 1436/35000هـ

إدارة 
المجاهدين 
بالمنطقة 

الشرقية

تسوير األراضي التابعة لفرع 

إدارة اجملاهدين باملنطقة 

الشرقية ) أرض مبحافظة 

األحساء – أرض مبحافظة 

حفر الباطن حسب املواصفات 

بالكراسة (

1437/3/3هـ 1437/3/2هـ  500 

كلية الملك 
فهد األمنية

 1- تأمني احتياج مادة حفظ 

النظام
1437/31500

1437/3/3هـ 1437/3/2هـ 
2- تأسيس نظام إذاعة داخلي 

وخارجي ملبنى كتائب الطلبة
1437/4    1000  

وزارة الماليــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المالية

عملية النظافة والصيانة 

والتشغيل جملمع الدوائر 

احلكومية بأبها ومبنى فرع 

الوزارة مبنطقة الباحة ومبنى 

مكتب الوزارة مبحافظة بيشة 

وأعمال النظافة ملكاتب الوزارة 

في كل من )بلقرن،محايل 

عسير،اجملاردة(

1437/3/3هـ1437/3/2هـ1000  1821

مصلحة 
الجمارك 

العامة

1- تأجيل موعد منافسة 

أعمال التشغيل والصيانة 

والنظافة لعدد )16( نظام 

متنقل من أنظمة الفحص 

باألشعة السينية باملنافذ 

اجلمركية 

 42

1437/1436/
   5000

1437/2/27هـ1437/2/27هـ 

2- تأجيل موعد منافسة 

أعمال التشغيل والصيانة 

والنظافة لعدد )30( نظام ثابت 

من أنظمة الفحص باألشعة 

السينية باملنافذ اجلمركية 

 43

1437/1436/
   10.000

وزارة الداخليـــة
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة
 الملك 

عبدالعزيـز 

1- صيانة وتشغيل أنظمة 

السنترال والشبكة الهاتفية 

داخل املدينة اجلامعيـــة 

815125 2000

1437/3/2هـ1437/3/2هـ 
2- مشروع البنية التحتية 

للمحور الرئيسي بشطر 

الطالبات

 5000

3- إنشــاء مبنــى عمــادة 

خدمـــة اجملتمع بشطر 

الطالبات 

1437/3/3هـ 1437/3/3هـ 5000 

4- إنشاء مبنى تقنية 

املعلومــات بشطر الطالبات
1437/3/4هـ 1437/3/4هـ 5000 

5- تأهيــل مبنــى اإلدارة 

العليـــا بشطــر الطالبــات 
1437/3/5هـ 1437/3/5هـ 5000 

6- إنشــاء مبنــى اخلدمــات  

بشطــر الطالبــات 
1437/3/6هـ 1437/3/6هـ 5000 

7- إنشاء مبنى الفصول 

الدراسيــة لكليــة 

االقتصــاد املنزلــي بشطــر 

الطالبــات 

1437/3/9هـ 1437/3/9هـ 5000 

8- متديد موعد فتح مظاريف 

مشروع جتهيز معامل 

االختبارات اإللكترونية بشطر 

الطالبات بنظام األجهزة 

  )VDI( التخيلية

1437/3/18هـ  1437/3/18هـ27975000/ د  

9- استئجار عربات جولف 

لنقل الطالب والطالبات  
1437/3/10هـ  1437/3/10هـ1012353000/ د  

10- حتـديـث مـوزع األحـمال 

اخلـاص بتطبيقات اجلامعة 

اإللكترونية بعمادة تقنية 

املعلومات 

1437/3/17هـ1437/3/17هـ1429003000/ د

جامعة 
الملك سعود

1- مشروع تدريب طالب 

وطالبات السنة التحضيرية 

على اإلسعافات األولية

1437/2/14هـ1437/2/13هـ36/984000

2- استثمار االستاد الرياضي 

باملدينة اجلامعية
1437/2/5هـ1437/2/4هـ

جامعة
الملك فيصل

متديد موعد منافسة 

استكمال األعمال اإلنشائية 

واملعمارية وامليكانيكية 

والكهربائية ملبنى وحدة 

الدواجن مبحطة التدريب 

واألبحاث الزراعية والبيطرية

1437/2/25هـ 1437/2/24هـ 2000 20150047

جامعة 
الملك فهد 

للبترول 
والمعادن

1- تأجيل موعد منافسة 

مشروع األرشفة اإللكترونية 

وإدارة احملتوى واالتصاالت اإلدارية 

- املرحلة الثانية

 94

14101655/
 2000

1437/2/26هـ1437/2/25هـ
2- تأجيل موعد منافسة توريد 

وتركيب واختبار وتشغيل عدد 

)2( مولد كهرباء ملبنى )21( 

ومحطة املياه الشمالية

 191

15100589/
 500

جامعة
أم القرى

1- تشغيل وصيانة أنظمة 

التكييف والتبريد بجامعة

أم القرى مبكة املكرمة

1436/3/8 20.000

1437/2/19هـ 1437/2/17هـ 

2- توريد وتركيب شبكات 

ملباني اجلامعة شاملة املواد 

وأعمال التمديد والتركيب 

بجامعة أم القرى

1436/4/46 5000

3- تأمني وتوريد وتركيب 

سويتشات بجامعة أم القرى
1436/4/47 10.000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة جدة     

تأمني عدد )250( جهاز حاسب 

آلي ) ALL IN ONE ( ملعامل 

كلية احلاسبات وتقنية 

املعلومات 

1437/3/16هـ  1437/3/16هـ51733000/ د  

جامعة طيبة

1- تشغيل وصيانة ونظافة 

مباني ومرافق اجلامعة 

مبحافظة مهد الذهب

1437/3/3هـ   1437/3/3هـ 3000 37/8

2- تشغيل وصيانة ونظافة 

مباني ومرافق اجلامعة 

مبحافظة خيبر

1437/3/6هـ   1437/3/6هـ 3000 37/9

3- تشغيل وصيانة آالت 

التصوير واآلالت املدمجة 

والفاكسات باجلامعة وفروعها 

1437/3/10هـ   1437/3/10هـ 2000 37/10

جامعة جازان

1- إعادة طرح منافسة إنشاء 

صالتي انتظار وخدمات مبجمع 

كليات البنات مبحلية

3893000

1437/3/3هـ1437/3/2هـ

2- إعادة طرح منافسة تأمني 

أدوات رياضية لكلية التربية
3973000

3- تأمني هدايا لعمادة شؤون 

الطالب
4083000

1437/3/5هـ1437/3/4هـ

44093000- تأمني أجهزة معامل كيمياء

تعليم 
الحدود 

الشمالية

1- متديد موعد منافسة 

توريد قطع غيار أعمال مدنية 

وكهربائية وإلكترونية لزوم 

عقد الصيانة ملدارس البنني 

بعرعر والعويقيلة ) اجملموعة 

األولى (

 1000

1437/2/5هـ1437/2/4هـ

2- متديد موعد منافسة تأهيل 

مبدرسة متوسطة طريف
 1000

3- متديد موعد منافسة تأهيل 

مسرح إدارة التربية والتعليم 

مبنطقة احلدود الشمالية

 1000

4- متديد موعد منافسة تأهيل 

مدرسة امللك سعود الثانوية 

بنني بعرعر

 1000

5- متديد موعد منافسة 

عملية توريد قطع غيار أعمال 

مدنية وكهربائية لزوم عقد 

الصيانة ملدارس البنات برفحاء 

والهباس )اجملموعة الرابعة(

 500

6- متديد موعد منافسة نظافة 

مبنى اإلدارة العامة للتربية 

والتعليم واملباني اإلدارية 

التابعة لها

1000

7- متديد موعد منافسة مشروع 

العيادة الصحية املدرسية 

باملدارس بإدارة التعليم مبنطقة 

احلدود الشمالية

1437/2/7هـ1437/2/6هـ112/36/341000

وزارة التعـليـــم
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحرس 
الوطني 

الرياض

1- إنشاء ورشة صيانة األبراج 

بقاعدة اإلمداد والتموين 

بالرياض – خشم العان ويتكون 

املشروع من ) تنفيذ مباني 

خرسانية مبساحة تقريبية 

)510 م2( وتنفيذ أعمال 

معدنية مبساحة تقريبية 

)2220م2( مع أعمال املوقع 

العام والبنية التحتية . 

تصنيف في مجال العمل

 47

/1437/1436هـ
1437/3/10هـ1437/3/9هـ2000

2- أثاث وفرش إسكان 

منسوبي احلرس الوطني بحائل

 48

/1437/1436هـ
1437/3/12هـ1437/3/11هـ20.000 

3- إعادة طرح مشروع صيانة 

وتشغيل محطات وكابالت 

الضغط املتوسط ولوحات 

توزيع اجلهد املنخفض  

MDB1,MDB2,MDB3  في 

مجمع وزارة احلرس الوطني

 49

/1437/1436هـ
1437/2/27هـ  1437/2/26هـ1000

4- إنشاء ورشة صيانة 

السيارات بقاعدة اإلمداد 

والتموين  ) اإلسناد العام 

بخشم العان ( ويتكون 

املشروع من ) تنفيذ مباني 

خرسانية مبساحة تقريبية 

)450م2( وتنفيذ أعمال معدنية 

مبساحة تقريبية )2400م2(

مع أعمال املوقع العام والبنية 

التحتية . تصنيف في مجال 

العمل

 50

/1437/1436هـ
1437/3/3هـ1437/3/2هـ2000

5- إعادة طرح مشروع أعمال 

الترميم اإلنشائي للفلل 

مبدينة امللك عبداهلل السكنية 

باألحساء  ) املرحلة األولى ( 

ويتكون املشروع من  ) تنفيذ 

أعمال ترميم األعمدة اخلارجية 

واألسوار للفلل السكنية 

لألفراد والضباط وكذلك 

املباني العامة وإصالح األجزاء 

التالفة ببالطات األسوار وتوريد 

وتركيب خزانات أفقية سعة 

2000 لتر وسعة 5000 لتر 

مطلوب تصنيف في مجال 

العمل

 51

/1437/1436هـ
1437/3/5هـ1437/3/4هـ5000

الشؤون 
الصحية 
بالحرس 
الوطني

1- متديد موعد منافسة 

مشروع حتديث وجتديد منطقة 

مركز التسوق MC مبدينة امللك 

عبدالعزيز الطبية بالرياض

 م ش 

ص /96/ 

1436هـ

1437/2/6هـ1437/2/5هـ3000 

2- مشروع خطة التحول 

إلى التعامالت اإللكترونية 

احلكومية للشؤون الصحية

 م ش ص 

/1/ 1437هـ
1437/3/17هـ1437/3/16هـ5000 

3- استبدال مصاعد مبنى 

العيادات اخلارجية ومركز رعاية 

األسنان مبدينة امللك عبدالعزيز 

الطبية بالرياض

 م ش ص 

/2/ 1437هـ
1437/3/10هـ1437/3/9هـ5000 

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المياه 
والكهرباء

1- متديد موعد منافسة تأمني 

مياه الشرب بواسطة الناقالت 

ألهالي ضواحي العويقيلة 

مبنطقة احلدود الشمالية

1437/2/19هـ 1437/2/18هـ4813000

2- تأمني مياه الشرب بواسطة 

الناقالت ملراكز وهجر وقرى 

محافظة بدر اجلنوب مبنطقة 

جنران

1437/3/10هـ 1437/3/9هـ5233000

مياه الرياض

1- عقد استكمال تنفيذ 

شبكات املياه مبحافظتي 

السليل ووادي الدواسر

 85

  1437/1436/
1437/2/26هـ1437/2/25هـ2000

2- عقد استكمال تنفيذ 

شبكة مياه مع ملحقاتها  

باملزاحمية

 86

  1437/1436/
1437/3/6هـ1437/3/5هـ1000

مياه القصيم
تأجيل موعد منافسة مشروع 

إنشاء محطة معاجلة الصرف 

الصحي مبحافظة األسياح

1437/2/12هـ1437/2/11هـ37/36/51

مياه عسير

1- مشروع تنفيذ خزانات 

علوية مع أعمال الربط 

ملشاريع املياه املصغرة مبواقع 

مختلفة مبنطقة عسير - 

مرحلة ثانية

2612 5000

1437/3/4هـ1437/3/3هـ

2- عملية تشغيل وصيانة 

مشاريع مياه قرى منطقة 

عسير

2613  5000

3- مشروع تنفيذ شبكات 

الصرف الصحي لألحياء اجملاورة 

لغرب مطار أبها - املرحلة 

األولى

2614 2000

1437/3/11هـ1437/3/10هـ

4- مشروع تنفيذ خط نقل 

املياه املغذي ملستشفى الوالدة 

مبدينة أبها

2615 3000

5- مشروع إنشاء محطة 

الضخ )PSC( ومحطة األشياب 

عند هجرة كحالن على الطريق 

الرابط بني محافظتي تثليث 

وبيشة

1437/3/11هـ1437/3/10هـ5000 2616

6- مشروع إنشاء محطة ضخ 

املياه على اخلط الناقل بإجتاه 

مركز صمخ مبحافظة بيشة

2617  3000

1437/3/18هـ1437/3/17هـ

7- مشروع إنشاء خزان 

التجميع ومحطة التوزيع في 

مركز صمخ مبحافظة بيش

2618 3000

مياه تبوك

1- سقيا أهالي قرى محافظة 

أملج
45086/231000

1437/3/3هـ1437/3/2هـ
245086/241000-  سقيا  قرى محافظة ضباء

3- سقيا أهالي  محافظة 

ضباء وبعض قراها
45086/251000

وزارة الميـــاه والكهربـــاءوزارة الحرس الوطني
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

1- متديد األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة جازان  )اجملموعة 

السادسة(

20210.000

1437/2/5هـ1437/2/5هـ

2- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال طريق حائل/املدينة 

املنورة بطول )182( كلم )اجلزء 

الواقع مبنطقة املدينة املنورة(

20310.000

3- متديد األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

 حائل / املدينة املنورة 

بطول )20(كلم مبنطقة حائل

20410.000

4- متديد األعمال املتبقية 

إلصالح املسار احلالي لطريق 

حائل / بقعاء بطول )63( كلم 

مبنطقة حائل

20610.000

5- األعمال املتبقية الستكمال 

طريق أبو معن / أم الساهك 

مع جسر أرامكو باملنطقة 

الشرقية

20710.000

1437/2/6هـ1437/2/6هـ

6- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال الطريق الرديف  

الشمالي لطريق أبها/خميس 

مشيط املزدوج )املرحلة الثانية 

مبنطقة عسير(

20810.000

7- متديد األعمال املتبقية 

لتوسعة طريق الطائف/

السيل الكبير مع ربط السيل 

الكبير بطريق الطائف/

الرياض السريع )املرحلة األولى( 

مبنطقة مكة املكرمة

20910.000

8- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الثانوية مبنطقة مكة 

املكرمة )اجملموعة الثالثة(

21010.000

9- متديد استكمال طرق: عقبة 

جدالء حمايات لطريق متنية 

وادي ذهب وطريق آل حسان 

،حمايات لعقبة محمية ريدة 

بطول )19( كلم

4010.000

10- متديد إصالح املسار احلالي 

لطريق العارضة أبو عريش 

بطول )12( كلم

6210.000

1437/2/7هـ1437/2/7هـ

11- متديد األعمال املتبقية 

الستكمال بعض الطرق 

مبنطقة حائل )اجملموعة الثالثة 

عشر(

10010.000

12- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع إصالح املسار احلالي 

لطريق ينبع/ ينبع النخل 

)املرحلة األولى( بطول )20( كلم

10210.000

13- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة جازان )اجملموعة 

الثامنة(

16210.000

14- الطريق احملوري أحد رفيدة 

شعار مروراً بشرق املطار 

)املرحلة الثانية(

4550.000

1437/2/10هـ1437/2/10هـ

15- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت الوصالت 

الزراعية حول مدينة تبوك 

)اجملموعة السادسة( 30 كلم

10310.000

16- متديد استكمال مباني 

فروع الوزارة
14910.000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

17- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع إزدواج وحتسني الطريق 

يبدأ من تقاطع طريق الرياض/ 

القصيم السريع حتى دوار 

خزام بطول )14( كلم مع 

تقاطعات ا)املرحلة األولى(

1437/2/10هـ1437/2/10هـ19510.000

18- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية  

مبنطقة القصيم  )اجملموعة 

الرابعة(

16910.000

1437/2/11هـ1437/2/11هـ

19- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الرئيسية 

والثانوية باملنطقة الشرقية 

)اجملموعة األولى(

21110.000

20- متديد األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة املدينة املنورة 

)اجملموعة الثالثة عشر(

22110.000

21- متديد الطرق الثانوية 

مبنطقة حائل )اجملموعة األولى(
22610.000

22- متديد استكماالت طرق - 

إزدواج طريق الرياض/ خريص /

األحساء )وطريق البرشاعة( 

بطول )14( كلم

11150.000

23- متديد استكماالت طرق: 

إزدواج طريق مركز الهدية 

،طريق القرائن احلرس الوطني 

،تقاطع فيضة يكلب بطول 

)12( كلم

2110.000

1437/2/12هـ1437/2/12هـ

24- متديد استكمال بعض 

الطرق الفرعية مبنطقة الباحة 

واستكمال طريق اشحط 

واستكمال طريق شدا األعلى 

بطول )20( كلم

7410.000

25- متديد فتح ومتهيد وصيانة 

الطرق الترابية مبنطقة عسير 
8510.000

26- متديد استكمال إزدواج 

طريق أبها الطائف مع حمايات 

لكامل الطريق )املرحلة 

السادسة ( بطول )7( كلم

4450.000

27- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الثانوية والزراعية 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الثالثون(

16610.000

28- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الزراعية 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الرابعة والثالثون(

17510.000

29- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكمال تعديل اجلزء 

العلوي من عقبة ذهب بطول 

)3( كلم

17810.000

30- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة الباحة 

)اجملموعة التاسعة(

19210.000

1437/2/13هـ1437/2/13هـ

31- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الطرق الثانوية مبنطقة 

عسير )اجملموعة السابعة(

19310.000

32- متديد استكماالت طرق: 

عقبة اخلشبة، وحمايات 

لعقبة نصاب،وطريق آل عمار 

اجلوف بطول )12( كلم

4250.000

وزارة النقــــــل
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

33- متديد استكمال الطريق 

الرديف الشمالي مع جسور 

األودية وتقاطع بطول )12( 

كلم

4650.000

1437/2/13هـ1437/2/13هـ

34- متديد طريق ظهياي العقل 

اجملمعة ،وطريق قرى زعبان 

حميد العالي طول )62( كلم

47100.000

35- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكمال طريق حائل 

/ املدينة املنورة بطول )17( كلم 

)اجلزء الواقع مبنطقة املدينة 

املنورة(

17910.000

36- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع الصيانة الوقائية 

لطرق رفحاء/ العويقيلية عقد 

رقم )1403(

1822000

1437/2/14هـ1437/2/14هـ

37- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة الباحة 

)اجملموعة الثانية عشر(

19610.000

38- متديد استكمال النماص 

الفرعائ مصنع االسمنت 

) النماص بيشة( )املرحلة 

الثانية(

14610.000

39- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكماالت بعض 

الطرق مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة الثانية عشر(

16710.000

40- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع طريق اخلرج / القويعية 

املزدوج )املرحلة األولى( مبنطقة 

الرياض

23810.000

41- متديد األعمال املتبقية 

ملشروع استكمال بعض الطرق 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الثانية عشر(

23910.000

42- إعادة طرح منافسة 

نظافة مبنى إدارة الطرق 

والنقل مبنطقة الباحة

1904000

43- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة 

الرياض )اجملموعة التاسعة 

والثالثون(

19810.000

1437/1/28هـ1437/1/28هـ

44- متديد األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة القصيم )اجملموعة 

السابعة عشر(

19910.000

45- متديد األعمال املتبقية 

الستكماالت بعض الطرق 

مبنطقة مكة املكرمة 

)اجملموعة الرابعة عشر(

20110.000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

46- متديد استكماالت طرق - 

إزدواج طريق حفيرة نساح ، وربط 

احلريق بطريق احلوطة ووصلة 

نعام ، وربط الدلم بطريق احلائر 

احلوطة وطريق الصناعية ضرقا 

بطول )34( كلم 

8100.000

1437/2/13هـ1437/2/13هـ
47- متديد احملاور التي تخدم 

العوامية مع التقاطعات 

بطول )13( كلم

33100.000

48- متديد الطرق القصيرة  

مبنطقة جازان )اجملموعة 

اخلامسة(

32810.000

وزارة الحـــــج

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الحج
عملية صيانة ونظافة 

وتشغيل مبنى وزارة احلج مبكة 

املكرمة - احلمراء

1437/2/26هـ1437/2/26هـ2000 1437/1هـ

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للشؤون 
اإلدارية 
والمالية

 إدارة العقود 
والمشتريات

1- تأثيث وتهيئة اخملتبر الطبي 

مببنى املستودعات واخملتبرات 

بالرياض

1437/2/25هـ 1437/2/24هـ1000 437/1

2- جتهيز مركز طب األسنان 

بالرياض
1437/2/27هـ    1437/2/26هـ1000 437/2

3- توريد وتركيب وحدة نظام 

التعقيم املركزي مبركز طب 

األسنان بالرياض

1437/3/3هـ 1437/3/2هـ1000 437/3

الصندوق السعودي للتنمية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الصندوق 
السعودي 

للتنمية

1- تقدمي خدمات استشارية 

ودعم فني ملكتب إدارة املشاريع 

بالصندوق

1437/4/2هـ 1437/4/1هـ 2000 

2- إعادة طرح منافسة توريد 

وجتهيز مركز بيانات احتياطي 

ملركز تقنية املعلومات

1437/5/2هـ 1437/5/1هـ 2000 

3- جتديد وتوريد رخص برمجيات 
ودعم فني للصندوق السعودي 

للتنمية
1437/4/4هـ 1437/4/3هـ 2000 

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

تأمني مستلزمات طبية
 03/279

2015/
1437/3/12هـ1437/3/11هـ2000

وزارة النقــــــل
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون

1- صيانة ونظافة كل 

من مباني الشؤون 

الهندسية ومحطة اإلرسال 

واالستوديوهات اإلذاعية ومبنى 

احلركة والكراج مبنطقة املدينة 

املنورة

 6

1438/1437/
1437/2/21هـ1437/2/20هـ2000

2- تشغيل وصيانة محطات 

اإلرسال األربع في كل من 

)رفحاء,األفالج,عفيف,جنران(

 7

1438/1437/
1437/2/25هـ1437/2/24هـ2000

3- توريد وتركيب وتطبيق 

نظام معياري لتخطيط املوارد 

ألنظمة الوزارة احلكومية 

)النظام املالي(

 8

1438/1437/
1437/2/27هـ1437/2/26هـ2000

4- صيانة وتطوير اخلدمات 

اإللكترونية والتفاعلية املعنية 

باإلعالم اجلديد

 9

1438/1437/
1437/2/28هـ1437/2/27هـ2000

5- حتديث شاشات العرض 

احلائطية للقناة اإلخبارية 

)استوديو E( مبركز تلفزيون 

الرياض

 10

1438/1437/
1437/3/3هـ1437/3/2هـ2000

هيئة تطوير 
المدينة 
المنورة

1- مشروع تأمني وتوريد 

وحتديث برامج احلاسب اآللي 

ومستلزماته

1437/2/27هـ 1437/2/26هـ1000 1436/16

2- مشروع استكمال حتسني 

وجتميل الشوارع واألرصفة 

باملنطقة املركزية في املدينة 

املنورة

1437/3/4هـ 1437/3/3هـ4000 1436/17

هيئة 
االتصاالت 

وتقنية 
المعلومات

متديد موعد منافسة مشروع 

إنشاء نظام حديث إلدارة 

الطيف الترددي 

1437/4/26هـ  1437/4/25هـ  25,000 

الهيئة 
الملكية 
للجبيل 

ويبنع المركز 
الرئيس 
الرياض

مشروع تشغيل وصيانة 

النباتات ونظام الري للمركز 

الرئيس للهيئة امللكية 

للجبيل وينبع مبدينة الرياض 

)ملدة ثالث سنوات ميالدية( 

س16 – 

خ300
1437/3/10هـ1437/3/10هـ1000

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

1- مشروع تطوير منطقة 

اإلخالء
1437/2/20هـ1437/2/20هـ6959000-ع04م

2- متديد موعد منافسة 

مشروع تطوير منتزهات 

األندلس والدفي وجند

1437/2/28هـ1437/2/28هـ5319000-ع71

3- توريد أجهزة ومعدات 

ألعمال الصيانة

23ي- ط ش 

06 ب
1437/2/26هـ1437/2/26هـ1000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الهيئة 
السعودية 

للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة 

نظافة ومكافحة احلشرات في 

املبنى الرئيسي والفروع
1437/3/18هـ1437/3/17هـ2000 2015/9

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

1- توريد عدد )7( سيارات 

من نوع إسعاف للمحطات 

بالساحل الشرقي والغربي ، 

القيام بتوريد عدد )7( سيارات 

من نوع إسعاف للمحطات 

بالساحل الشرقي والغربي 

1437/3/4هـ1437/3/4هـ500 -

2- متديد موعد منافسة إعادة 

إعمار نظام عدم اإلنقطاع 

املفاجىء )220 فولت( والتيار 

املستمر )110 فولت( مبحطة 

ضخ جدة )JPSI( بخطوط 

أنابيب نقل مياه الشعيبة

SH/

R/E/913
1437/2/14هـ1437/2/14هـ500

3- متديد موعد منافسة مشروع 

إنشاء مقرات أمن املنشآت 

مبحطات التحلية ، القيام بتنفيذ 

وتطوير عدد )42( موقع مبساحة 

إجمالية بتطوير املوقع 123,374م. 

1- منطقة املدينة املنورة 

واملنطقة الشمالية.

2- املنطقة اجلنوبية.

3- املنطقة الشرقية 

4- املنطقة الغربية

5- منطقة الرياض

1437/3/5هـ1437/3/4هـ20.000 _ 

4- متديد موعد منافسة 

مشروع تطوير شبكة احلاسب 

اآللي باملركز الرئيسي

1437/3/6هـ1437/3/6هـ1000 _ 

5- متديد موعد منافسة 

تركيب أنظمة االتصاالت 

السلكية واملقسمات 

الهاتفية حملطة رأس اخلير 

1437/3/11هـ 1437/3/11هـ500 36156

المؤسسة 
العامة 

للخطوط 
الحديدية

الصيانة الوقائية وتشغيل 

وإصالح محطات الوقود في 

)محطة الورشة القدمية بالدمام 

– الورشة اجلديدة بالدمام - ورشة 

الصيانة مبحطة الدمام – محطة 

األحساء – محطة ورشة الرياض(

1437/2/11هـ1437/2/11هـ2015210731000

مؤسسة 
البريد 

السعودي

تأمني محروقات مؤسسة البريد 

السعودي وبريد منطقة الرياض

) 18 ( لعام 

1437/1436هـ
1437/2/26هـ1437/2/26هـ10.000

الهيئات والمؤسسات
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
البلدية 

والقروية

تأجيل مشروع تشغيل وصيانة 

احلاسب اآللي بديوان الوزارة
1437/2/4هـ1437/2/3هـ810.000

أمانة جدة

تأجيل موعد مشروع غلق 

اخلاليا رقم )1 و2 و3( مبردم 

النفايات اجلديد بوادي عسالء 

5/001/0360/00/00/4

1437/2/6هـ1437/2/6هـ5000

بلدية
خميس 
مشيط

1- تنظيف السيارات عن طريق 

الرذاذ في كافة محافظة 

خميس مشيط

1437/2/28هـ1437/2/27هـ1000

2- متديد موعد منافسة 

حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 10 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

1437/2/5هـ1437/2/4هـ

3- متديد موعد منافسة 

حمايه األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 12 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

4- متديد موعد منافسة 

حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 13 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

5- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف مياه 

األمطار لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها م 2 

19/007/101/0602/08/00/4

10.000

6- متديد موعد منافسة إنارة 

الطرق والشوارع لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها م 1 

19/007/001/0601/09/00/4

10.000

7- متديد موعد منافسة إنارة 

الطرق والشوارع لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها م 2 

19/007/001/0601/09/00/4

10.000

8- متديد موعد منافسة إنشاء 

مباني بلدية ومرافق عامة م 2
1437/2/6هـ1437/2/5هـ15.000

بلدية 
الموسم

1- الصيانة والنظافة 

املباشرة – صيانة وتشغيل 

املعدات واآلليات باملوسم 

19/09/701/001/00/00/3

1437/2/27هـ1437/2/26هـ1000

2- إنشاء الطرق واجلسور 

19/09/701/0070/00/00/4
1437/3/3هـ1437/3/2هـ1000

بلدية الطوال

متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق عامة 

)استكمال مبنى البلدية( 

019/009/601/0607/99/01/4

1437/1/29هـ1437/1/28هـ4000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
بني كبير

1- التخلص من 

النفايات مرحلة  3 

19/14/0702/0067/00/00/4

1000

1437/3/17هـ1437/3/16هـ 2- مباني البلدية ومرافق عامة 

19/14/0702/0063/00/00/4
2500

3- درء أخطار السيول 

وتصريف األمطار مرحلة 1 

19/14/01/0602/08/00/4

3000

4- إنشاء شبكة 

حاسب آلي مرحلة 2 

19/14/0702/0021/00/00/4

500

1437/3/19هـ1437/3/18هـ
5- مباني بلدية ومرافق 

عامة  مرحلة 6 

19/14/0702/0607/99/01/4

2500

بلدية الخبراء

1- مشروع صيانة الشوارع 

19/08/304/0004/01/00/4
1500

1437/3/10هـ1437/3/9هـ

1500بـدون2- استئجار سيارات 

بلدية 
أحد المسارحة

متديد موعد منافسة نظافة 

إسكان امللك عبداهلل التنموي 

باحلصمة ورمادة ) 2242 

الصيانة والنظافة –عقود ( 

019/009/401/001/0013/00/3

1437/1/27هــ1437/1/26هـ5000

بلدية األحمر

1- حفر آبار وإنشاء خزانات 

ومتديد شبكة ري باألحمر 

019/004/707/0005/00/00/4

 13

1437/1436/
1500

1437/3/4هـ1437/3/4هـ
2- تأهيل األحياء 

العشوائية باألحمر 

019/004/707/0025/00/00/4

 14

1437/1436/
1500

بلدية القنفذة

1- صيانة التقاطعات 

19/05/301/0001/00/00/3
 1000

1437/2/14هـ 1437/2/13هـ 

2- صيانة امليادين 

وجسور املشاة 

19/05/301/0001/00/00/3

 1000

3- صيانة اجلزر الوسطية 

19/05/301/0001/00/00/3
 1000

4- صيانة اجملسمات اجلمالية 

19/05/301/0001/00/00/3
 1000

5- صيانة دورات 

املياه ومرافق البلدية 

19/05/301/0001/00/00/3

 1000

6- صيانة املالعب والساحات 

19/05/301/0001/00/00/3
 1000

7- صيانة مباني البلدية 

19/05/301/0001/00/00/3
 1000

8- صيانة اإلنارة ومستلزماتها 

19/05/301/0008/00/00/3
 2000

9- صيانة احلدائق وشبكات 

الري 19/05/301/0009/00/00/3
 2000

وزارة الشؤون البلدية والقروية
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلـديـــة 
أبـانــات 

)ضليع رشيد(

1- سفلتة الطرق ألبانات 

019/008/001/0601/07/00/4
5000

1437/3/4هـ 1437/3/3هـ 

2- درء أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار  لقرى أبانات 

 019/008/001/0602/08/00/4

2000

3- تأهيل وتطوير 

وحتسني الطرق 

19/8/704/0028/00/00/4

3500

بلدية عنيزة

1- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات وآليات التخلص 

من النفايات

1 1000

1437/3/3هـ1437/3/2هـ

2- تسوير األراضي البلدية 

مبحافظة عنيزة
2 2000

3- تسمية وترقيم الشوراع 

واألمالك مبحافظة عنيزة
3 1000

4- نظافة شرق محافظة 

عنيزة
4 15.000

5- نظافة وسط وغرب 

محافظة عنيزة
1437/4/2هـ1437/4/1هـ30.000 5

بلدية قلـوة

1- حتسني وجتميل مداخل 

لألمانة والبلديات قطاع ) د ( 

19/14/001/603/01/00/4

1500

1437/3/4هـ1437/3/3هـ

2- حتسني وجتميل مداخل 

األمانة والبلديات وفر 

تكاليف )مرحله ثانية( 

19/14/001/603/07/00/4

1000

3- التخلص من النفايات 

19/14/301/0089/00/00/4
1500

4- تطوير معدات 

وآليات البلدية 

19/14/301/0058/00/00/4

1500

5- أسواق ومسالخ 

19/14/301/606/99/01/4
2500

6- درء أخطار السيول 

19/14/001/602/02/00/4
4500

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية جبة

1- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق 

عامة )إنشاء دورات مياه 

واستكمال سكن العمال(  

19/12/401/607/99/01/04

 1000

1437/2/26هـ1437/2/25هـ

2- متديد موعد منافسة 

مباني بلدية ومرافق عامة 

)إنشاء بوابة ملدخل قرية قناء( 

19/12/401/607/99/01/04

 500

3- متديد موعد منافسة 

إنشاء استراحة للبلدية 

19/12/401/607/03/00/4

 2000

4- متديد موعد منافسة 

آليات ومعدات – عقد1  

19/12/401/609/01/00/04

 500

5- متديد موعد آليات 

ومعدات – عقد2  

19/12/401/609/01/00/04

 500

6- حدائق وممرات 

مشاة وساحات 

19/12/401/605/99/01/04

 1000

7- مباني بلدية ومرافق عامة 

19/12/401/607/99/01/04
 2000

8- تأمني املعدات لدرء أخطار 

السيول لألمانة والبلديات 

التابعة )بلدية مدينة جبة( 

19/12/1/611/00/00/4

 2500

بلدية مرات

1- أسواق ومسالخ )إنشاء 

أحواش أغنام مبرات( 

19/004/308/0606/99/01/4

 9

/1437/436هـ
3000

1437/3/24هـ1437/3/24هـ

2- إنشاء املنتزه الوطني مبرات 

19/004/308/0605/99/01/4

 10

/1437/436هـ
5000

3- إنشاء مركز تاريخي وتراثي 

19/004/308/0071/00/00/4

 11

/1437/436هـ
5000

4- تأمني معدات وآليات 

للبلدية والطوارئ 

19/004/308/0605/00/00/4

 12

/1437/436هـ
2000

وزارة الشؤون البلدية والقروية

المرة 
األولى

والمواصفات  الشروط  على  للحصول  المعلنة  للجهات  التقدم  عنها  المعلن  المنافسات  في  الدخول  يرغب  من  فعلى 
المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.  
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

 تعلن اأمـانة منطقـة الريـا�ض عن تاأجيل موعد املزايدة التالية : 

موعد قبول العطاءات وفتح المظاريفمدة العقدرقمهااسم المزايدة

مت التاأجيل لأجل غري م�شمى25 �شنة77ا�شتثمار موقع اأر�ض ف�شاء باملخطط رقم )3312( بحي اخلري لإقامة م�شروعات ترفيهية مميزة

ولالستفسار يمكن االتصال على هاتف اإلدارة العامة لالستثمار سنترال رقم : 4140500 تحويلة رقم )556 أو 702 (
http://www.investment.alriyadh.gov.sa أو موقع اإلدارة على اإلنترنت

تعلن اأمـانة العا�شمة املقد�شة - تنمية ال�شتثمارات البلدية - عن متديد موعد املزايدة التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدة

1000بدونمتديد موعد مزايدة جممع جتاري )مول مغلق �شابقاً( ويل العهد 6 م/64

يوم الأحد

1437/3/2هـ

ال�شاعة  احلادية ع�شر �شباحاً

يوم الأحد

1437/3/2هـ

ال�شاعة  احلادية ع�شر �شباحاً

  تعلن  اأمانة منطقة الق�شيم عن تاأجيل موعد فتح مظاريف املزايدات ال�شتثمارية يف مدينة بريدة كالتايل :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

1
تاأجري اأر�ض ف�شاء لإن�شاء وت�شغيل منطقة لل�شناعات التحويلية للتمور وم�شتقاتها على طريق امللك عبدالعزيز 

اجلنوبي يف مدينة بريدة )م�شروع مميز مع اإرفاق عر�ض مايل وفني للم�شروع(
748420٫000

1437/3/19هـ1437/3/18هـ

74833000تاأجري عدد )30( موقع لوحات اإعالنية موبي داخل مدينة بريدة2

3
تاأجري ك�شك كفي �شوب قائم على طريق امللك عبداهلل داخل مواقف اأ�شواق النافورة يف حي ال�شفراء يف مدينة 

بريدة
4781500

74825000تاأجري عدد )2( اأر�ض ف�شاء لإقامة نقاط ذبح �شمال وجنوب مدينة بريدة4

74853000تاأجري موقع لإقامة لوحة اإعالنية على تقاطع عمر بن اخلطاب مع علي بن اأبي طالب يف مدينة بريدة5

74862000تاأجري موقع لإقامة لوحة اإعالنية على تقاطع عثمان بن عفان مع امللك �شعود يف مدينة بريدة6

74872000تاأجري اأر�ض ف�شاء لإقامة بقالة ومق�شف داخل مدينة الأنعام يف مدينة بريدة7

7488500تاأجري موقع لإقامة مق�شف داخل مبنى وكالة الأمانة للم�شاريع يف مدينة بريدة8

9
تاأجري ت�شغيل و�شيانة الواحة اخل�شراء يف مدينة بريدة )وحدة فرز النفايات ,  وحدة الإطارات , الهدم , 

الأخ�شاب (
74895000

74902000تاأجري مق�شف وبقالة قائمني يف حي الإ�شكان يف مدينة بريدة10

فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدات مراجعة اإلدارة العامة لالستثمار في مبنى وكالة األمانة للخدمات في مدينة بريدة ولالستفسارات االتصال على 0163251136 تحويلة 152  
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

  تعلن اأمانة منطقة الق�شيم عن طرح مزايدات ا�شتثمارية مبدينة بريدة كالتايل :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

75035000تاأجري عمليات التحميل والتنزيل يف ال�شوق املركزي احلايل يف مدينة بريدة  1

1437/3/4هـ1437/3/3هـ

75045000تاأجري اأر�ض ف�شاء لإقامة �شالة األعاب ريا�شية جنوب كراج النظافة  على الطريق الدائري الداخلي ال�شرقي يف مدينة بريدة2

75055000تاأجري م�شلخ الطيور يف مدينة الأنعام يف مدينة بريدة 3

74451000تاأجري موقع لإقامة لوحات اإعالنية جي . �شي . كوم على طريق اأبو بكر ال�شديق ) واجهة بحرية حي الإ�شكان( يف مدينة بريدة4

5
تاأجري ك�شك قائم لبيع الزهور والهدايا على طريق امللك عبداهلل يف املواقف ال�شرقية مل�شت�شفى امللك فهد التخ�ش�شي يف مدينة 

بريدة 
7446500

74472000تاأجري عدد )6( مواقع قائمة لبيع الذرة واأكالت الت�شايل داخل مدينة بريدة6

74481000تاأجري جم�شمات غرفة كهرباء اأ�شواق الأمانة يف مدينة بريدة7

74492000تاأجري موقع �شراف اآيل �شيار قائم على طريق امللك خالد غرب اأ�شوق الراجحي ال�شرقية يف مدينة بريدة8

74502000تاأجري موقع �شراف اآيل �شيار قائم �شرق طريق عثمان بن عفان و�شمال طريق امللك �شلمان يف مدينة بريدة9

74512000تاأجري موقع �شراف اآيل �شيار قائم يف حديقة الأمانة على �شارع الأربعني غرب مبنى وكالة الأمانة للخدمات يف مدينة بريدة10

74522000تاأجري موقع �شراف اآيل �شيار قائم �شرق تقاطع عمر بن عبدالعزيز مع امللك خالد يف مدينة بريدة11

12
تاأجري موقع �شراف اآيل �شيار قائم �شرق طريق عثمان بن عفان على املواقف الغربية حلديقة حي الإ�شكان ال�شرقية يف مدينة 

بريدة
74532000

74542000تاأجري موقع كويف �شوب �شيار قائم �شرق تقاطع امللك �شلمان مع طريق عمر بن اخلطاب يف مدينة بريدة  13

1437/3/11هـ1437/3/10هـ

14
تاأجري مبنى قائم لت�شغيله  متوينات مواد غذائية ولوازم رحالت يف الواحة اخل�شراء )كراج عمال طمر النفايات(يف ع�شيالن يف 

مدينة بريدة  
7455500

74562000تاأجري غرفة �شراف اآيل قائمة على �شارع ال�شناعة يف مدينة بريدة  15

7458500تاأجري موقع جديد لإقامة لوحة يوين بول على تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع طريق الإمام حممد بن �شعود يف مدينة بريدة 16

17
تاأجري موقع كفي �شوب �شيار قائم على طريق عثمان بن عفان  على املواقف ال�شرقية حلديقة حي الإ�شكان الغربية يف مدينة 

بريدة
7459500

7460500تاأجري موقع لإقامة �شراف اآيل جداري داخل �شالة مركز النخلة يف مدينة التمور يف مدينة بريدة18

74612000تاأجري موقع لإقامة �شراف اآيل �شيار �شرق تقاطع امللك �شلمان مع عثمان بن عفان يف مدينة بريدة 19

20

تاأجري عدد )2( موقع لإقامة �شراف اآيل يف مدينة بريدة:

�شراف اآيل �شيار �شرق تقاطع امللك �شلمان مع عثمان بن عفان جنوب مكاتب تاأجري ال�شيارات 

�شراف اآيل جداري داخل مبنى وكالة الأمانة للخدمات 

74621000

21

تاأجري عدد )2( موقع لإقامة ك�شك م�شروبات ووجبات خفيفة يف مدينة بريدة:

ك�شك على الزاوية ال�شمالية الغربية ملواقف جامع خادم احلرمني ال�شريفني على �شارع ال�شناعة  

ك�شك داخل مبنى وكالة الأمانة للخدمات

74631000

22
تاأجري عدد )8( مواقع لإقامة لوحات اإعالنية باك ليت يف املواقف اخلارجية حلديقة امللك عبداهلل الواقعة على طريق امللك فهد 

يف مدينة بريدة 
74642000

74652000تاأجري موقع قائم لإقامة لوحة تلفزيونية قائمة على تقاطع طريق عثمان بن عفان مع علي بن اأبي طالب يف مدينة بريدة23

75012000تاأجري موقع كويف �شوب �شيار قائم على طريق علي بن اأبي طالب على املواقف اجلنوبية ملجمع املحاكم يف مدينة بريدة  24

75022000تاأجري موقع كويف �شوب �شيار قائم غرب طريق عثمان بن عفان جنوب طريق امللك �شلمان يف مدينة بريدة25

فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدات مراجعة اإلدارة العامة لالستثمار في مبنى وكالة األمانة للخدمات في مدينة بريدة ولالستفسارات االتصال على 0163251136 تحويلة 152
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة خمي�ض م�شيط ) اإدارة ال�شتثمارات ( عن طرح املناف�شات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1500اأر�ض جتاري �شكني رقم املخطط 1403/165/ج/12

1437/2/26هـ1437/2/25هـ

1500اأر�ض جتاري ) مطعم ( رقم 15 خمطط رقم ج/216/1406/1/2 باحل�شاري2

1500اأر�ض رقم 14 مبخطط 2/4/1416/426/ باملحالة3

1500اأر�ض رقم 15 مبخطط 2/4/1416/426/ باملحالة4

1500اأر�ض رقم 16 مبخطط 2/4/1416/426/ باملحالة5

1000بوفية بحديقة اخلطوط ال�شعودية ) قائم (6

1000بوفية غرب اجلمعية اخلريية ) قائم (7

1500اأر�ض جتاري �شكني رقم 3 ب مبخطط 1422/656/ع/82

1437/2/27هـ1437/2/26هـ

1500اأر�ض جتاري �شكني رقم 4 ب مبخطط 1422/656/ع/92

1500اأر�ض جتاري �شكني رقم 5 ب مبخطط 1422/656/ع/102

1500اأر�ض جتاري �شكني رقم 6 ب مبخطط 1422/656/ع/112

1437/3/12هـ1437/3/11هـ5000اإن�شاء وت�شغيل �شوق الأنعام وم�شلخ البلدية واحلبوب والأعالف وال�شمنت12

1437/3/18هـ1437/3/17هـ1000تاأجري مواقع لوحات )لمبو�شت( على نفق الغروي13

1.تقديم العطاء بقسم االتصاالت اإلدارية بالبلدية حسب المواعيد المحددة مع إرفاق الضمان البنكي 100 % 
2 .شراء المزايدات من البلدية )إدارة االستثمارات( مباشرة.

تعلن بلدية خمي�ض م�شيط – اإدارة ال�شتثمارات - عن طرح املناف�شات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المنافسةم

1000القطعة رقم5/ب مبخطط1419/583/ع/2جتاري �شكني1

1437/3/5هـ1437/3/4هـ 1000/القطعة رقم 1340 مبخطط1412/194/ج/2 1412/194/ججتاري �شكني2

1000القطعة رقم 1341 مبخطط 1412/194/ج/2جتاري �شكني3

• شراء نسخ المزايدات من )البلدية إدارة االستثمارات ( مباشرة .	
• تقديم العطاءات إلدارة االستثمارات البلدية حسب المواعيد المحددة مع إرفاق ضمان بنكي 100 %.	
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استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة النبهانية عن طرح مزايدتني ملوقعني ا�شتثماريني كالتايل :

تاريخ فتح المظاريفآخر موعد لقبول العطاءاتمكان تسليم المظاريف       قيمة الكراسةاسم المزايدةم

1
موقع ا�شتثماري ليكون �شراف اآيل لأحد البنوك  اأمام بنك الراجحي على طريق امللك 

عبدالعزيز  

 200

بلدية

حمافظة النبهانية

ق�شم ال�شوؤون املالية

يوم الإثنني  

 1437/3/3هـ

 2015/12/14م

يوم الثالثاء

4/ 1437/3هـ

2015/12/15م

ال�شاعة العا�شرة �شباحاً
موقع ا�شتثماري ليكون كايف �شوب اأمام منتزه املزيريره على الطريق العام  2

 تعلن بلدية فر�شان عن طرح املوقعني التاليني لال�شتثمار  :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتالموقعاسم المنافسةم

فر�شانتاأجري ق�شر اأفراح بفر�شان1

1437/2/18هـ1437/2/17هـ

تاأجري اأر�ض لإقامة اأ�شواق الأعالف2
�شرق خمطط )2( 

بفر�شان

 تعلن بلدية حمافظة ينبع عن طرح املناف�شتني التاليتني  :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المزايدةم

5000املتحف واملطعم الرتاثي1

1437/2/11هـ1437/2/10هـ

30٫000الواحة البيئية2

الشروط الرئيسية الخاصة :
1- سجل تجاري بنفس النشاط . 2- ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة .

تعلن بلدية حمافظة �شمد عن طرح املناف�شتني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المزايدةاسم المزايدةم

500-تاأجري املحالت التجارية ب�شوق ال�شقريي1

الأحد 

 1437/2/24هـ

الإثنني 

 1437/2/25هـ

2
تاأجري مواقع لوحات  دعاية واإعالن

 )يوين بول – ميغا- موبي(   
-500

مكان شراء  الكراسات وتقديم  العطاءات بلدية محافظة ضمد

تعلن بلدية املذنب عن طرح املناف�شات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1000بدوناإن�شاء لوحة اإلكرتونية - طريق امللك عبدالعزيز حي ال�شاحلية1

1437/2/27هـ1437/2/26هـ 1000بدونلوحة اإلكرتونية قائمة - طريق امللك عبد العزيز2

1000بدونمطعم ذات عالمة جتارية عاملية على طريق امللك عبدالعزيز3

لالستفسار االتصال هاتف رقم ) 063420053( تحويلة )420( - إدارة االستثمارات البلدية 
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تعلن اإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�شكرية للت�شغيل وال�شيانة بتبوك عن طرح املناف�شات التالية :

الموعد الُمحدد لفتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةاسم المنافسةم

1
تاأجري موقع لإن�شاء �شراف اآيل اأمام مبنى الفرع املايل مبدينة امللك عبدالعزيز الع�شكرية 

بتبوك 
جمانـا16070-10ً

يوم اخلمي�ض 

21 /1437/2هـ

اخلمي�ض

21 /1437/2هـ

ال�شاعة 2٫00 ظهرًا

جمانـا10ً-83808تاأجري موقع لإن�شاء �شراف اآيل قرب ال�شوق التابع لإ�شكان معهد �شالح املدرعات 2

3
تاأجري موقع لإن�شاء �شراف اآيل بال�شوق املركزي رقم )1( مبدينة امللك عبدالعزيز الع�شكرية 

بتبوك 
جمانـا83809-10ً

4
تاأجري موقع لإن�شاء �شراف اآيل بال�شوق املركزي رقم )2( مبدينة امللك عبدالعزيز الع�شكرية 

بتبوك 
جمانـا83810-10ً

5
تاأجري موقع لإن�شاء �شراف اآيل بالقرب من النادي الريا�شي التابع مل�شت�شفى امللك �شلمان 

الع�شكري و�شكن املمر�شات القدمي  
جمانـا83811-10ً

6
تاأجري موقع لإن�شاء �شراف اآيل باملواقف التابعة مل�شت�شفى امللك �شلمان الع�شكري بتبوك 

مبدينة امللك عبدالعزيز الع�شكرية بتبوك 
جمانـا83813-10ً

7
تاأجري موقع لإن�شاء �شراف اآيل بالقرب من �شكن ال�شباط العزاب وق�شم ال�شوؤون الريا�شية 

مبدينة امللك عبدالعزيز الع�شكرية بتبوك 
جمانـا83816-10ً

جمانـا10ً-130589تاأجري �شوبرماركت بحي ال�شالمة مبدينة امللك عبدالعزيز الع�شكرية بتبوك 8

جمانـا10ً-130590تاأجري ميني ماركت ولوازم بحرية بفرع الإدارة ب�شرما 9

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن اإدارة الت�شغيل وال�شيانة للمن�شاآت الع�شكرية بالعيينة عن طرح املناف�شات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

1
تاأجري وت�شغيل بقالة ال�شارع ال�شاد�ض بالإ�شكان العائلي بالكلية 

احلربية 
1437/3/10هـ1437/3/9هـ100م/437/3

2
تاأجري وت�شغيل بوفية حديقة العائالت بال�شارع ال�شاد�ض 

بالإ�شكان العائلي بالكلية احلربية 
1437/3/11هـ1437/3/10هـ100م/437/4

3
تاأجري وت�شغيل امل�شغل الن�شائي بال�شارع ال�شاد�ض بالإ�شكان 

العائلي بالكلية احلربية 
1437/3/12هـ1437/3/11هـ100م/437/5

4
تاأجري وت�شغيل بوفية ال�شارع الرابع بالإ�شكان العائلي بالكلية 

احلربية 
1437/3/13هـ1437/3/12هـ100م/437/6

1437/3/17هـ1437/3/16هـ100م/437/7تاأجري وت�شغيل حمل حالق مبع�شكر عمال الإدارة 5

1437/3/18هـ1437/3/17هـ100م/437/8تاأجري وت�شغيل املطبخ ال�شعبي واملخبز بالكلية احلربية 6

علمًا بأن بيع الكراسات وتقديم العروض بمقر إدارة التشغيل والصيانة بالكلية الحربية وفتح المظاريف الساعة الواحدة ظهرًا

املــالــيــة  وزارة  تعلن 
مــواقــع  ــاأجــري  ت يف  رغبتها  ــن  ع

العامة  اخلــدمــات  مركز  مبباين 

ملزاولة  املكرمة  مبكة  بال�شمي�شي 

 , فــوتــوغــرايف  ت�شوير   ( ن�شاط 

حفظ اأمانات العف�ض , بوفيهات( 

ــن طريق  الــعــامــة ع ــدة  ــاملــزاي ب

الــظــرف املــخــتــوم .. وعــلــى من 

املــزايــدة  بهذه  الــدخــول  يرغب 

املعدة  ال�شروط  على  الإطـــالع 

لذلك والتي تعترب جزء ل يتجزاأ 

الطرفني  بــني  الإيــجــار  عقد  مــن 

موافقة  املـــزاد  دخــولــه  ويعترب 

وميكن  فيها  ورد  مــا  على  منه 

من  منها  ن�شخة  على  احل�شول 

اأمالك  مب�شلحة  التاأجري  اإدارة 

و�شيكون   .. ــوزارة  ــال ب الــدولــة 

العرو�ض  ل�شتقبال  موعد  اآخــر 

املوافق  الأحد  يوم  دوام  بنهاية 

, ويتم ت�شليمها  1437/3/16هـ 

اأمالك  مب�شلحة  التاأجري  لإدارة 

بالريا�ض  املالية  بوزارة  الدولة 

ولزيارة املواقع واحل�شول على 

التن�شيق  ميكن  الـــالزم  امل�شهد 

مع مكتب مركز اخلدمات العامة 

بال�شمي�شي مبكة املكرمة .
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وحري  نا�صر  بن  وحري  للمواطن:  العائد   )114( رقم  العقار  اأ�صحاب  على  باأن  الأح�صاء  اأمانة  تعلن 
اخلالدي ،املنزوع ملكيته ل�صالح تنظيم املخطط رقم )19/14( بالعيون بالأح�صاء.

عليه مراجعة الأمانة ) اإدارة ال�صوؤون الإدارية واملالية - اإدارة نزع امللكية( م�صطحباً معه الوثائق وال�صكوك 

ال�صرعية التي تثبت ملكيته لذلك العقار وذلك يف مدة لتتجاوز )30 يوم( ثالثون يوماً من تاريخ ن�صر الإعالن 

ل�صتكمال الإجراءات الالزمة للتعوي�ض.

إلحاقًا إلى اإلعالن الصادر بخصوص نزع ملكية العقارات الواقعة في حي العود وحي المرقب 
في  المحددة  العقارات  ألصحاب  الموجهة  اإلخالء  إبالغ  وخطابات  المشروع  لصالح  الصالحية  وحي 

المخططات.
فنود  الريا�ض،  مدينة  فـي  العام  للنقل  عبدالعزيز  امللك  م�صــروع  ل�صالح  ملكيتها  املنزوع  العقارات  لأ�صحاب 

الإ�صارة اإىل موعد اإخالء العقارات املحدد بيوم 24 �صفر 1437هـ ، واأن نلفت اإنتباه مالك العقارات اأنه �صوف يتم 

ف�صل اخلدمات العامة من الكهرباء واملاء والهاتف فـي التاريخ امل�صار اإليه اأعاله.

لال�صتف�صار الت�صال على هاتف: 011-8021234

نزع ملكية عقارات

تعلن اأمانة حمافظة الطائف  عن وجود عدد من ال�صيارات القدمية واملتهالكة واملقرر بيعها يوم الأحد 
1437/2/10هـ، ح�صب تقومي اأم القرى بعد �صالة الع�صر باإذن اهلل، وعلى من يرغب يف ال�صراء املعاينة ومن 

ثم تقدمي �صيك م�صدق مبقدار )5% ( من القيمة، ويو�صع يف ظرف خمتوم وي�صلم للجنة البيع يف الن�صيم بجوار 

�صوق امل�صرتجعات، للمعاينة موقع تواجد ال�صيارات يف الأماكن التالية:

املوقع الأول: طريق اجلنوب خلف حمطة ال�صواط.

املوقع الثاين: طريق الن�صيم بجوار �صوق امل�صرتجعات.

ــ  مكتبي  اأثاث  ــ  )�صيـارات  لديها من  املوجود  الرجيع  بيع  بلدية حمافظة اخلرج عن رغبتها يف  تعلن 
�صكراب حديد( باملزاد العلني.

فعلى من لديه الرغبة يف ال�صراء من هذه الأ�صناف احل�صور اإىل مقر املزاد الواقع مب�صتودعات البلدية نهاية 

�صارع الأمري �صطام )13( �صابقاً قبل �صوق املوا�صي والذي حتدد موعده اإن �صاء اهلل تعاىل يوم الثالثاء املوافق   

1437/2/19هــ، ال�صاعة الرابعة ع�صرًا املوافق 2015/12/1م، ح�صب الآتي:

.)%2.5( بواقع  امل�صرتي  على  ال�صعي  • يكون 
نقدًا. • البيع 

ال�صراء. تاريخ  من  اإ�صبوع  خالل  �صراوؤها  مت  التي  املواد  من  املوقع  اإخالء  • يجب 

ومنزلية  ومكتبة  طبية  اأجهزة  اأثاث  رجيع  بيع  عن  للعيون  التخ�ص�صي  خالد  امللك  م�صت�صفى  يعلن 
و�صكراب حديد وقطع غيار خمتلفة وذلك عن طريق املزايدة العلنية يف مقر امل�صت�صفى بوابة رقم )3( وذلك يوم 

الأربعاء 1437/2/20هـ، املوافق لتاريخ 2015/12/2م. بعد �صالة الع�صر مبا�صرة، على اأن يلتزم من ير�صى 

عليه املزاد بدفع )10%( من قيمة البيع نقدًا كدفعة مقدمة و )5%( من قيمة البيع كتاأمني لنقل ما اأ�صرتاه خالل 

)ع�صرون يوماً( من تاريخ الرت�صية وتعاد اإليه بعد اأن يتم النقل وت�صديد كامل القيمة.

لأجهزة ومعدات  العلني  باملزاد  بيع رجيع  بال�صمالية عن رغبته يف  امل�صلحة  القوات  م�صت�صفى  يعلن 
طبية وغري طبية واأثاث مكتبي وغريه يف م�صت�صفى القوات امل�صلحة بال�صمالية - حفرالباطن.

تاريخ البيع: يوم الأربعاء 1437/3/5هـ، 2015/12/16م، العا�صرة �صباحاً.

مكان البيع: م�صتودعات م�صت�صفى القوات امل�صلحة بال�صمالية/مدينة امللك خالد الع�صكرية يف حفر الباطن.

تعلن ال�صوؤون ال�صحية مبحافظة جدة عن رغبتها يف بيع رجيع م�صت�صفى العيون بجدة الرجيع )الغري 
طبي( عن طريق املزايدة. 

قيمة املزايدة: )%2(.

علماً باأن  اآخر موعد لل�صراء: 1437/3/2هـ، وموعد فتح املظاريف: 1437/3/4هـ .

التالفة باملزاد العلني  ال�صيارات  للتعليم مبنطقة مكة املكرمة عن رغبتها يف بيع  تعلن الإدارة العامة 
وعلى من يرغب الدخول للمزاد التواجد يف اإدارة امل�صتودعات املركزية بالعمرة يف متام ال�صاعة التا�صعة �صباحاً 

من يوم الثالثاء املوافق 1437/2/26هـ، ح�صب تقومي اأم القرى.

وعلى امل�صرتي دفع كامل القيمة فورًا ويتحمل الدللة ونقل جميع ال�صيارات املباعة  بعد ر�صو املزاد.

وعليه اإخالء ال�صاحة من الأعيان الرجيع خالل )خم�صة ع�صر يوماً( من تاريخ املبايعة، مع مالحظة اأن الإدارة 

غري م�صوؤولة عما يحدث للرجيع املباع من فقدان اأو تلف بعد اإنتهاء املدة املحددة لنقلها.

تعلن بلدية حمافظة �صمد عن رغبتها يف بيع رجيع )�صيارات -  معدات- اأثاث- حديد �صكراب تالف (.
فتح  وموعد  1437/2/24هـ،  الأحد  العطاءات:  لتقدمي  موعد  اآخر  باأن  علماً  ريال،   )2000( الكرا�صة:  قيمة 

املظاريف: الإثنني 1437/2/25هـ .

مكان بيع الكرا�صات وتقدمي العطاءات: بلدية حمافظة �صمد.

بيع رجيع بالمزاد العلني

املالك  تعوي�ض  اأعمال  باإنهاء  املكلفة  اللجنة  اأع�صاء  املواطنني  لالإخوة  بلدية حمافظة اخلفجي  تعلن 
بتاريخ   8/585 رقم  الكرمي  ال�صامي  الأمر  على  بناءًا  منح  لديهم  الذين  املق�صومة  املنطقة  يف  ال�صعوديني 

1420/11/20هـ عليهم مراجعة البلدية لإنهاء اإجراءات القرعة العلنية وذلك يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحاً 

الغري  توكيل  الر�صمية ويف حال  الإثباتات  واإح�صار  2015/11/24م،  املوافق  1437/2/12هـ،  الثالثاء  يوم 

ل�صحب القرعة على الوكيل اإح�صار وكالة �صرعية �صارية املفعول. 

تعويض أمالك

تعلن بلدية حمافظة الزلفي لعموم املواطنني عن رغبتها يف بيع قطعة اأر�ض �صكنية باملزايدة بالظرف 
املختوم.

 

قيمة الكراسةالمساحةالموقعالعقار

قطعة اأر�ض �صكنية
حي اليمامة خمطط 

) 920(
648،84500م2

للح�صول على كرا�صة  بالبلدية  ال�صتثمارات  تنمية  ق�صم  املناف�صة مراجعة  الدخول يف هذه  الراغبني يف  فعلى 

ال�صروط واملوا�صفات.

علماً باأن اآخر موعد لقبول العرو�ض يوم الأربعاء 1437/2/20هـ، وفتح املظاريف ال�صاعة الواحدة ظهرًا يوم 

اخلمي�ض  1437/2/21هـ .

بيع قطعة أرض سكنية

تعلن اإدارة الأوقاف وامل�صاجد والدعوة والإر�صاد مبحافظة املندق عن �صغور عدد من وظائف الأئمة 
لعدد من اجلوامع باملحافظة وهي :

جامع التوحيد بال�صغرة ، جامع الو�صط ببلحكم ، جامع الأمري �صلطان بن عبدالعزيز بالعفو�ض ، جامع القبل 

ببلخزمر، وجامع بطيله ، جامع الكاحلة بربحرح ، جامع ح�صوه بدو�ض ، جامع نعا�ض القدمي ، جامع الطرف ، 

جامع ع�صبه .

وكذلك �صغور عدد من وظائف موؤذين اجلوامع وامل�صاجد وهي :

موؤذن بجامع ر�صباء ، جامع ع�صبه ، موؤذن جامع الع�صداء ، موؤذن جامع عم�صان ، موؤذن جامع بطيله ببلخزمر 

، موؤذن جامع الكعامري ، موؤذن جامع بني عمار ، جامع اجلوفاء ، جامع الفرقان بالغمد ، جامع �صيحان ، وموؤذن 

م�صجد احللة ال�صمايل باملندق ، موؤذن م�صجد احللة اجلنوبي باملندق ، موؤذن م�صجد اأبو هريرة باملندق .

فمن يجد يف نف�صه الكفاءة التقدم لالإدارة وي�صرتط ال�صهادة اجلامعية تخ�ص�ض �صريعة بالن�صبة لالأئمة اجلوامع 

علماً اأنه يتوفر �صكن يف كاًل من جامع التوحيد بال�صغرة ، جامع الأمري �صلطان .

�صبيحة  موؤذن بجامع  القرى عن وظيفة  والدعوة والإر�صاد مبحافظة  الأوقاف وامل�صاجد  اإدارة  تعلن 
ال�صفلى بقرية �صبيحة ال�صفلى فئة جامع مبكافاأة قدرها )1790( .

فعلى من يجد يف نف�صه الرغبة التقدم للوظيفة مراجعة املكتب بالقرى لإكمال م�صوغات التعيني.

وظائف شاغرة

تعلن بلدية حمافظة طريف عن متديد موعد قرعة توزيع اأرا�صي ال�صناعية وذلك يوم الإثنني بتاريخ  
1437/3/6هـ .

قرعة توزيع أراضي

�صعبة  بن  املغرية  ملدر�صة  بديل  مبنى  ا�صتئجار  عن  الأح�صاء  مبحافظة  للتعليم  العامة  الإدارة  تعلن 
املتو�صطة يف هجرة خري�ض يتكون من ما يقارب ) 15 ( غرفة.

ومن لديه املبنى املطلوب ولال�صتف�صار التقدم لإدارة ال�صوؤون املالية بالإدارة .

استئجار مبنى
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

قيادة سالح 
الصيانة

تأمني عدد ) 80 ( معلم لغة 

إجنليزية للقوات البرية 
1437/2/18هـ 1437/2/18هـ 4000  1436/28 

إدارة مدينة 
الملك فهد 
العسكرية

1- تأمني وتوريد قطع غيار 

كهرباء ضغط عالي ومنخفض
1437/2/19هـ1437/2/18هـ37/1500

2- تأمني وتوريد مضخات 

وقطع غيار مضخات
1437/2/20هـ1437/2/19هـ37/2500

3- تأمني وتوريد مواد جنارة 

متنوعة
1437/2/25هـ1437/2/24هـ37/3500

4- تأمني وتوريد قطع غيار 

أجهزة منزلية متنوعة
1437/2/26هـ1437/2/25هـ37/4500

1437/3/3هـ1437/3/2هـ537/5500- تأمني وتوريد مواد سباكة

6- تأمني وتوريد قطع غيار 

تبريد وتكييف
1437/3/4هـ1437/3/3هـ37/6500

7- تأجير وتشغيل بقالة مواد 

غذائية بسكن العمال مبدينة 

امللك فهد العسكرية

مجانا37/7ً

1437/3/10هـ1437/3/9هـ

8- تأجير وتشغيل محل حالق 

مبدينة امللك فهد العسكرية 

باملنطقة الشرقية

مجانا37/8ً

9- تأجير وتشغيل كفتيريا 

بسكن العمال مبدينة امللك 

فهد العسكرية باملنطقة 

الشرقية

مجانا37/9ً

10- تأجير وتشغيل مشغل 

نسائي باملركز الثقافي مبدينة 

امللك فهد العسكرية 

مجانا37/10ً

اإلدارة العامة 
لألشغال 

العسكرية

1- تكملة أعمال مشروع 

مبنى اإلدارة العامة لتقنية 

املعلومات بالرياض

3000 407/1/2هـ

1437/2/20هـ1437/2/19هـ

2- إنشاء طريق وإيصال 

اخلدمات ملوقع باجلبيل
3000 134/6/2ج

مجمع الملك 
فهد الطبي 

العسكري 
بالظهران

متديد موعد منافسة صيانة 

نظام الغازات الطبية 

ملدة 5 سنوات 

1437/1/28هـ1437/1/27هـ1000 1436/47/31

مستشفى 
الملك فهد 

للقوات 
المسلحة 

بجدة

1- تأجيل فتح املظاريف 

ملنافسة صيانة األجهزة الطبية
1436/411000

1437/2/5هـ 1437/2/4هـ 2- تأجيل فتح املظاريف 

ملنافسة صيانة األجهزة الغير 

طبية

1436/421000

وزارة الخارجيــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة 
الخارجية

إدارة 
المشتريات

1- متديد موعد منافسة 

أعمال التجهيزات التقنية 

)ICT( ملشروع معهد الدراسات 

الدبلوماسية ووكالة الوزارة 

للشؤون القنصلية

1437/2/6هـ 1437/2/5هـ 2433000

2- مشروع صيانة ودعم مركز 

البيانات رقم )2(
2443000

1437/1/22هـ1437/1/21هـ

3- مشروع توريد وتركيب 

وتشغيل شبكة البيانات 

الالسلكية لفرع الوزارة في 

جدة وتطوير شبكة البيانات 

الالسلكية في ديوان الوزارة

2453000

4- مشروع توريد وتركيب 

أجهزة وأنظمة اإلدارة 

والتحكم بعناوين الشبكة

2463000

5- مشروع توفير خدمات 

املعلومات املتاحة 2015
1437/2/6هـ1437/2/5هـ2473000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مركز 
المعلومات 

الوطني

مشروع حتديث األنظمة 

UES-V1 الكهربائية
1437/3/10هـ1437/3/9هـ 5000 2015/11

المديرية 
العامة لحرس 

الحدود

1- توريد قطع غيار سيارات 

البنزين والديزل ومنوعات 

الورش واإلطارات والبطاريات 

1437/3/18هـ1437/3/17هـ36/437/310.000

2- إنشاء رصيف بحري بطول 

)100متر( بالبديعة مبنطقة 

مكة املكرمة

23/437/41000

1437/2/20هـ1437/2/19هـ 3- توريد أحبار طابعات  أوكاي 

)OKI(
5/437/51000

4- توريد أجهزة ماسحات 

ضوئية
5/437/61000

المديرية 
العامة للدفاع 

المدني

1- تأمني وتوريد وتركيب 

وتشغيل وصيانة نظام اإلنذار 

املبكر ) صافرات ومحطات 

التحكم بها ( ملنطقة جازان 

ومحافظة جدة مبنطقة مكة 

املكرمة

37/145000

1437/2/25هـ1437/2/24هـ

2- تأمني متعهد متخصص 

لغسيل ومعاجلة التجهيزات 

الوقائية لرجل اإلطفاء واإلنقاذ 

في مديريات الدفاع املدني 

وإدارات ومراكز الدفاع املدني 

ومراكز التدريب ومعهد الدفاع 

املدني وقوات الطواري وشعبة 

التموين باملشاعر املقدسة 

بالدفاع املدني

37/152000

3- تأمني وتوريد مواد الرغوة 

الكيماوية والبودرة وجتهيزات 

فنية ألعمال الدفاع املدني

37/165000

1437/2/26هـ1437/2/25هـ
4- مشروع تطوير ورشة 

التشغيل والصيانة بالدفاع 

املدني مبنطقة القصيم

37/171000

5- تقدمي خدمات السفر 

واحلجوزات وإصدار التذاكر 

داخلياً وخارجياً ملنسوبي 

املديرية العامة للدفاع املدني 

ومديريات وإدارات الدفاع املدني  

باملناطق واحملافظات

1437/2/27هـ1437/2/26هـ37/181000

برنامج 
مستشفى 
قوى األمن 

بالدمام

1- إزالة النفايات الطبية من 

املستشفى
D15/13500

1437/2/19هـ1437/2/18هـ
2- توفير حاويات وإزالة 

النفايات العامة
D15/14500

3- صيانة نظام املعلومات 

الصحية
D15/15500

4D15/163000- صيانة األجهزة الطبية )2(
1437/2/26هـ1437/2/25هـ

4D15/17500- بيع الرجيع

إمارة منطقة 
جازان

صيانة املكيفات بجميع 

أنواعها
1437/2/27هـ1437/2/26هـ2000 1436/14هـ

اإلدارة العامة 
للمجاهدين

صيانة سيارات اإلدارة العامة 

بالرياض
1437/2/20هـ1437/2/19هـ1000

وزارة االقتصاد والتخطيط

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مصلحة 
اإلحصاءات 

العامة 
والمعلومات

استئجار السيارات الالزمة 

ألعمال املصلحة امليدانية 

ملدة عام 

1437/2/25هـ1437/2/24هـ11000

وزارة الداخليـــةوزارة الدفاع
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الصحة

مشروع تشغيل وصيانة تقنية 

املعلومات واالتصاالت ومشروع 

تشغيل وصيانة خدمة اإلنترنت 

والبريد اإللكتروني للمركز 

السعودي لزراعة األعضاء

1437/2/13هـ1437/2/13هـ3700110300023000

صحة جدة
توريد املياه الصاحلة للشرب 

والتخلص من مياه الصرف 

الصحي ملستشفى رابغ العام

370261000003

1437/3
1437/2/25هـ1437/2/24هـ500

صحة تبوك

منافسة توريد وتركيب لوحة 

ربط اتوماتيكية )A.T.S( بقدرة 

2500 امبير 400 فولت/3فاز/60 

هرتز مع كامل ملحقاتها

1437/2/25هـ 1437/2/25هـ 55/1522000

صحة عسير
منافسة اإلحالل لتأمني 

وتركيب وتشغيل أجهزة طبية 

ملستشفى خميس مشيط

1437/2/20هـ1437/2/20هـ1437/9933000

صحة جازان

1- مشروع إعادة تأهيل مبنى 

مركز السكري مبستشفى 

امللك فهد املركزي بجازان

1437/2/5هـ1437/2/4هـ12000

2- صيانة وإصالح األجهزة 

واملعدات الطبية ملستشفيات 

) صبيا ـ أبو عريش ـ صامطة ـ 

فرسان  ـ بني مالك (

1437/2/6هـ1437/2/5هـ25000

صحة األحساء
عملية إعادة تأهيل مباني 

إسكان مستشفى امللك فهد 

بالهفوف

 1/04/0001

37/035/
1437/2/25هـ 1437/2/24هـ1000

صحة 
حفر الباطن

ربط املراكز الصحية 

واملستشفيات بغرف املراقبة 

والتحكم والسيطرة مبديرية 

الشؤون الصحية بحفر الباطن

 1/04/0001

37/036/
1437/3/3هـ 1437/3/2هـ1000

مدينة الملك 
سعود الطبية 

بالرياض

تأجيل موعد منافسة تأمني 

سيارات إسعاف ملدينة امللك 

سعود الطبية

1437/1/22هـ1437/1/21هـ2015/383000

وزارة الحرس الوطني

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

الشؤون 
الصحية 

بوزارة الحرس 
الوطني

منافسة تنفيذ مشروع 

أجهزة نظام املراقبة مع البنية 

التحتية لبرامج الشؤون 

الصحية بوزارة احلرس الوطني 

بالقطاع الشرقي التابع 

للشؤون الصحية بوزارة احلرس 

الوطني

 م ش ص 

/ش/01/ 

1437هـ 

1437/3/17هـ1437/3/16هـ1000 

وزارة الماليــــــة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المالية

استئجار سيارات وكرفانات 

لعوامل جباية زكاة بهيمة 

األنعام ملدة )60( يوماً في 

السنة الواحدة ملدة ثالث 

سنوات

1437/2/26هـ1437/2/25هـ18201000

مصلحة 
الجمارك 

العامة

1- عملية تطوير وتوسعة 

صاالت السفر بجمرك مطار 

األمير نايف بن عبدالعزيز 

بالقصيم

 68

1437/1436/
1437/3/6هـ1437/3/6هـ3000

2- نظافة وصيانة مبنى اإلدارة 

الرئيسي والوحدات السكنية 

بجمرك ميناء ضباء

 72

1437/1436/
1437/2/26هـ1437/2/26هـ1000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

اإلدارة العامة 
للمناقصات 

والعقود

1- متديد األعمال املتبقية 

للطرق الزراعية مبنطقة حائل 

)اجملموعة العاشرة(

10110.000

1437/1/19هـ1437/1/19هـ

2- متديد الطرق القصيرة 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الثامنة(

31910.000

3- متديد احملاور التي تخدم 

العوامية مع التقاطعات 

بطول )13( كلم

33100.000

4- إعادة طرح منافسة امتداد 

طريق الرياض الدمام من 

تقاطعه مع طريق الدمام 

الظهران السريع إلى التقائه 

بطريق امللك عبداهلل بطول 

)6( كلم

32100.000

1437/2/10هـ1437/2/10هـ

5- إعادة طرح منافسة صيانة 

مبنى إدارة الطرق والنقل 

بالرياض

2164000

6- إعادة طرح منافسة األعمال 

املتبقية للطرق الزراعية 

مبنطقة الرياض ) اجملموعة 

اخلامسة والثالثون(

9710.000

7- إعادة طرح منافسة فتح 

ومتهيد وصيانة الطرق الترابية 

مبنطقة الرياض

9310.000

8- متديد اجملموعة اخلامسة 

مبنطقة الباحة
8410.000

1437/1/23هـ1437/1/23هـ 9- تشغيل وصيانة ونظافة 

طرق جنران الوديعة عقد رقم 

)1101(

2725000

10- طرح  صيانة األعمال 

الكهربائية لطرق منطقة 

الرياض _)2019/2016(م

23710.000

1437/2/11هـ1437/2/11هـ

11- طرح األعمال املتبقية 

ملشروع طريق اخلرج/ القويعية 

املزدوج )املرحلة األولى( مبنطقة 

الرياض

23810.000

12- طرح األعمال املتبقية 

ملشروع استكمال بعض الطرق 

مبنطقة الرياض )اجملموعة 

الثانية عشر(

23910.000

13- إعادة طرح األعمال 

املتبقية ملشروع استكماالت 

بعض الطرق مبنطقة الرياض 

)اجملموعة  الرابعة والعشرون(

10410.000

وزارة العمـــــل

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة العمل

1- مشروع إعادة تأهيل مكتب 

العمل بالرياض حي الروضة
1437/2/11هـ1437/2/10هـ1000 

2- مشروع استكمال إنشاء 

مكتب العمل مبحافظة عنيزة 
1437/2/18هـ1437/2/17هـ2000 

3- مشروع املرحلة الثانية من 

برنامج ) تفتيش ( 
1437/2/19هـ1437/2/18هـ2000 

4- مشروع صيانة أجهزة 

ومعدات احلاسب اآللي 

وملحقاتها

1437/2/20هـ1437/2/19هـ2000 

وزارة النقـــــلوزارة الصحــــة
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جـامعة 
الملك 

عبد العزيز   

1- تأجيل موعد فتح مظاريف 

عملية تشغيل احلاسب اآللي 

بعمادة تقنية املعلومات      

 1437/2/27هـ  1437/2/27هـ657013000/ د  

2- تأمني أجهزة ومستلزمات 

معملية ملعامل احملاكاة 

والتركيبات التعليمية بكلية 

طب األسنان )طالب / طالبات(

1437/3/2هـ1437/3/2هـ16380910.000/ د

3- تأمني أجهزة ومستلزمات 

معملية ملعامل ومختبرات 

كلية الدراسات البحرية 

1437/3/3هـ1437/3/3هـ1380183000/ د

4- عملية تقدمي خدمات 

التغذية باملستشفى اجلامعي 
1437/3/4هـ1437/3/4هـ894465000/ د

5- تأمني احتياجات معامل 

كلية الهندسة بشطر 

الطالبات 

1437/3/5هـ1437/3/5هـ235163000/ د

جامعة 
الملك سعود

1- توريد وتركيب اجلهاز 

األتوماتيكي للصبغ املناعي 

اخلاص باألنسجة

1437/2/20هـ1437/2/19هـ36/942000

2- توريد وتركيب أجهزة فصل 

مكونات الدم
1437/2/25هـ1437/2/24هـ36/951000

3- مشروع توريد وتركيب 

جهاز حتليل الكيمياء املناعية 

ومستهلكاتها

1437/2/26هـ1437/2/25هـ36/961000

4- تأمني احتياجات مستشفى 

طب األسنان اجلامعي من 

قبضات أسنان لكراسي 

األسنان وحساسات األشعة

1437/3/3هـ1437/3/2هـ36/9715.000

5- تأجير مواقع ألجهزة اخلدمة 

الذاتية )عصائر وأغذية( في 

املدينة اجلامعية بجامعة امللك 

سعود في نادي سكن أعضاء 

هيئة التدريس واملوظفني 

القسم الرجالي والنسائي 

1437/2/20هـ1437/2/19هـ

جامعة 
الملك فيصل

متديد موعد منافسة إنشاء 

مبنى عالج األورام وغسيل 

الكلى

1437/2/21هـ 1437/2/20هـ 25.000 20150043

جامعة الملك 
فهد للبترول 

والمعادن

تأجيل موعد منافسة إنشاء 

مبنى وحدة اإلطفاء والسالمة

 229

15101579/
1437/2/19هـ1437/2/18هـ5000 

جامعة جـدة 

1- تأجيل موعد فتح املظاريف 

لعملية جتهيز اخملتبرات 

واملعامل والعيادات الطبية 

مبركز اخلدمات الطبية اجلامعي 

1437/2/26هـ  1437/2/26هـ41613000/ د/36  

2- مشروع رخص 

مايكروسوفت للجامعة 
1437/3/9هـ1437/3/9هـ77903000/ د

جامعة 
الطائف

1- منافسة صيانة ونظافة 

وتشغيل اإلدارة وكليات البنات 

)6( كليات بجامعة الطائف

37-36/47 5000 

1437/2/13هـ1437/2/12هـ

2- منافسة صيانة ونظافة 

وتشغيل الكليات الثالث 

اجلديدة بجامعة الطائف

37-36/48 5000 

3- منافسة صيانة مباني 

ومرافق جامعة الطائف
37-36/49 10,000 

4- منافسة نظافة املدينة 

اجلامعية
37-36/50 10,000 

5- منافسة  صيانة النباتات 

والتنسيق والتجميل بجامعة 

الطائف

37-36/51 3000

6- منافسة تشغيل وصيانة 

أنظمة التبريد بجامعة 

الطائف

37-36/52 3000

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

جامعة طيبة

1- تشغيل وصيانة ونظافة 

مباني ومرافق اجلامعة 

مبحافظة العال

1437/2/18هـ   1437/2/18هـ 3000 37/5

2- تأمني أجهزة معملية 

وزجاجيات لكلية العلوم 

)قسم األحياء (

1437/2/24هـ   1437/2/24هـ 3000 37/6

3- تأمني جهاز الرنني 

املغناطيسي
1437/2/28هـ   1437/2/28هـ 2000 37/7

جامعة جازان

1- متديد موعد منافسة رقم 

384 صيانة ونظافة القطاع 

رقم )1(

3842000

1437/1/28هـ1437/1/27هـ
2- متديد موعد منافسة 

رقم 385 صيانة ونظافة 

القطاع رقم )2(

3852000

3- مشروع تأثيث مبنى كلية 

العلوم الطبية التطبيقية
4045000

1437/2/18هـ1437/2/17هـ 4- جتهيز معمل كيمياء 

وفيزياء لعمادة السنة 

التحضيرية

4032000

5- تأمني أجهزة وكيماويات 

وزجاجيات وأدوات معملية 

ملركز األبحاث الطبية

1437/2/20هـ1437/2/19هـ4052000

6- تأمني احتياجات املعامل 

والعيادات لكلية طب األسنان
1437/2/27هـ1437/2/26هـ4073500

جامعة شقراء

احتياج معامل كلية العلوم 

الطبية التطبيقية بالقويعية 

قسمي )اخملتبرات الطبية 

والتمريض( شطري البنني 

والبنات من األجهزة واألدوات 

والكيماويات واملستلزمات 

األخرى

 -1

1438/1437
1437/2/13هـ1437/2/13هـ5000

مستشفى 
الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز 

الجامعي 
بجامعة 
األميرة 

نورة بنت 
عبدالرحمن  

متديد موعد منافسة توريد 

األدوات اجلراحية

م م ع ج / 

 1436 / 119
1437/1/27هـ1437/1/26هـ5000

تعليم 
الحدود 

الشمالية

1- متديد موعد منافسة تأهيل 

وإنشاء ملعب عشب صناعي 

مبدرسة عمر بن عبدالعزيز 

االبتدائية بنني بطريف

112/36/27 1000

1437/1/28هـ1437/1/27هـ

2- متديد موعد منافسة تأهيل 

وتعلية دور بإنشاء صالة 

مغطاة فوق مبنى االتصاالت 

اإلدارية بإدارة التعليم

112/36/25 1000

3- متديد موعد منافسة تأهيل 

مدرسة متوسطة وثانوية لينة 

بنات برفحاء

112/36/26 1000

4- متديد موعد منافسة 

تأهيل وإنشاء صالة رياضية 

مغلقة متعددة األغراض )منوذج 

ص( وملعب عشبي مبدرسة 

عبدالرحمن بن عوف االبتدائية 

بنني بطريف

112/36/32 1000

5- متديد موعد منافسة تأمني 

نقل مدرسي لطالب وطالبات 

التربية واخلاصة

12/36/24 500

وزارة التعـليـــم
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم 
المدينة 
المنورة

1- نظافة مدارس قطاع 
احلناكية بنات ) اجملموعة الثالثة( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
56/36/88    500

1437/3/4هـ 1437/3/3هـ

2- نظافة مدارس قطاع وادي 
الفرع بنني ) اجملموعة الثالثة( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
57/36/88    500

3- نظافة مدارس قطاع وادي 
الفرع بنني ) اجملموعة االثانية( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
58/36/88    500

4- نظافة مدارس قطاع 
احلناكية بنات ) اجملموعة الثانية( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
59/36/88    500

5- نظافة معاهد التربية 
اخلاصة بنات مع تأمني عمالة 

وأدوات النظافة املدة ثالث 
سنوات دراسية

51/36/88    500

1437/3/5هـ 1437/3/4هـ

6- نظافة معاهد التربية 
اخلاصة بنني مع تأمني العمالة 

وأدوات النظافة ملدة ثالث 
سنوات

52/36/88     500

7- نظافة مدارس قطاع 
احلناكية بنني ) اجملموعة 

الثالثة( ملدة ثالث سنوات 
دراسية

60/36/88     500

8- نظافة مدارس قطاع 
احلناكية بنني ) اجملموعة الثانية( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
61/36/88     500

9- نظافة مدارس قطاع 
احلناكية بنني ) اجملموعة األولى( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
1437/3/8هـ 1437/3/5هـ500    62/36/88

10- نظافة مدارس قطاع بدر 
بنات ) اجملموعة الثالثة( ملدة 

ثالث سنوات دراسية
63/36/88     500

1437/2/21هـ 1437/2/20هـ

11- نظافة مدارس قطاع بدر 
بنات ) اجملموعةالثانية( ملدة 

ثالث سنوات دراسية
64/36/88     500

12- نظافة مدارس قطاع بدر 
بنات) اجملموعة األولى( ملدة ثالث 

سنوات دراسية
65/36/88     500

13- نظافة مدارس قطاع بدر 
بنني ) اجملموعةالثالثة( ملدة 

ثالث سنوات دراسية
66/36/88     500

14- نظافة مدارس قطاع بدر 
بنني ) اجملموعة الثانية( ملدة 

ثالث سنوات دراسية
67/36/88     500

1437/2/25هـ 1437/2/24هـ

15- نظافة مدارس قطاع بدر 
بنني ) اجملموعة اخلامسة( ملدة 

ثالث سنوات دراسية
68/36/88     500

16- نظافة مدارس قطاع غرب 
وجنوب املدينة بنات ) اجملموعة 

السادسة( ملدة ثالث سنوات 
دراسية 

69/36/88     500

17- نظافة مدارس قطاع غرب 
وجنوب املدينة بنات ) اجملموعة 

اخلامسة( ملدة ثالث سنوات 
دراسية

70/36/88     500

18- نظافة مدارس قطاع غرب 
جنوب املدينة بنات ) اجملموعة 

الرابعة( ملدة ثالث سنوات 
دراسية

71/36/88     500

1437/2/26هـ 1437/2/25هـ

19- نظافة مدارس قطاع 
غرب جنوب املدينة بنات 

)اجملموعةالثالثة( ملدة ثالث 
سنوات دراسية

72/36/88     500

20- نظافة مدارس قطاع غرب 
جنوب املدينة بنات ) اجملموعة 

الثانية( ملدة ثالث سنوات دراسية
73/36/88     500

21- نظافة مدارس قطاع غرب 
جنوب املدينة بنات ) اجملموعة 

األولى( ملدة ثالث سنوات دراسية
74/36/88     500

22- نظافة مدارس قطاع جنوب 
املدينة بنني ) اجملموعة الرابعة( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
1437/2/18هـ 1437/2/17هـ500     75/36/88

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

تعليم 
المدينة 
المنورة

23- نظافة مدارس قطاع 
جنوب املدينة بنني ) اجملموعة 

الثالثة( ملدة ثالث سنوات 
دراسية

76/36/88     500

1437/2/18هـ 1437/2/17هـ

24- نظافة مدارس 
قطاع جنوب املدينة بنني 

)اجملموعةالثانية( ملدة ثالث 
سنوات دراسية

77/36/88     500

25- نظافة مدارس قطاع 
جنوب املدينة بنني ) اجملموعة 

األولى( ملدة ثالث سنوات 
دراسية

78/36/88     500

26- نظافة مدارس قطاع غرب 
املدينة بنني ) اجملموعة الرابعة( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
79/36/88     500

1437/2/19هـ 1437/2/18هـ

27- نظافة مدارس قطاع غرب 
املدينة بنني ) اجملموعة الثالثة( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
80/36/88     500

28- نظافة مدارس قطاع غرب 
املدينة بنني )اجملموعة الثانية(

املدة ثالث سنوات دراسية
81/36/88     500

29- نظافة مدارس قطاع غرب 
املدينة بنني) اجملموعة األولى( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
82/36/88 500

30- نظافة مدارس قطاع خيبر 
بنات ) اجملموعة الثانية( ملدة 

ثالث سنوات دراسية
83/36/88     500

1437/2/20هـ 1437/2/19هـ

31- نظافة مدارس قطاع خيبر 
بنات ) اجملموعة األولى( ملدة 

ثالث سنوات دراسية
84/36/88     500

32- نظافة مدارس قطاع خيبر 
بنني ) اجملموعة الثانية( ملدة 

ثالث سنوات دراسية
85/36/88     500

33- نظافة مدارس قطاع خيبر 
بنني )اجملموعه األولى( املده ثالث 

سنوات دراسية
86/36/88     500

34- نظافة مدارس قطاع 
شمال املدينة بنات ) اجملموعة 

اخلامسة( ملدة ثالث سنوات 
دراسية

87/36/88     500

1437/2/27هـ 1437/2/26هـ

35- نظافة مدارس قطاع 
شمال املدينة بنات ) اجملموعة 

الرابعة( ملدة ثالث سنوات 
دراسية

88/36/88     500

36- نظافة مدارس قطاع 
شمال املدينة بنات ) اجملموعة 

الثالثة( ملدة ثالث سنوات 
دراسية

89/36/88     500

37- نظافة مدارس قطاع 
شمال املدينة بنات ) اجملموعة 

الثانية( ملدة ثالث دراسية
90/36/88     500

38- نظافة مدارس قطاع شمال 
املدينة بنات )اجملموعة األولى( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
91/36/88     500

1437/2/28هـ 1437/2/27هـ

39- نظافة مدارس قطاع شمال 
املدينة بنني) اجملموعة الرابعة( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
92/36/88     500

40- نظافة مدارس قطاع شمال 
املدينة بنني ) اجملموعة الثالثة( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
93/36/88     500

41- نظافة مدارس قطاع شمال 
املدينة بنني ) اجملموعة الثانية( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
94/36/88     500

42- نظافة مدارس قطاع 
شمال بنني ) اجملموعة األولى ( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
95/36/88     500

1437/3/3هـ 1437/3/2هـ

43- نظافة مدارس قطاع وادي 
الفرع بنات ) اجملموعة الثانية ( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
96/36/88     500

44- نظافة مدارس قطاع وادي 
الفرع ) بنات ( اجملموعة الثالثة 

ملدة ثالث سنوات دراسية
97/36/88     500

45- نظافة مدارس قطاع وادي 
الفرع بنني ) اجملموعة األولى( 

ملدة ثالث سنوات دراسية
98/36/88     500

وزارة التعـليـــم
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فرع المنطقة 
الشرقية

1- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة األحساء األولى    

باملنطقة الشرقية

 2000

1437/3/19هـ1437/3/18هـ

2- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة األحساء الثانية   

باملنطقة الشرقية

 2000

3- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة األحساء الثالثة   

باملنطقة الشرقية

 2000

4- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة األحساء الرابعة   

باملنطقة الشرقية

 2000

5- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة الدمام األولى    

باملنطقة الشرقية

 2000

6- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة الدمام الثانية     

باملنطقة الشرقية

 2000

7- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة الدمام الثالثة    

باملنطقة الشرقية

 2000

8- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة حفر الباطن األولى  

باملنطقة الشرقية

 2000

9- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة حفر الباطن الثانية   

باملنطقة الشرقية

 2000

10- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة حفر الباطن الثالثة  

باملنطقة الشرقية

 2000

11- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة اخلبر األولى     

باملنطقة الشرقية

 2000

12- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة اخلبر الثانية      

باملنطقة الشرقية

 2000

13- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة قرية العليا      

باملنطقة الشرقية

 2000

14- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة اجلبيل  باملنطقة 

الشرقية

 2000

15- صيانة ونظافة 

وتشغيل مجموعة اخلفجي      

باملنطقة الشرقية

 2000

16- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة النعيرية باملنطقة 

الشرقية

 2000

17- صيانة ونظافة وتشغيل 

مجموعة بقيق باملنطقة 

الشرقية

 2000

18- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى مركز الدعوة واإلرشاد 

بالدمام باملنطقة الشرقية

 1000

19- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى مركز الدعوة واإلرشاد 

باخلبر باملنطقة الشرقية

 1000

20- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى فرع الوزارة باملنطقة 

الشرقية

 2000

21- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى إدارة األحساء باملنطقة 

الشرقية

 2000

22- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى إدارة الدمام  باملنطقة 

الشرقية

 1500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

فرع المنطقة 
الشرقية

23- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى إدارة اخلبر باملنطقة 

الشرقية

 1500

1437/3/19هـ1437/3/18هـ

24- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى إدارة بقيق باملنطقة 

الشرقية

 1500

25- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى إدارة حفر الباطن    

باملنطقة الشرقية

 1500

26- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى إدارة قرية العليا    

باملنطقة الشرقية

 1500

27- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى إدارة النعيرية    

باملنطقة الشرقية

 1500

28- صيانة ونظافة وتشغيل 

مبنى إدارة اخلفجي باملنطقة 

الشرقية

 1500

29- صيانة ونظافة وتشغيل 

جامع امللك فهد )يرحمه اهلل( 

بالدمام  باملنطقة الشرقية

2000

30- صيانة ونظافة وتشغيل 

جامع امللك فهد )يرحمه اهلل( 

باخلبر  باملنطقة الشرقية

2000

31- صيانة ونظافة وتشغيل 

جامع امللك فهد )يرحمه اهلل( 

باألحساء باملنطقة الشرقية

2000

فرع القصيم

1- عملية ترميم مسجد 

عثمان بن عفان في محافظة 

النبهانيه مبنطقة القصيم

1000

1437/3/5هـ1437/3/4هـ

2- تأمني احلراسة األمنية ملقر 

فرع وزارة الشؤون اإلسالمية 

مبنطقة القصيم

1500

3- عملية صيانة ونظافة 

اجملموعة األولى الدفعة األولى 

)140 ( مسجد وجامع في 

بريدة مبنطقة القصيم

1500

4- عملية صيانة ونظافة 

اجملموعة الثالثة في محافظة 

املذنب مبنطقة القصيم

1500

5- عملية صيانة ونظافة 

اجملموعة اخلامسة في محافظة 

عنيزة مبنطقة القصيم 

1500

6- عملية صيانة ونظافة 

اجملموعة السادسة في مدينة  

بريدة مبنطقة القصيم 

1500

7- عملية صيانة ونظافة 

اجلامع الكبير في محافظة 

البكيرية مبنطقة القصيم

1500

8- عملية صيانة ونظافة مركز 

الدعوة واإلرشاد في مدينة 

بريدة مبنطقة القصيم

1500

9- عملية صيانة ونظافة 

اجملموعة ) 19 ( في كل من 

)األسياح - الشماسيه - 

البدائع - عيون اجلواء -رياض 

اخلبراء (

1500

10- عملية صيانة ونظافة عدد 

) 16 ( مسجد ومبنى اإلدارة في 

مركز الفوارة مبنطقة القصيم

1500

11- عملية صيانة ونظافة عدد 

) 18 ( مسجد ومبنى اإلدارة في 

محافظة الرس مبنطقة القصيم

1500

12- عملية صيانة ونظافة عدد 

)72 ( مسجداً وجامعاً مبحافظة 

الرس وجامع العذل ومكتب 

األوقاف واملساجد في دخنه 

1500

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد                                                                    

وزارة النقــــل
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 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة المياه 
والكهرباء

1- تشغيل وصيانة محطة 

تنقية املياه املصغرة مبنطقة 

احلدود الشمالية - املرحلة 

األولى

1437/2/26هـ 1437/2/25هـ5175000

2- تشغيل وصيانة ونظافة 

وإدارة محطات التعبئة 

مبحافظة موقق - أشياب 

احلطي - أشياب الشقيق 

مبنطقة حائل

1437/2/20هـ1437/2/19هـ5181500

3- تأمني مياه الشرب بواسطة 

الناقالت ملراكز وهجر وقرى 

محافظة ثار مبنطقة جنران

1437/2/28هـ.1437/2/27هـ5193000

4- تشغيل وصيانة مشروع 

سد وادي بيش بجازان 
1437/2/27هـ 1437/2/26هـ5202000

5- تشغيل وصيانة مشاريع 

املياه بإسكان النازحني مبنطقة 

بجازان 

1437/2/25هـ 1437/2/24هـ5212000

6- تأمني مياه الشرب بواسطة 

الناقالت ملراكز وهجر وقرى 

محافظة اخلرخير مبنطقة جنران

1437/3/4هـ 1437/3/3هـ5223000

مياه عسير

1- عملية تأهيل محطة 

التنقية على سد الفيض 

مبحافظة ظهران اجلنوب

2608 3000

1437/2/19هـ1437/2/18هـ
2- تشغيل وصيانة محطات 

الضخ ومحطة معاجلة مياه 

الصرف الصحي بشرق أبها

2609 5000

3- تشغيل وصيانة محطات 

الضخ ومحطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي بشرق 

اخلميس

2610 5000

1437/2/26هـ1437/2/25هـ 4- عملية توريد محطة تنقية 

على سد قرضان مبحافظة 

سراة عبيدة مع التركيب 

وتنفيذ األعمال املدنية 

للمشروع

2611  5000

مياه المنطقة 
الشرقية

1- صيانة ونظافة مبنى فرع 

املياه مبحافظة القطيف 

واملباني التابعة له  

 /1437/1438

643
1437/2/21هـ1437/2/20هـ750

2- مشروع خط الناقل للمياه 

احملالة قطر 600ملم املغذي 

لبعض املناطق شمال العزيزية 

مبحافظة اخلبر  

 /1437/1438

644
1437/2/26هـ1437/2/25هـ1000

3- نزح البيارات للمناطق 

املتضررة في محافظة اخلبر 

ومدينة الظهران 

 /1437/1438

645
1437/2/28هـ1437/2/27هـ1000

4- استكمال شبكات املياه 

واخلزانات العالية لهجر 

محافظة النعيرية ) املرحلة 

األولى ( 

 /1437/1438

646
1437/3/4هـ1437/3/3هـ750

5- تشغيل وصيانة الصرف 

الصحي بقرى محافظة 

األحساء 

 /1437/1438

647
1437/3/6هـ1437/3/5هـ3000

6- مشروع حفر ) 17 ( بئر 

أنبوبي لقرى وهجر املنطقة 

الشرقية 

 /1437/1438

648
1437/3/11هـ1437/3/10هـ1000

7- مشروع تنفيذ وحدات 

لتحلية مياه اآلبار مع إنشاء 

خزانات واقفة لبعض املواقع 

مبدن الدمام واخلبر والقطيف  

 /1437/1438

649
1437/3/20هـ1437/3/19هـ5000

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مياه مكة 
المكرمة

عملية عقد تنفيذ األعمال 

الكهربائية والصحية واملدنية 

خلزان القوز العالي 

سعة ) 3000م3( مبدينة القوز 

1437/2/20هـ1437/2/20هـ1000 1437/01

مياه القصيم
تشغيل وصيانة الشبكات 

الالسلكية مبديرية املياه 

بالقصيم

1437/2/20هـ1437/2/19هـ37/36/601000

وزارة الشؤون االجتماعية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الشؤون 
االجتماعية

1- برنامج أعمال النظافة 

العامة والصيانة لبعض 

فروع وكالة الوزارة للرعاية 

االجتماعية واألسرة وفروع 

وكالة التنمية االجتماعية  

للفترة من 2016/8/1م إلى 

2019/7/31م . 

1437/3/24هـ1437/3/23هـ5000 37/6

2- مشروع تنفيذ وتطوير نظام 

مركز للمعلومات االجتماعية
1437/2/25هـ1437/2/24هـ2000 37/4

وزارة التجارة والصناعة

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة التجارة 
والصناعة

عملية نظافة اجملموعة 

اخلامسة من مباني الوزارة في 

كل من : جازان وأبها والباحة 

وبيشة والنماص واخملواه 

والقحمة وشرورة وحبونا  

ومباني مختبرات الوزارة بجازان 

ومنفذ الطوال ومنفذ اخلضراء 

ومنفذ علب

1437/2/19هـ18 /1437/2هـ2000  2015/38

وزارة الثقافة واإلعالم

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

وزارة الثقافة 
واإلعالم

1- عملية تنفيذ وجتهيز جناح 

وزارة الثقافة واإلعالم باملهرجان 

الوطني للتراث والثقافة 

)اجلنادرية 30(لعام 1437

 41

1437/1436/
1437/2/27هـ1437/2/26هـ1000 

2- عملية صيانة ونظافة 

املركز الثقافي باملدينة املنورة

 23/21/01/3

1437/1436/
1437/3/3هـ1437/3/2هـ2000 

3- عملية صيانة ونظافة 

املركز الثقافي بجازان

 23/25/01/3

  1437/1436/
1437/3/6هـ1437/3/5هـ2000 

ديوان المظالم

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

ديوان 
المظالم

تأجيل موعد منافسة جتديد 

رخص قواعد بيانات أوراكل 

وفايل نت بديوان املظالم

1437/1/27هـ 1437/1/26هـ 5000 36/20

وزارة الميـــاه والكهربـــاء
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

هيئة الرقابة 
والتحقيق

1- نظافة مبنى فرع الهيئة 

مبحافظة الطائف
1437/2/21هـ1437/2/20هـ1000

2- صيانة مصاعد مبنى فرع 

الهيئة باملنطقة الشرقية
1437/2/18هـ1437/2/17هـ1000

3- نظافة مبنى فرع الهيئة 

باملنطقة الشرقية
1000

1437/2/28هـ1437/2/27هـ
4- نظافة مبنى فرع الهيئة 

مبحافظة األحساء
1000

هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون

1- تأمني ذواكر وهارديسكات 

لهيئة اإلذاعة والتلفزيون

 1

1438/1437/
1437/2/25هـ1437/2/24هـ1500

2- تأمني أشرطة تلفزيونية 

وأشرطة تصوير بالكاميرا 

لهيئة اإلذاعة والتلفزيون

 2

1438/1437/
1437/2/26هـ1437/2/25هـ1500

3- تأمني أثاث مكتبي لهيئة 

اإلذاعة والتلفزيون

 3

1438/1437/
1437/2/27هـ1437/2/26هـ1500

4- تأمني أجهزة مكتبية لهيئة 

اإلذاعة والتلفزيون

 4

1438/1437/
1437/3/3هـ1437/3/2هـ1500

5- تأمني أجهزة كهربائية 

لهيئة اإلذاعة والتلفزيون

 5

1438/1437/
1437/3/4هـ1437/3/3هـ1500

الهيئة 
السعودية 

للحياة 
الفطرية

صيانة ونظافة سكن وهنجر 

الطيارين باجلوف

 8

1437/1436/
1437/2/12هـ 1437/2/11هـ 500 

الهيئة 
الملكية 
بالجبيل

1- توفير خدمات مياه الشرب 

والصرف الصحي ومياه الري  

مبنطقة الفاضلي

399- ط ش 

87 ب
1437/2/13هـ1437/2/13هـ1000

2- استبدال سجاد للمساجد 

واجلوامع  ) املرحلة الثانية( 

للهيئة امللكية  باجلبيل

678- ط ش 

34 أ
1437/2/20هـ1437/2/20هـ1000

3- توريد وتركيب أجهزة 

كهرباء وبرادات مياه للهيئة 

امللكية باجلبيل

114- ط 

84هـ
1437/2/21هـ1437/2/21هـ1000

4- متديد موعد منافسة 

مشروع تأمني وتصميم وإنشاء 

محطة الكهرباء الرئيسية )3(

1437/1/29هـ1437/1/29هـ33.500 099– ع05

الهيئة 
الملكية بينبع

1- توريد أنابيب مع التوصيالت 

لشبكة التبريد

أمر الشراء 

رقم : 6530
1437/2/20هـ1437/2/20هـ1500 

2- متديد كيابل األلياف 

 )ICT(  البصرية لالتصاالت

في حي العزيزية والفهد 

واملشيريف

بي آي سي 

بي – 7714
1437/3/3هـ1437/3/3هـ1000 

الهيئة العامة 
للمساحة

تقدمي خدمة احلراسات 

األمنية ملباني الهيئة العامة 

للمساحة

1437/2/18هـ1437/2/17هـ36/102/282000

مؤسسة 
البريد 

السعودي

تأمني محروقات مؤسسة 

البريد السعودي وبريد منطقة 

الرياض

) 18 ( لعام 

1437/1436هـ
1437/2/26هـ1437/2/26هـ10.000

المؤسسة 
العامة 

لصوامع 
الغالل 

ومطاحن 
الدقيق

1437/2/14هـ1437/2/13هـ  37/015000-38التأمني على سيارات املؤسسة

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

المؤسسة 
العامة 

للتدريب 
التقني 

والمهني

متديد موعد منافسة  أعمال 

استبدال وصيانة مضخات 

املياه والصرف وشبكات وإنذار 

احلريق للكلية التقنية للبنات 

بالرياض

1437/2/4هـ1437/2/3هـ1561000

المؤسسة 
العامة 

لتحلية المياه 
المالحة

1- متديد موعد منافسة 

اخلدمات طويلة األجل 

للتوربينات الغازية مبحطة 

رأس اخلير 

1437/2/17هـ1437/2/17هـ1000 

2- متديد موعد منافسة إصالح 

اخلرسانة املتدهورة ومعاجلة 

 R1 _ تسرب املياه من احلجرات

R2C6&R1C5R1C6  C4 بخزان 

مياه الطوارىء _ الرياض 

1437/2/24هـ1437/2/21هـ2000 

3- متديد موعد منافسة 

مشروع تطوير موجهات 

الشبكة الواسعة باملركز 

الرئيسي

1437/2/27هـ1437/2/27هـ1000 

4- متديد موعد منافسة تغيير 

مرحالت احلماية وأنظمة 

التحكم في الفولتية ونظام 

املزامنة ملودات املرحلة الثانية 

مبحطات التحلية الشعيبة

MT_947 5001437/3/2هـ1437/3/2هـ

ميناء جدة 
1437/4/2هـ1437/4/2هـ6000 37/1توفير خدمات لألمن الصناعياإلسالمي

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي 

للعيون

متديد موعد منافسة نظام 

تكامل األجهزة الطبية

 03/277

2015/
1437/2/6هـ1437/2/5هـ1000

توريد وتركيب لوحات 

للمستشفى

 03/278

2015/
1437/3/5هـ1437/3/4هـ1000

شركة المياه الوطنية

 الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

شركة المياه 
الوطنية

1- عقد االستدالل على 

العدادات ورفعها - بأحياء 

متفرقة مبدينة الرياض

  PR

102150612
1437/2/11هـ1437/2/7هـ25,000

2- مشروع تنفيذ اخلط الناقل 

للمياه املعاجلة في مدينة 

جدة من محطة معاجلة مياه 

الصرف الصحي باملطار إلى 

شمال جدة

10215047925,000

1437/2/12هـ1437/2/10هـ

3- مشروع تنفيذ اخلط الناقل 

للمياه املعاجلة في مكة 

املكرمة من محطة معاجلة 

مياه الصرف الصحي بعرنة 

إلى محطة العكاشية

10215048025,000

الهيئات والمؤسسات
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

أمانة المدينة 
المنورة

1- إنشاء حدائق مالعب عامة 

في نطاق البلديات اجلديدة 

التابعة للمدينة املنورة

 15477

/1436هـ
3500

1437/2/18هـ1437/2/17هـ

2- مشروع صيانة وتشغيل 

البلديات الفرعية ونادي أمانة 

منطقة املدينة املنورة

 15130

/1436هـ
10.000

3- مشروع اخلدمات األمنية 

واملراقبة اإللكترونية ملباني 

ومرافق أمانة منطقة املدينة 

املنورة 

 15497

/1436هـ
20.000

أمانة جدة

صيانة وتشغيل احلاسب 

اآللي التطبيقات 

واخلدمات اإللكترونية 

3/001/0031/13/00/3

1437/2/18هـ1437/2/18هـ500

أمانة الجوف

إنشاء حدائق وساحات 

وممرات مشاة ) إنشاء شبكة 

ري إلكتروني بسكاكا( 

19/10/001/0145/00/00/4

1437/2/26هـ1437/2/25هـ3000

أمانة 
المنطقة 
الشرقية 

1- تشغيل وصيانة نظم 

املعلومات اجلغرافية 

للبلديات املرتبطة لألعوام 

1437ــ1440هـ

 5000

1437/2/26هـ 1437/2/26هـ
2- صيانة وتشغيل ورش 

املستودعات بحاضرة الدمام 
 2000

3- عقد استئجار سيارات 

لألمانة 
 10.000

4- متديد موعد منافسة صيانة 

وتشغيل وتطوير أنظمة 

األرشفة اإللكترونية ونظام 

االتصاالت اإلدارية

1437/2/13هـ 1437/2/13هـ10000 

مكافحة نواقل األمراض مبدينة أمانة القصيم 

بريدة 
1437/2/26هـ 1437/2/25هـ 4000

أمانة األحساء
مشروع عملية صيانة 

وتشغيل سوق اخلضار املركزي 

بعني جنم

1437/3/24هـ1437/3/23هـ15000 / 1437

أمانة تبوك

1- متديد موعد منافسة 

صيانة املباني واملرافق بتبوك 

)صيانة مبنى قائم مع 

اإلضافات–مبنى نادي األمانة( 

19/11/01/0001/02/05/3

1437/1/30هـ1437/1/29هـ2014500

2- مباني ومرافق بلدية بتبوك 

- املرحلة اخلامسة )إنشاء 

مبنى مختبر صحة البيئة( 

19/11/001/0607/99/01/4

1437/2/21هـ1437/2/20هـ20152000

3- متديد موعد منافسة 

صيانة املباني واملرافق بتبوك 

)صيانة مبنى قائم مع 

اإلضافات–مبنى نادي األمانة( 

19/11/01/0001/02/05/3

1437/1/30هـ1437/1/29هـ2014500

أمانة تبوك 
)الوجه(

تطوير املواقع 

الساحلية بالوجه 

19/11/01/0163/00/00/4

1437/2/14هـ1437/2/13هـ20096000

بلدية 
قوز الجعافرة

1- متديد موعد منافسة 

إنشاء مزلقانات وعبارات 

وجدران استنادية 

019/009/715/0031/00/4

1000

1437/1/27هـ1437/1/26 هـ
2- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف 

مياه األمطار )مرحلة أولى( 

019/009/001/0602/08/00/4

2000

بلدية 
وادي الداوسر

متديد موعد منافسة صيانة 

ونظافة وتشغيل مسلخ 

البلدية شمال اللدام

1437/2/4هـ1437/2/4هـ1500

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلديـــة 
طريف

1- متديد موعد منافسة 

درء أخطار السيول لألمانة 

والبلديات والقرى التابعة لها 

19/13/001/602/08/00/4

4000

1437/2/20هـ1437/2/19هـ

2- متديد موعد منافسة 

درء أخطار السيول 

19/13/302/602/99/1/4

15.000

3- متديد موعد منافسة 

درء أخطار السيول : توريد 

آليات ومعدات للبلدية 

19/13/302/602/99/1/4

2000

4- متديد موعد منافسة 

تطوير املنطقة املركزية 

19/13/302/79/00/00/4

2000

5- متديد موعد منافسة 

العقد الثاني لسفلتة 

وأرصفة  لألمانة والبلديات 

والقرى التابعة لها 

19/13/001/601/08/00/4

1000

6- متديد موعد منافسة 

مباني ومرافق بلدية  

)تنفيذ بوابات جمالية ( 

19/13/302/607/99/1/4

1500

7- متديد موعد منافسة 

مباني ومرافق بلدية  

)تأثيث مبنى البلدية ( 

19/13/302/607/99/1/4

1500

8- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها )العقد الثاني( 

19/13/001/601/05/00/4

3000

9- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

لألمانة والبلديات والقرى 

التابعة لها )العقد الثالث( 

19/13/001/601/05/00/4

3000

10- متديد موعد منافسة 

صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة )العقد األول( 

19/13/302/006/00/00/3

1000

11- متديد موعد منافسة 

صيانة الشوارع واألرصفة 

واإلنارة )العقد الثاني( 

19/13/302/006/00/00/3

1000

12- متديد موعد 

منافسة صيانة شبكة 

تصريف مياه األمطار 

19/13/302/008/00/00/3

1000

13- متديد موعد منافسة 

معدات وسيارات ) تأمني 

خدمة سيارات بنظام التأجير 

لبلدية محافظة طريف ( 

19/13/302/224/00/00/2

1000

14- متديد موعد 

منافسة أسواق ومسالخ 

19/13/302/78/00/00/4

1000

بلدية ضمد
متديد موعد منافسة صيانة 

وري املسطحات اخلضراء بضمد 

19/09/702/0001/00/00/3

1437/1/27هـ1437/1/26هـ2000

وزارة الشؤون البلدية والقروية
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الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
النبهانية

1- سفلتة وأرصفة وإنارة 

بالنبهانية وقراها
 1000

1437/4/22هـ1437/4/22هـ

21000- إنارة بالنبهانية وقراها

3- إنشاء حدائق وساحات 

وممرات مشاة بالنبهانية وقراها
 1000

1437/4/29هـ1437/4/29هـ

4- إنشاء مباني بلدية ومرافق 

عامة 
1000

بلدية الرس

1- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني دينات(
1000

1437/2/26هـ1437/2/25هـ

2- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني باصات 

نقل عمال(

1500

3- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )تأمني مكانس 

مجرورة(

5000

4- التخلص من النفايات وردم 

املستنقعات )سيارة نظافة 

مكبس(

2000

بلدية الجبيل

1- مشروع صيانة وتشغيل 

شبكة اإلنارة مبحافظة اجلبيل 

19/06/202/0001/10/3

1437/2/11هـ1437/2/10هـ10.000

2- متديد موعد منافسة 

سفلتة وأرصفة وإنارة 

جسر ربط جزيرة جنة 

باجلبيل )مرحلة رابعة( 

019/006/202/601/99/01/4

15.000

1437/4/24هـ1437/4/23هـ

3- متديد موعد منافسة 

إنشاء جسر القاعدة البحرية 

019/006/202/0095/00/00/4

15.000

بلدية  الحجرة

1- درء أخطار السيول 

وتصريف مياه األمطار 

لألمانة والبلديات التابعة لها  

019/014/001/0602/08/00/4

1500

1437/3/10هـ  1437/3/9هـ 

2- مباني بلدية 

ومرافق عامة )وفورات(  

019/014/703/0607/99/00/4

300

3- تسوير مقابر 

وإنشاء مغاسل موتى 

 019/014/703/0011/00/00/4

019/014/703/0033/01/00/4

300

4- سفلتة وأرصفة لألمانة 

والبلديات التابعة لها )وفورات(  

019/014/001/0601/08/00/4

500

5- إنشاء شبكة ري 

وحفر آبار وخزانات مياه 

019/014/703/0038/00/00/4

1000

6- شراء سيارات 

019/014/703/2240/00/00/4
200

الجهة 
قيمة رقمهاالمنافسةالمعلنة

الكراسة 

آخر موعد 
لتقديم 

العطاءات

موعد فتح 
المظاريف

بلدية 
رأس تنورة

1- متديد موعد منافسة 

حتسني وجتميل املداخل 

مبحافظة رأس تنورة 

 19/6/1/603/00/4

 5000

1437/2/26هـ1437/2/25هـ
2- متديد موعد منافسة 

صيانة وتشغيل شبكة 

اإلنارة مبحافظة رأس تنورة 

019/006/302/0001/05/08/3

 5000

3- متديد موعد منافسة درء 

أخطار السيول وتصريف  مياه 

األمطار مبحافظة رأس تنورة 

019/006/302/0602/99/01/4

5000

1437/2/19هـ1437/2/18هـ

4- متديد موعد منافسة 

مباني ومرافق عامة 

مبحافظة رأس تنورة 

019/006/302/0103/00/00/4

 3000

5- متديد موعد منافسة 

صيانة شوارع محافظة 

راس تنورة )املرحلة الثانية( 

019/006/302/0001/04/00/3

1437/2/5هـ1437/2/4هـ3000

بلدية 
خميس 
مشيط

1- متديد موعد منافسة 

حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 7 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

1437/1/29هـ1437/1/28هـ

2- متديد موعد منافسة 

حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 8 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

3- متديد موعد منافسة 

حماية األودية وإنشاء 

جسور استنادية م 9 

19/007/101/0602/99/02/4

20.000

4- متديد موعد منافسة تطوير 

املناطق السياحية م3
15.000

5- متديد موعد منافسة تطوير 

املناطق السياحية م4
15.000

6- متديد موعد منافسة 

تنفيذ تقاطعات وجسور م1 

)استكمال نفق املعارض( 

019/07/101/0152/00/00/4

30.000

1437/2/19هـ1437/2/18هـ1000 شراء سياراتبلدية الفوارة

بلدية الهياثم

1- متديد موعد منافسة 

تطوير البلدة القدمية 

19/004/404/0069/00/00/4

 11

437/436/
 1500

1437/3/3هـ1437/3/3هـ
2- متديد موعد منافسة 

احملافظة على التراث العمراني 

19/004/404/0068/00/00/4

 12

437/436/
  1000

إنارة بالبصر واملراكز التابعة بلدية البصر

)وفر(
1437/3/5هـ1437/3/4هـ1000

بلدية القرى
متديد موعد منافسة استئجار 

سيارات ركوب لبلدية 

محافظة القرى 

1437/2/19هـ1437/2/18هـ2241500

وزارة الشؤون البلدية والقروية

المرة 
األولى

والمواصفات  الشروط  على  للحصول  المعلنة  للجهات  التقدم  عنها  المعلن  المنافسات  في  الدخول  يرغب  من  فعلى 
المعدة لذلك بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.  

المرة 
الثانية
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تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة )تنمية اال�ستثمارات البلدية( عن طرح املناف�سة التالية : 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

20.000بدونمزايدة موعد االإنعا�ش العقاري )جنوب مكة خمطط ويل العهد7 قطعة رقم م/76(

يوم االأحد املوافق

1437/3/16هـ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

يوم االأحد املوافق

1437/3/16هـ

ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة )تنمية اال�ستثمارات البلدية( عن طرح املناف�سة التالية : 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

5000بدونمتديد موعد مزايدة �سوق حظائر للما�سية بجميع خدماته )�سارع احلج(

يوم االأحد املوافق

1437/2/24هـ

ال�ساعة  احلادية ع�سر �سباحاً

يوم االأحد املوافق

1437/2/24هـ

ال�ساعة  احلادية ع�سر �سباحاً

تعلن اأمـانة حمافظة جدة عن طرح مزايدة خمطط ت�ساليح �سيارات وذلك على النحو التايل :

موعد فتح المظاريف آخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةمدة العقداسم المزايدة

155000 �سنةتاأجري قطعة اأر�ش مب�ساحة  )4060062.55 م2( الإقامة خمطط ت�ساليح ال�سيارات )اإن�ساء  ت�سغيل و�سيانة ( ببلدية اجلنوب

يوم االإثنني

1437/3/10هـ

ال�ساعة 11 �سباحاً

يوم االإثنني

1437/3/10هـ

ال�ساعة 11:30�سباحاً

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 المسؤول 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 التجارية .
) 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 اإلستثمار إذا كان المستثمر مرخصًا وفقًا لنظام االستثمار األجنبي . 
* مكان تسليم العطاءات صالة خدمات العمالء ببرج األمانة شباك رقم ) 27 ( أو الدور الخامس عشر .

* مكان بيع الكراسات موقع األمانة اإللكتروني ) فرص استثمارية / مزايدات معلن عنها ( . 
www.jeddah.gov.sa : الهاتف رقم ) 0126149228 ( أو فاكس رقم ) 0126149031 ( أو زيارة موقع األمانة *

تعلن بلدية الهياثم عن طرح املناف�ستني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءات قيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسةم

437/436/151000جممع الهياثم مول جتاري1
يوم االإثنني

1437/3/10هـ

 ال�ساعـة 8 �سباحاً

يوم الثالثاء

1437/3/11هـ

ال�ساعة 10 �سباحاً
437/436/16500ك�سك2

تعلن اأمانة العا�سمة املقد�سة )تنمية اال�ستثمارات البلدية( عن طرح املناف�سة التالية : 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

5000بدونمتديد موعد مزايدة �سوق مركزي للخ�سار والفواكه بجنوب مكة

يوم الثالثاء املوافق

1437/3/11هـ

ال�ساعة  احلادية ع�سر �سباحاً

يوم الثالثاء املوافق

1437/3/11هـ

ال�ساعة  احلادية ع�سر �سباحاً
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تعلن اأمانة االأح�ساء عن طرح املزايدات التالية : 

مكان فتح المظاريفموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتمدة العقدقيمة الكراسةاسم المزايدةالنشاطم

1

�سراف اآيل

مزايدة ا�ستثمار �سراف اآيل �سيار عدد )2( على طريق امللك 

عبدالعزيز مع طرق امللك فهد  مقابل مبنى الهاتف �سابقا باالأح�ساء

3500

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

10 �سنوات

ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم 

االأحد املوافق 1437/2/24هـ

ال�ساعة العا�سرة والن�سف 

من �سباح يوم االإثنني 

املوافق 1437/2/25 هـ

االإدارة العامة لتنمية 

اال�ستثمارات لال�ستف�سار 

االت�سال على تلفون 

االإدارة رقم: 5850930

2
مزايدة ا�ستثمار �سراف اآيل �سيار على الطريق الرابط بني دائري 

امللك عبداهلل )ال�سلع الغربي ( وطريق الريا�ش  باالأح�ساء

2000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

3
مزايده ا�ستثمار موقع �سراف اآيل �سيار الواقع يف حما�سن طريق 

الريا�ش باالأح�ساء

2000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

4

لوحات 

اإعالنية

مزايدة ا�ستثمار )3( لوحات اإعالنية بالقرب من �سور جامعة 

امللك في�سل من نوع يوين بول باالأح�ساء 

3000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

5 �سنوات

5
مزايدة ا�ستثمار )4( لوحات اإعالنية من نوع يوين بول على 

طريق املطار ميني املتجه اإىل الهفوف

3000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

6
مزايدة ا�ستثمار )4( لوحات اإعالنية من نوع يوين بول على 

طريق املطار ميني املتجه اإىل املطار

3000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

7
مزايدة ا�ستثمار عدد )196( لوحة )فواني�ش جانبية( على 

اأعمدة االإنارة اجلانبية 

5000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

مطاعم8
مزايدة ا�ستثمار الكافترييا الواقعة يف البهو الرئي�سي بالدور 

االأر�سي لالأمانة

1000  

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

9

اأك�ساك

مزايدة ا�ستثمار ك�سك بالقرب من الفح�ش الدوري ب�سناعية 

املربز

500 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

مزايدة ا�ستثمار ك�سك رقم )1( يف حديقة امللك فهد10
500 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

مزايدة ا�ستثمار ك�سك  يف حديقة املحدود بالهفوف11
500 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

مزايدة ا�ستثمار ك�سك رقم )1( يف حديقة االأوقاف بالهفوف12
500 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

13

اأرا�سي 

جتارية

مزايدة ا�ستثمار اأر�ش خم�س�سة وحدات جتارية والواقعة 

مبخطط حما�سن اأرامكو رقم 232/4

4000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

15�سنة

ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم 

االأربعاء  املوافق 1437/2/20هـ

ال�ساعة العا�سرة والن�سف 

من �سباح يوم اخلمي�ش 

املوافق 1437/2/21 هـ

االإدارة العامة لتنمية 

اال�ستثمارات لال�ستف�سار 

االت�سال على تلفون 

االإدارة رقم: 5850930

14
مزايدة ا�ستثمار اأر�ش جتارية رقم )34( بالقرب من منتزه امللك 

عبد اهلل البيئي باملخطط رقم 898/4

3500 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

15
مزايدة ا�ستثمار اأر�ش جتارية رقم )36( بالقرب من منتزه امللك 

عبد اهلل البيئي باملخطط رقم 898/4

3500 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

16
مزايدة ا�ستثمار اأر�ش جتارية رقم )55( بالقرب من منتزه امللك 

عبد اهلل البيئي باملخطط رقم 898/4

3500 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

17
مزايدة ا�ستثمار اأر�ش جتارية رقم )51( بالقرب من منتزه امللك 

عبد اهلل البيئي باملخطط رقم 898/4

3500 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

18
مزايدة ا�ستثمار اأر�ش جتارية رقم )5( باملخطط رقم 828/4 

بال�سعبة باالأح�ساء

3000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

19
مزايدة ا�ستثمار اأر�ش جتارية رقم )1( باملخطط رقم 828/4  

بال�سعبة باالأح�ساء 

3000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

20

مزايدة ا�ستثمار جممع �سكن للعمال وور�ش ومواقف للمعدات 

مب�ساحة 200.000 بالقرب من �سركة االأ�سمنت مبخطط رقم 

�ش-ح1015/4

7000 

ويتم دفعها عن طريق نظام �سداد 

25 �سنة

الشروط الخاصة للمزايدة 1- سجل تجاري ساري المفعول بذات النشاط 2- ضمان بنكي بأجرة سنة كاملة وال يقبل الشيكات أو النقد وأن اليقل مدته عن ستة أشهر . 3- أي شروط أخرى ضمن 
الكراسات الخاصة بالمزايدات ومن لديه الرغبة باالستثمار في أحد هذه األنشطة التقديم عن طريق موقع األمانة www.alhasa.gov.sa أو االتصال على اإلدارة العامة لتنمية االستثمارات على 

األرقام التالية 0135850930 أو 01358525000 تحويلة )364-367-315-232(
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تعلن اأمانة منطقة احلدود ال�سمالية / عرعر عن رغبتها ا�ستثمار عدد من املواقع وفق الئحة الت�سرف بالعقارات البلدية ال�سادرة مبوجب االأمر ال�سامي الكرمي رقم 3/ب/38313 يف 1427/9/24هـ بطريق املناف�سة كالتايل :

المطلوبموعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة كراسة الشروطاسم المنافسةم

500م�ستودعات مركزية غرب حي الروابي ) 59 ، 60 ، 61 ، 62 ( 1

االأربعاء

1437/2/27هـ 

اخلمي�ش

1437/2/28هـ

�سجل جتاري 

ترخي�ش ت�سغيل م�سالخ 500م�سلخ اآيل على طريق �سكاكا2

ـــــــــــــ500ك�سك مب�سمار املن�سورية بجوار احلر�ش الوطني ) كايف ( 3

بيع المستندات وتقديم العطاءات بمقر أمانة منطقة الحدود الشمالية / عرعر ) إدارة تنمية االستثمارات (.
 لالستفسار هاتف / 046624111 تحويلة ) 413 ( .

تعلن بلدية حمافظة النما�ش عن طرح املزايدات التالية : 

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقعاسم المزايدة  م

500ال�سارع العام تركيب وت�سغيل لوحات ميغا عدد )20 (1

1437/3/13هـ1437/3/12هـ 500ال�سارع العام تركيب وت�سغيل لوحات موبي عدد )50 (2

1000�سرق النما�شا�ستغالل مرمى النفايات3

تعلن اأمانة منطقة حائل – االإدارة العامة لال�ستثمارات – اإدارة املزايدات عن متديد طرح املزايدتني التاليتني :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

3000م�سلخ االأمانة ال�سمايل حي املزعرب غرب حمطة توليد الكهرباء 1

1437/2/11 هـ1437/2/10 هـ

3000م�سلخ االأمانة اجلنوبي طريق الرو�سة - غرب ال�سركة ال�سعودية للكهرباء2

وذلك عن طريق المزايدة بالظرف المختوم 
 موعد ومكان فتح المظاريف : أمانة منطقة حائل الساعة العاشرة صباحًا - اإلدارة العامة لالستثمارات - إدارة المزايدات .

تعلن بلدية حمافظة مرات عن رغبتها يف تاأجري مواقع �سرافات اآلية وذلك عن طريق املزايدة بالظرف املختوم وهي كاالآتي :

موعد فتح المظاريفموعد تقديم العطاءاتالموقعالمخططاسم المنافسةم

حمافظة مرات577�سراف اآيل1

من يوم الثالثاء 1437/1/14هـ

 اإىل يوم االأربعاء 1437/1/29هـ 

ملدة خم�سة ع�سر يوماً

اخلمي�ش 

 1437/1/30هـ

حمافظة مرات222�سراف اآيل2

حمافظة مرات1056�سراف اآيل3

مركز ثرمداء156�سراف اآيل4

فمن لديه الرغبة في االستئجار عليه مراجعة البلدية قسم االستثمار
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تعلن بلدية بـــــارق عن طرح املناف�سات التالية :

        موعد فتح المظاريف    آخر موعد لتقديم العطاءقيمة الكراسةاسم المنافسةم

200�سوق بارق اليومي1

1437/2/28هـ1437/2/27هـ

200�سوق ثلوث املنظر بجوار خمطط الريان2

200مواقع ا�ستثمارية يف منتزة جبال عدد/2 م�ساحة 4*34

200مواقع ا�ستثمارية يف منتزه خبت اآل حجري عدد )4(4

200مواقع ا�ستثمارية بحديقة م�سلى العيد عدد )4(5

500موقع ا�ستثماري م�ساحة 100*100 تقاطع طريق العرقوب مع ال�سارع العام جدة - جيزان6

مالحظة/ تقديم ضمان بنكي بنسبة 100% من قيمة العطاء 

تعلن بلدية الق�سب عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةالموقــــعاسم المنافسةم

300مدينة الق�سب باملخطط رقم 131ت�سغيل م�سلخ البلدية1

االأحد املوافق 1437/3/2هــ

 وذلك يف مقر البلدية ال�ساعة 

العا�سرة �سباحاً

االأحد املوافق 1437/3/2هــ ، وذلك يف 

مقر البلدية ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحاً

300�سارع االمري �سلطان بن عبدالعزيزموقع ملخابر اآلية 2

300طريق امللك عبداهلل بن عبدالعزيزموقع كفي �سوب 3

300طريق امللك عبدالعزيزموقع كفي �سوب4

500�سارع امللك فهد بن عبدالعزبزموقع �سراف اآيل5

500طريق عبداهلل بن عبدالعزيزموقع �سراف اآيل6

500طريق امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خمطط 75موقع �سراف اآيل7

فعلي الراغبين في شراء مستندات منافساتها التقدم لمقر بلدية القصب ـــ قسم االستثمار

تعلن بلدية مدينة الرو�سة عن طرح املناف�سة التالية :

موعد فتح المظاريفاخرموعدلتقديم العطاءاتمكان التسليمقيمة الكراسة    اسم المنافسة

    ق�سم اال�ستثمارات    اليوجدتاأجري ور�ستني وقطع غيار ب�سناعية الرو�سة
االأربعاء

1437/2/13هـ

اخلمي�ش

1437/2/14هـ

فعلى الراغبين في الدخول  للمناقصة التقدم إلى بلدية مدينة الروضة  )ادارة االستثمارات(  للحصول على كراسة الشروط والمواصفات   

 

تعلن بلدية فر�سان عن طرح املناف�ستني التاليتني :

موعد فتح المظاريف        آخر موعد لتقديم العطاءات    الموقعاسم المنافسةم

فر�سان تاأجري بوفية بلدية فر�سان 1

1437/2/18هـ1437/2/17هـ

جنوب خمطط )2( بفر�سانتاأجري اأر�ش الإقامة جممع �سكني جتاري2
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تعلن  بلدية حمافظة القنفذة عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءقيمة النسخةالمساحةمدة العقداسم المزايدةم 

8931.902000م252 �سنةاإن�ساء وت�سغيل مدر�سة اأهلية مبخطط الربج1

بنهاية دوام يوم االإثنني 

1437/3/10هـ

يوم الثالثاء 1437/3/11هـ 

ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

9.00500م52 �سنواتاإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل ثابت داخل �سور مبنى البلدية اجلديد2

14849.752000م252 �سنةاإن�ساء وت�سغيل مركز جتاري بالكورني�ش اجلنوبي3

50.50500م52 �سنواتاإن�ساء وت�سغيل كافترييا اأمام  مبنى البلدية مبخطط اخلدمات املركزية 4

20.00500م52 �سنواتاإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل �سيار مبخطط اأحد بني زيد5

50.50500م52 �سنواتاإن�ساء وت�سغيل ك�سك للوجبات ال�سريعة رقم )2( بالكورني�ش الغربي6

24108.20500م2 25 �سنةاإن�ساء وت�سغيل جممع جتاري �سكني مبخطط اخلدمات املركزية7

50.50500م52 �سنواتاإن�ساء وت�سغيل ك�سك للوجبات ال�سريعة رقم )3( بالكورني�ش الغربي8

6165.502000م2 25 �سنةاإن�ساء وت�سغيل ق�سر اأفراح مبخطط ال�ساطئ9

41.27500م52 �سنواتاإعادة ت�سغيل ك�سك للوجبات ال�سريعة بحي ال�سرقية بجوار مبنى املحافظة القدمي10

50.50500م52 �سنواتاإن�ساء وت�سغيل كافترييا بالكورني�ش ال�سمايل بجوار جم�سم ال�سدفة11

500 50.50 م52 �سنوات اإن�ساء وت�سغيل كافترييا مبنتزه حني�ش 12

500 20.00م52 �سنواتاإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل �سيار بجوار مدر�سة تعليم القيادة 13

500 9.00م52 �سنواتاإن�ساء وت�سغيل �سراف اآيل ثابت مبواقف ال�سيارات بالكورني�ش اجلنوبي 14

فعلى من يرغب الدخول بالمزايدات مراجعة قسم الشؤون المالية بالبلدية ولمزيد من االستفسارات الرجاء  االتصال على الرقم 017/7320341 – 017/7320556

تعلن بلدية حمافظة فر�سان عن طرح املواقع اال�ستثمارية التالية  :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتالموقعا�سم املناف�سةم

فر�سانتاأجري ق�سر اأفراح بفر�سان1

1437/2/18هـ1437/2/17هـ

تاأجري اأر�ش الإقامة اأ�سواق االأعالف 2
�سرق خمطط )2( 

بفر�سان

تعلن بلدية حمافظة موقق عن طرح املناف�سة التالية  :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةا�سم املناف�سة

1437/2/25هـ1437/2/24هـ300تاأجري حمطة فئة )ب( على طريق املحفر - العويد) 10.000م2(

وعلى الراغبين بالتقدم في هذه المزايدة التقدم إلى بلدية محافـظة موقق ) قسم االستثمارات( بالبلدية للحصول على كراسة الشروط 
والمواصفات - مكان فتح المظاريف ببلدية موقق

تعلن جامعة امللك �سعود عن رغبتها 
بتاأجيـــر مواقــع الأجهزة اخلدمــة الذاتيــــة 

) ع�سائر واأغذية ( وذلك يف املدينة اجلامعية 

اأع�ساء  �سكن  نادي  يف  �سعود  امللك  بجامعة 

الرجايل  الق�سم  واملوظفني  التدري�ش  هيئة 

والن�سائي ، لال�ستف�سار االت�سال على الهاتف 

ال�سعر  عر�ش  ويقدم   ،  )4678024  ( رقم 

بظرف مغلق اإىل اإدارة اأمالك اجلامعة مبنى 

اأق�ساه  موعد  يف   ، الثاين  الطابق   )19( رقم 

يوم الثالثاء املوافق 1437/2/19هـ
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تعلن اإدارة مدينة امللك خالد الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بحفر الباطن عن طرح املناف�سات التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةمسمى المنافسةم

1
تاأجري حمالت جتارية :

 بيع مالب�ش واأحذية و�سنط ن�سائية رقم املبنى )B-5/1/2/3( حي التعاون

436/98/11500
االأحد

1436/3/2هـ

االإثنني

1437/3/3هـ

مغ�سلة �سيارات وبن�سر وغيار زيت رقم املبنى: )Q-1( حي التعاون.2

مغ�سلة مالب�ش رقم املبنى )B-5/1/20( حي التعاون3

مركز ات�ساالت واإلكرتونيات رقم املبنى )A-5/1/12( حي التعاون4

حمطة توزيع املياه رقم املبنى )1/5/1/-18( منطقة 18                                                                               5

مغ�سلة مالب�ش رقم املبنى )B-5/1/2( حي التعاون6

مطبخ والئم رقم املبنى  )C-5/1/5(حي التعاون7

حمل ع�سائر طبيعية رقم املبنى )18-1-10(8

9)5/1/4-B( خمبز وحلويات رقم املبنى

تعلن  اإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك عن طرح املناف�سات التالية :

الموعد الُمحدد  لفتح المظاريفآخــر موعـــد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقــم المنافسةاسم المنافسة م

1
تاأجري حمل رقم 1/4– امل�ساحة )1.577.77م2(الن�ساط )�سوبرماركت( بال�سوق املركزي 

رقم )1( مبدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا128534-10ً

يوم اخلمي�ش املوافق

14 /1437/2هـ

يوم اخلمي�ش املوافق

14 /1437/2هـ 

ال�ساعة 02.00 ظهرًا

2
تاأجري حمل رقم 2/9 – امل�ساحة )80م2( – الن�ساط )مفتوح( بال�سوق املركزي رقم )2( 

مبدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا128536-10ً

3
تاأجري حمل رقم 3/2 – امل�ساحة )18.17م2( – الن�ساط )مفتوح( بال�سوق املركزي التابع 

الإ�سكان معهد �سالح املدرعات بتبوك 
جمانـا16066-10ً

4
تاأجري حمل رقم 3/3 – امل�ساحة )30م2( – الن�ساط )مفتوح( بال�سوق املركزي التابع 

الإ�سكان معهد �سالح املدرعات بتبوك 
جمانـا16063-10ً

5
تاأجري حمل رقم 3/4 – امل�ساحة )40م2( – الن�ساط )مفتوح( بال�سوق املركزي التابع 

الإ�سكان معهد �سالح املدرعات بتبوك 
جمانـا16061-10ً

6
تاأجري حمل رقم 4/1 – امل�ساحة )22م2( – الن�ساط )مفتوح( بال�سوق املركزي بحي 

االأثيلي التابع الإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك .
جمانـا16069-10ً

7
تاأجري حمل رقم 4/3 – امل�ساحة )40م2( – الن�ساط )مفتوح( بال�سوق املركزي بحي 

االأثيلي التابع الإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك 
جمانـا16032-10ً

8
تاأجري حمل رقم 4/4 – امل�ساحة )188.1م2( – الن�ساط )مفتوح( بال�سوق املركزي بحي 

االأثيلي التابع الإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك 
جمانـا98936-10ً

9
تاأجري حمل رقم 5/3 – امل�ساحة )190.4م2( – الن�ساط )بقالة( بحي )النعام( مبدينة امللك 

عبدالعزيز الع�سكرية بتبوك 
جمانـا128535-10ً

10
تاأجري حمل رقم 5/4 – امل�ساحة )60م2( – الن�ساط )بقالة( بحي )املعيزيله( التابع الإدارة 

مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك 
جمانـا16071-10ً

11
تاأجري �سوبرماركت باإ�سكان موقع االإدارة بتيماء – امل�ساحة )453م2( – الن�ساط )�سوبرماركت( - 

التابع الإدارة مدينة امللك عبدالعزيز الع�سكرية للت�سغيل وال�سيانة بتبوك 
جمانـا16028-10ً

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع
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تعلن اأمانة منطقة ع�صري باأنه �صدر قرار رقم 30784 يف 1436/12/21هـ, باملوافقة على بدء اإجراءات 
اأبها مبنطقة ع�صري واململوك  نزع ملكية جزء من العقار رقم )1( ل�صالح مواقف �صيارات بحي اخل�صع مبدينة 

للمواطن ) اإبراهيم حممد اآل مرعي ( فعليه مراجعة الأمانة واإح�صار م�صتم�صكاتهم ال�صرعية.

تعلن اأمانة منطقة ع�صري باأنه �صدر قرار رقم 30785 يف 1436/12/21هـ, باملوافقة على بدء اإجراءات 
نزع ملكية جزئني من عقاري ورثة ) اأحمد بن يحي اآل مو�صى ( ل�صالح تو�صعة الطريق الرديف لطريق الطائف 

مبدينة اأبها مبنطقة ع�صري, فعليهم مراجعة الأمانة واإح�صار م�صتم�صكاتهم ال�صرعية.

نزع ملكية عقارات

يعلن فرع الإدارة الهند�صية والإ�صكان بالغربية عن تاأجيل اإقامة مزاد علني لبيع اأ�صناف رجيع اإىل يوم 
الأربعاء املوافق 1437/2/20هـ, يف متام ال�صاعة 10 �صباحاً.

 وملزيد من املعلومات يرجى الت�صال على رقم الهاتف )6674544 حتويلة 3723( خالل �صاعات الدوام الر�صمي .

اأمانة العا�صمة املقد�صة عن رغبتها بيــع هناقر وحديد مب�صروع تنفيذ تقاطع الطريق الدائري  تعلن 
الرابع مع طريق ال�صيل باملزاد العلني و�صيكون موعد املزاد  يوم الثالثاء املوافق 1437/1/21هـ, بعد �صالة 

الع�صر مبا�صرة و�صتكون نقطة التجمع باملعي�صم مدخل حراج اخلردة.

بيع رجيع بالمزاد العلني

تعلن مديرية الزراعة مبحافظة الطائف عن رغبتها يف ا�صتئجار مقر لفرع الوحدة البيطرية بظلم وذلك 
ح�صب ال�صروط واملوا�صفات التالية:

1- اأن يكون عدد الغرف من 12 اإىل 15 غرفة وتكون وا�صعة على اأن ل تقل م�صاحة الغرف عن 5 م * 4 م مع 

منافعها وخزانات  مياه اأر�صي وعلوي. 

مواقف  وحوله  بداخله  تتوفر  وا�صعة  �صوارع  وعلى  لوك�س  والت�صطيب  امل�صلح  الأ�صمنت  من  املبنى  يكون  اأن   -2

لل�صيارات مع توفر �صروط الأمن وال�صالمة وكذلك توفري الكهرباء بالطاقة الالزمة واملياه وم�صعد ملا زاد عن 3 اأدوار.

3- كراج لل�صيارات م�صاحته 10م *20 م على الأقل وحتتوي على بوائك وحفرتني لل�صيانة والور�صة وغرفتني 

واحدة للميكانيكي واأخرى للحار�س مع دورة مياه.

4- القيام بال�صيانة الدورية للمبنى عند احلاجة لذلك .

5- توفري و�صائل الأمن وال�صالمة من )جهاز اإنذار للحرائق – طفايات حرائق – خمارج طوارئ(.

6- توفري �صبكة حا�صب اآيل يف املبنى.

7- تو�صيل خطوط الهاتف جلميع املرافق املطلوبة باملبنى وربطها بجهاز �صنرتال.

الإيجار  ي�صبح  ول  ال�صتئجار  على  املوافقة  حالة  يف  املوقع  يتطلبها  تعديالت  باأي  املوقع  �صاحب  يلتزم   -8

�صاري املفعول اإل بعد تنفيذ هذه املالحظات والتعديالت .

فعلى من يرغب يف تنفيذ العملية التقدم بالعر�س يف ظرف خمتوم مو�صح فيه مقدار الإيجار ال�صنوي ومرفق 

�صورة من ال�صك م�صدقة ومراجعة املديرية لإ�صتالم كرا�صة ال�صروط واملوا�صفات للمناف�صة علماً باأن اآخر موعد 

لتقدمي العطاءات يوم الثالثاء املوافق 1437/2/12هـ, وموعد فتح املظاريف يوم الأربعاء 1436/2/13هـ, 

مبقر املديرية بالطائف ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحاً ح�صب تقومي اأم القرى. 

تعلن اإدارة امل�صرتيات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين مبنطقة مكة املكرمة عن رغبتها  ا�صتئجار مباين 
كالتالية:

1- مبنى ليكون مقرًا لفرع اإدارة املجاهدين مبنطقة مكة املكرمة.

2- مبنى ليكون مقرًا لقيادة الدوريات مبحافظة جدة.

رقم املناف�صة: )34غ17/1(, علماً باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات: يوم الأحد املوافق 1437/3/2هـ,ال�صاعة 

12.00م, وموعد فتح املظاريف: يوم الإثنني املوافق 1437/3/3هـ, ال�صاعة 10.00�س.

استئجار مباٍن

تعلن بلـدية عروى عن �صغل مهنة كعمال على بند الأجور كعامل ومغ�صلة اأموات وجتهيز.
 فمن لديه الرغبة التقدم للبلدية.

وظيفة شاغرة 

استـثمار مواقعاستـثمار مواقع

تعلن بلدية حمافظة تثليث اأن على جميع املتقدمني بطلبات يف �صوق الإبل ح�صور القرعة يوم الإثنني 
اللجنة  تقوم  �صوف  يح�صر  مل  ومن  البلدي  املجل�س  مبقر  �صباحاً  العا�صرة  ال�صاعة  1437/3/3هـ,  املوافق 

بال�صحب عنه.

قرعة سوق اإلبل بتثليث

تعلن وزارة الداخلية - املديرية العامة للدفاع املدين - عن تعديل م�صمى مناف�صة تاأمني وتوريد مولدات 
تاأمني  م�صمى  اإىل   )37/13( املناف�صة  رقم  باملناطق,  املدين  الدفاع  ملديريات  ملحقاتها  بكامل  احتياطية  كهرباء 

وتوريد وتركيب  مولدات كهرباء احتياطية بكامل ملحقاتها ملديريات الدفاع املدين باملناطق.

علماً باأن قيمة املناف�صة: )5000(, و موعد تقدمي العرو�س: الثالثاء 1437/1/27هـ, و موعد فتح املظاريف: 

الربعاء 1437/1/28هـ .

تعديل مسمى منافسة

تعلن  بلدية حمافظة خبا�س عن رغبتها يف طرح املواقع ال�صتثمارية التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةاسم المنافسةم

1000م�صلخ مبحافظة خبا�س1

1437/2/18هـ1437/2/17هـ

1000م�صلخ مبركز اخلرعاء2

1000حمطة حمروقات مبركز اأبو �صديد3

1000اأ�صواق خ�صار وحلوم مبحافظة خبا�س4

مكان بيع الوثيقة: بلدية حمافظة خبا�س - اإدارة ال�صوؤون الفنية.

تعلن الإدارة العامة للرتبية  والتعليم مبحافظة الأح�صاء عن رغبتها يف طرح املواقع ال�صتثمارية التالية :

موعد فتح المظاريفآخر موعد لتقديم العطاءاتقيمة الكراسةرقم المنافسةاسم المنافسة

37/4200 ا�صتثمار بوفيهات الإدارة للتعليم مبحافظة الأح�صاء واملكاتب الإدارية
الأربعاء

1437/2/20هـ

اخلمي�س

1437/2/21هـ

مالحظة / يلزم تقدمي ) �صورتني ( اإ�صافيتني للعر�س مغلقة خمتومة بختم املقاول كل ن�صخة على حدة ولن يقبل خالف ذلك



93 UM AL-QURAالجمعة 24  المحرم  1437 هـ      6 نوفمبر 2015 معقود الشركات

431ال�سنة 93     العدد 4591              UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م
ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود تجـــارية

25-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة تطوير ال�صفاء
 )�صركة ذات م�صئولية حمدودة(

اأوًل ال�سركاء: 1- �سركة )بعد الوفاء( ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري رقم )1010410396( وتاريخ 1435/6/9هـ 
ومركزها الرئي�سي الريا�س واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب عدل الريا�س بالعدد رقم 35414965 وتاريخ 1435/3/29هـ 
وعنواها الريا�س حي اجلزيرة �س . ب 27144 الريا�س 2- �سركة )مداد الوفاء( ذات م�سئولية حمدودة �سجل جتاري 
رقم )1010410299( وتاريخ 1435/6/9هـ ومركزها الرئي�سي الريا�س واملثبت عقد تاأ�سي�سها لدي كاتب عدل الريا�س 
بالعدد رقم 35414984 وتاريخ 1435/3/29هـ وعنواها الريا�س حي اجلزيرة �س . ب 27144 الريا�س ثانيا: ا�سم 
والرا�سي  العقارات  ومتلك  �سراء   -1 ال�سركة  اغرا�س  ثالثا:  حمدودة  م�سئولية  ذات  �سركة  ال�سفاء  تطوير  ال�سركة 
واقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع نقدا او بالتق�سيط او اليجار ل�سالح ال�سركة 2- تطوير و�سيانة وادارة وا�ستثمار 
الرا�سي والعقارات حل�ساب ال�سركة 3-املناجم والبرتول وفروعها   وال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س 
والعمال  املال  وخدمات  والتربيد  والتخزين  والنقل  والبناء  والت�سييد  وفروعها  واملاء  والغاز  والكهرباء  ال�سناعية 
وتقنية  وال�سالمة  والمن  وال�ستثمار  والتجارة  وال�سخ�سية  واجلماعية  الجتماعية  واخلدمات  الأخرى  واخلدمات 
لل�سركة  املال  راأ�س  �ساد�سا  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  تبداأ من  �سنة   99 ال�سركة ملدة  تاأ�س�ست  رابعا:  املعلومات 
مببلغ مليوين )2.000.000( ريال �سعودي مق�سم اىل مائتي الف )200.000( ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة , قيمة كل 

منها ع�سرة ريالت �سعودية )10ريالت( مت توزيعها على ال�سركاء على النحو التايل:

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

100.000101.000.000شركة بعد الوفاء

100.000101.000.000شركة مداد الوفاء

2.000.000-------200.000اإلجمالي

ويقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها ومت الوفاء بقيمتها كاملة واودعت احل�س�س 
النقدية لدي احد البنوك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س�ساد�سا ادارة ال�سركة يدير ال�سركة جمل�س 
قرارات  ت�سدر  ال�سركاء  قرارات  ثامنا  م�ستقل  بعقد  ال�سركاء  جمعية  من  بقرار  ويعينون  مديرين   7 من  مكون  مديرين 
ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة او زيادة العباء املالية لل�سركاء تا�سعا ال�سنة املاليةتبداأ ال�سنة 
املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1437/3/20هـ املوافق 2015/12/31م  وتكون مدة 
كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرا  عا�سرا الأرباح واخل�سائر: توزع ارباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم 
امل�سروفات العمومية والتكاليف على النحو التايل:  جتنب ن�سبة قدرها )10%( من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي 
النظامي الن�سو�س علية يف املادة)176(من نظام ال�سركات والباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س 
مال ال�سركة ما مل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطيات اخري او ترحيل ر�سيد الرباح كليا او جزئيا لل�سنة املالية التالية  
حادي ع�سر: توجه جميع الإخطارات فيا بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة فـي 

�سجل احل�س�س لدى ال�سركة .

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351096435( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/8/20هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

اأول: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
رقم جواز السفر

نوع الشراكةالمدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاء

خالد سعد 
عايض دعجم

طرفالرياض42غير حكومي10181068131444/6/6سعودي

عبدالوهاب سعد 
عايض دعجم

طرفالرياض48غير حكومي10108718511443/5/12سعودي

ثانيا: ا�سم ال�سركة:
ا�سم ال�سركة هو:   �سركة �سحي العاملية الطبية .

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   2000000  ريال �سعودي   مليونا  ريال  مق�سم اإلـى   2000  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل 
ح�سة    1000  ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

قيمة اإلجماليعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصة    اسم الشريك
10002000200000خالد سعد عايض دعجم

1000180001800000عبدالوهاب سعد عايض دعجم
200002000000ــــــــاإلجمالي     

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة. 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
الجواز/اإلقامة

مكان اإلقامةالعمرتاريخ االنتهاء

الرياض10108718511443/5/1248سعوديعبدالوهاب سعد عايض دعجم

اسم المدير: عبدالوهاب سعد عايض دعجم

السلطات والصالحيات الالزمة:

التوقيع عن  املثال ل احل�سر: حق  �سبيل  على  ذلك  ال�سركة مبا يف  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  للمدير 
ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود 
او  املال  راأ�س  خف�س  او  لزيادة  ال�سركة  معها  تندمج  او  ت�ساهم  التي  ال�سركات  يف  لل�سركة  التعديل  ومالحق  التاأ�سي�س 
التاأ�سي�س وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات  اأي بند من عقود  اأخرى يف  اإيه تعديالت 
امل�ساهمة 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 
الوثائق  كافة  وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات 
املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات 
وقرارات التعديل لأى 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 
وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  وله  والقرارات  حما�سر  على 
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 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 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 

ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة �صحي العاملية الطبية )�صركة ذات م�صئولية حمدودة(
والتوقيع على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س 
ال�سركة وفى م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني  اأغرا�س  املنقولة �سمن  املنقولة وغري  للموجودات  الرهن  والرهن وفك 
املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية 
والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء كما انه ميثل 
ال�سركة فى عالقاتها مع الغري واإمام الق�ساء وفى جميع الأمور �سواء اإمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق 
مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام 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 
وتعديلها واإلغائها والقرتا�س 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 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  1437/03/20 هـ   املوافق  2015/12/31م 

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:

�سجل  يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجله  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
احل�س�س لدى ال�سركة.

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351429666( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/15هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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اأوًل: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
رقم جواز السفر

نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاء
الشراكة

األمير تركي بن فيصل بن 
مشعل آل سعود

طرفالرياض41طالب10702847631442/11/7سعودي

األميرة لطيفة بنت سلطان 
بن عبد العزيز آل سعود

طرفالرياض64ربة بيت11020131491453/1/4سعودي

ثانياً: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة بوابة اخليالة لال�ستثمارات القاب�سة .

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 واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة

تقنية المعلومات

األمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س .

رابعاً: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .

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�س مال ال�سركة بـ   100000  ريال �سعودي   مائة األف  ريال مق�سم اإلـى   100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل 

ح�سة    1000  ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالتي :

قيمة اإلجماليعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصة    اسم الشريك

األمير تركي بن فيصل بن 
مشعل آل سعود

100008080000

األميرة لطيفة بنت سلطان بن 
عبد العزيز آل سعود

100002020000

0100100000ــــــــاإلجمالي     

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة. 

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة بوابة اخليالة لال�ستثمارات القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(

كما يقر ال�سركاء مب�سئوليتهم النظامية فـي اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية التالية:

قيمة األصلاألصل

40000اثاث مكتبي

60000اجهزة ومعدات

100000اإلجمالي

�سابعاً: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

السجل المدني/ الجنسيةاسم المدير
الجواز/اإلقامة

مكان اإلقامةالعمرتاريخ االنتهاء

الرياض10702847631442/11/741سعودياألمير تركي بن فيصل بن مشعل آل سعود

الرياض10579823301444/8/1540سعوديمحمد بن سويلم بن بالل سويلم

                 ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة   ا�سم املدير

الأمري
 تركي بن 
في�سل بن 
م�سعل اآل 

�سعود

ل  املثال  �سبيل  على  ذلك  فى  مبا  ال�سركة  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  للمدير 
احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه ومتثيلها لدى املحاكم 
ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي 
بند  اى  فى  اأخرى  تعديالت  اإيه  او  املال  راأ�س  خف�س  او  لزيادة  ال�سركة  معها  تندمج  او  ت�ساهم 
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 
ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات  لتنفيذ  يلزم  ما  كل  واتخاذ  عليها  التوقيع 
التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء 
لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء 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 
العادية  العادية وغري  العمومية  الجتماعات واجلمعيات  التنفيذية وح�سور  واللجان  لل�سركات 
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 
املحاكم  لدى  والتنازل  املخال�سات  واإعطاء  عليها  والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار 
ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق 
كافة  املظامل وعمل  للعمال وديوان  والعليا  البتدائية  واللجان  العمل  واملالية ومكاتب  التجارية 
واملحامني  القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات 
للبا�سهم  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  والأرا�سي  للعقار  وقبوله  والإفراغ  والبيع  ال�سراء  حق  وله 
والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ  وال�سراء  والبيع 
على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة 
ال�سركة  اأغرا�س  املنقولة �سمن  املنقولة وغري  للموجودات  الرهن  القب�س والرهن وفك  وله حق 
رواتبهم  وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها  وفى 
و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع 
ميثل  انه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي  والزراعية  والعقارية  ال�سناعية  التنمية  �سناديق  عقود 
اأو اجلهات  العمالء  اإمام  �سواء  الأمور  الق�ساء وفى جميع  واإمام  الغري  ال�سركة فى عالقاتها مع 
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 
ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات  والئتمان  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات   وفتح  والإيداع 
ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك 
وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول  واملنح 
لل�سركة وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج  فروع 
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 .
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ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة   ا�سم املدير

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 ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية حممد بن �سويلم بن بالل �سويلم
وكتابات العدل والتوقيع على عقود 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 
واإدارة  التجارة  لدى وزارة  ال�سركة وت�سجيلها  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س  ال�سركات وفى  ال�سركة والتوقيع على عقود  فيها  اأمل�ساهمه  ال�سركات  ال�سركة فى  التجارية ومتثيل  ال�سجالت  ا�ستخراج  وله حق 
وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات  لتنفيذ  يلزم  ما  كل  واتخاذ  عليها  التوقيع  وفى  املخت�س  واملوظف  العدل  كاتب  واإمام  املخت�سة  واجلهات  ال�سركات 
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 ال�سركات وقرارات التعديل لى بند او مادة من عقود 
التاأ�سي�سية والتوقيع على  العادية واجلمعيات  العادية وغري  العمومية  التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات  لل�سركات واللجان  الإدارة  ال�سركة فى جمال�س  او املالحق وله حق متثيل  التاأ�سي�س 
والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه  او  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  وله  والقرارات  حما�سر 
البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى  والتنازل  املخال�سات  واإعطاء  عليها 
والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع 
والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها  وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  للبا�سهم  والإفراغ  وال�سراء 
املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة وفى م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد 
رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية 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 وفى جميع الأمور �سواء اإمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام 
ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح  ال�سيكات والتوقيع على  النقدية و�سرف  املبالغ  ال�سركة وا�ستالم  با�سم  البنوك  او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات يف  القانونني  املحا�سبني  العامل هاو  الأيدي 
ال�سمانات  وقبول  واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات  والئتمان  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات  
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 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.
ثامناً: 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�سعاً: ال�سنة 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�سرًا: 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.

  ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة بوابة اخليالة لال�ستثمارات القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(   ... تتمة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )35625185( لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/5/15هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .

كاتب العدل 

وتاريخ  )م/6(  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )164( و   )161( املادتني  لأحكام  تطبيقا 
1385/3/22هـ وتعديالته ، فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً لل�سروط والبيانات التالية : 

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :
1ـ ال�سيد / خالد بن حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودي اجلن�سية ، مبوجب �سجل مدين رقم 1003377395 �سادر من 

الريا�س ومهنته طالب ويقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالده 1383هـ )طرف اأول( .
2ـ ال�سيد / تركي بن حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودي اجلن�سية ، مبوجب �سجل مدين رقم 1019618295 �سادر من 

الريا�س ومهنته مت�سبب ويقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالده 1392هـ )طرف ثاين( .
، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618311 �سادر من  ال�سبيعي  بن تركي  زياد بن حممد  ال�سيد /  3ـ 

الريا�س ومهنته طالب ويقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالده 1398هـ )طرف ثالث( .
4ـ ال�سيدة / �سارة بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618261 �سادر من 

الريا�س ومهنتها ربة بيت وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1380هـ )طرف رابع( .
5ـ ال�سيدة / نوف بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618279 �سادر من 

الريا�س ومهنتها ربة بيت وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1385هـ )طرف خام�س( .
6ـ ال�سيدة / مها بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618287 �سادر من 

الريا�س ومهنتها ربة بيت وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1387هـ . )طرف �ساد�س( .
7ـ ال�سيدة / جميلة بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618303 �سادر من 

الريا�س ومهنتها ربة بيت وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1394هـ . )طرف �سابع( .
8ـ ال�سيدة / اأمل بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618329 �سادر من 

الريا�س ومهنتها موظفة اأهلية وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1401هـ )طرف ثامن( .
ثانياً : ا�سم ال�سركة : �سركة اأدراكم املحدودة »�سركة ذات م�سئولية حمدودة« .

ال�سكنية والتجارية وال�سناعية واملكتبية واملراكز  ال�سركة : �سراء الأرا�سي لإقامة املباين واملجمعات  اأغرا�س   : ثالثاً 
واإدارة وت�سغيل و�سيانة  والغري  ال�سركة  ل�سالح  الإيجار  اأو  بالبيع  وا�ستثمارها  عليها  وال�سياحية  الطبية والرتفيهية 
ال�سحية  واملراكز  والأندية  الطبيعي  العالج  مراكز  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  واإقامة  ال�سركة  ل�سالح  العقار  وتطوير 
والرتفيهية  ال�سياحية  واملراكز  والتجارية  الفندقية  واملباين  ال�سكنية  وال�سقق  واملطاعم  الرتفيهية  واملدن  والريا�سية 
الطبية  املراكز  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  واإقامة  ال�سيارات  وخدمات  �سيانة  ومراكز  الوقود  وحمطات  واملطارات 
وال�سيدليات وال�سترياد والت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملعدات والآلت الطبية الريا�سية والأطعمة 
واملواد الغذائية ومواد البناء والأدوات الكهربائية وال�سباكة والبويات واملالب�س اجلاهزة والأقم�سة والأثاث . تاأجري 

ال�سيارات والوكالت التجارية .
: املركز الرئي�سي لل�سركة : يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها  رابعاً 

داخل وخارج اململكة .
خام�ساً : اإدارة ال�سركة : يدير ال�سركة ال�سيد / تركي بن حممد بن تركي ال�سبيعي .

�ساد�ساً : مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )50( خم�سون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري .

�سابعاً : حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )500،000 ريال( خم�سمائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل )500 ح�سة( خم�سمائة ح�سة 
نقدية مت�ساوية القيمة ، قيمة كل ح�سة )1،000 ريال( األف ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 إجمالي الحصص بالريال النسبة المئوية قيمة الحصة بالريالعدد الحصص أسماء الشركاء

20100,000%1001000 خالد بن محمد بن تركي السبيعي

25125,000%1251000 تركي بن محمد بن تركي السبيعي

1575,000%751000 زياد بن محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 سارة بنت محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 نوف بنت محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 مها بنت محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 جميلة بنت محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 أمل بنت محمد بن تركي السبيعي

500100500,000 اإلجمالي

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 .

العمومية  امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  توزع   : واخل�سائر  الأرباح   : ثامناً 
 : التايل  النحو  على  والتكاليف 

اأ ( جتنب 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة )176( من نظام ال�سركات . 
احتياطيات  تكوين  ال�سركاء  يقرر  مل  ما  املال  راأ�س  يف  منهم  كل  ح�س�س  بن�سبة  ال�سركاء  على  يوزع  الباقي   ) ب 
ت�سدر   : ال�سركاء  قرارات   : تا�سعاً   . التالية  املالية  لل�سنة  جزئياً  اأو  كلياً  الأرباح  ر�سيد  ترحيل  اأو  اأخرى 

. بالإجماع  ال�سركاء  قرارات 
عا�سرًا : 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 مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا ميالدياً . 
على  م�سجلة  ال�سركة بخطابات  بينهم وبني  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  توجه جميع   : الإخطارات   : ع�سر  حادي 

عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة . 

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة اأدراكم املحدودة 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )35995349( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/7/30هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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UM AL-QURA عقــود تجـــارية
25-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

اأوًل: اأ�سماء ال�سركاء:

السجل المدني/ الجنسيةاالسم
رقم جواز السفر

نوع المدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاء
الشراكة

األمير تركي بن فيصل بن 
مشعل آل سعود

طرفالرياض41طالب10702847631442/11/7سعودي

األميرة لطيفة بنت سلطان 
بن عبد العزيز آل سعود

طرفالرياض64ربة بيت11020131491453/1/4سعودي

ثانياً: ا�سم ال�سركة:

ا�سم ال�سركة هو:   �سركة بوابة اخليالة لال�ستثمارات القاب�سة .

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 واإلعمال والخدمات األخرى

خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصيه

التجارة

تقنية المعلومات

األمن والسالمة

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س .

رابعاً: املركز الرئي�سي:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .

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�س مال ال�سركة بـ   100000  ريال �سعودي   مائة األف  ريال مق�سم اإلـى   100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل 

ح�سة    1000  ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالتي :

قيمة اإلجماليعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصة    اسم الشريك

األمير تركي بن فيصل بن 
مشعل آل سعود

100008080000

األميرة لطيفة بنت سلطان بن 
عبد العزيز آل سعود

100002020000

0100100000ــــــــاإلجمالي     

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة. 

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة بوابة اخليالة لال�ستثمارات القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(

كما يقر ال�سركاء مب�سئوليتهم النظامية فـي اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عند تقييم احل�س�س العينية التالية:

قيمة األصلاألصل

40000اثاث مكتبي

60000اجهزة ومعدات

100000اإلجمالي

�سابعاً: اإدارة ال�سركة:

- يدير ال�سركة ال�سيد:

السجل المدني/ الجنسيةاسم المدير
الجواز/اإلقامة

مكان اإلقامةالعمرتاريخ االنتهاء

الرياض10702847631442/11/741سعودياألمير تركي بن فيصل بن مشعل آل سعود

الرياض10579823301444/8/1540سعوديمحمد بن سويلم بن بالل سويلم

                 ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة   ا�سم املدير

الأمري
 تركي بن 
في�سل بن 
م�سعل اآل 

�سعود

ل  املثال  �سبيل  على  ذلك  فى  مبا  ال�سركة  لإدارة  الالزمة  وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  للمدير 
احل�سر: حق التوقيع عن ال�سركة فى املعامالت التجارية واملالية والداريه ومتثيلها لدى املحاكم 
ال�سرعية وكتابات العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي 
بند  اى  فى  اأخرى  تعديالت  اإيه  او  املال  راأ�س  خف�س  او  لزيادة  ال�سركة  معها  تندمج  او  ت�ساهم 
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 
ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات  لتنفيذ  يلزم  ما  كل  واتخاذ  عليها  التوقيع 
التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء 
لل�سركة وال�سركات التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع على قرارات ال�سركاء 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 
العادية  العادية وغري  العمومية  الجتماعات واجلمعيات  التنفيذية وح�سور  واللجان  لل�سركات 
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 
املحاكم  لدى  والتنازل  املخال�سات  واإعطاء  عليها  والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار 
ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية والعمالية وجلان التحكيم وجلان الأوراق 
كافة  املظامل وعمل  للعمال وديوان  والعليا  البتدائية  واللجان  العمل  واملالية ومكاتب  التجارية 
واملحامني  القانونيني  واملحا�سبني  املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات 
للبا�سهم  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  والأرا�سي  للعقار  وقبوله  والإفراغ  والبيع  ال�سراء  حق  وله 
والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ  وال�سراء  والبيع 
على عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة 
ال�سركة  اأغرا�س  املنقولة �سمن  املنقولة وغري  للموجودات  الرهن  القب�س والرهن وفك  وله حق 
رواتبهم  وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني  حق  وله  وبا�سمها  م�سلحتها  وفى 
و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع 
ميثل  انه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي  والزراعية  والعقارية  ال�سناعية  التنمية  �سناديق  عقود 
اأو اجلهات  العمالء  اإمام  �سواء  الأمور  الق�ساء وفى جميع  واإمام  الغري  ال�سركة فى عالقاتها مع 
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 
ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات  والئتمان  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات   وفتح  والإيداع 
ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك 
وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول  واملنح 
لل�سركة وقيده لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج  فروع 
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 .

19 UM AL-QURAاجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م
ال�سنة 90      العدد 4452           عقــود تجـــارية

25-10-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة   ا�سم املدير

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 ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية حممد بن �سويلم بن بالل �سويلم
وكتابات العدل والتوقيع على عقود 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 
واإدارة  التجارة  لدى وزارة  ال�سركة وت�سجيلها  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س  ال�سركات وفى  ال�سركة والتوقيع على عقود  فيها  اأمل�ساهمه  ال�سركات  ال�سركة فى  التجارية ومتثيل  ال�سجالت  ا�ستخراج  وله حق 
وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات  لتنفيذ  يلزم  ما  كل  واتخاذ  عليها  التوقيع  وفى  املخت�س  واملوظف  العدل  كاتب  واإمام  املخت�سة  واجلهات  ال�سركات 
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 ال�سركات وقرارات التعديل لى بند او مادة من عقود 
التاأ�سي�سية والتوقيع على  العادية واجلمعيات  العادية وغري  العمومية  التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات  لل�سركات واللجان  الإدارة  ال�سركة فى جمال�س  او املالحق وله حق متثيل  التاأ�سي�س 
والرد  الدعاوى  و�سماع  والإنكار  والإقرار  رف�سه  او  التحكيم  وقبول  رف�سه  او  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة  حق  وله  والقرارات  حما�سر 
البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى  والتنازل  املخال�سات  واإعطاء  عليها 
والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع 
والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها  وا�ستالم  وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  فى  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  للبا�سهم  والإفراغ  وال�سراء 
املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة وفى م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد 
رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية 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 وفى جميع الأمور �سواء اإمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات وله حق توكيل الغري يف ا�ستقدام 
ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح  ال�سيكات والتوقيع على  النقدية و�سرف  املبالغ  ال�سركة وا�ستالم  با�سم  البنوك  او املحامني وله احلق فى فتح احل�سابات يف  القانونني  املحا�سبني  العامل هاو  الأيدي 
ال�سمانات  وقبول  واملنح  بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  البنكية  وال�سمانات  والئتمان  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات  
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 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.
ثامناً: 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�سعاً: ال�سنة 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�سرًا: 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.

  ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة بوابة اخليالة لال�ستثمارات القاب�سة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(   ... تتمة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )35625185( لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/5/15هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .

كاتب العدل 

وتاريخ  )م/6(  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )164( و   )161( املادتني  لأحكام  تطبيقا 
1385/3/22هـ وتعديالته ، فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقاً لل�سروط والبيانات التالية : 

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء وبياناتهم :
1ـ ال�سيد / خالد بن حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودي اجلن�سية ، مبوجب �سجل مدين رقم 1003377395 �سادر من 

الريا�س ومهنته طالب ويقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالده 1383هـ )طرف اأول( .
2ـ ال�سيد / تركي بن حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودي اجلن�سية ، مبوجب �سجل مدين رقم 1019618295 �سادر من 

الريا�س ومهنته مت�سبب ويقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالده 1392هـ )طرف ثاين( .
، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618311 �سادر من  ال�سبيعي  بن تركي  زياد بن حممد  ال�سيد /  3ـ 

الريا�س ومهنته طالب ويقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالده 1398هـ )طرف ثالث( .
4ـ ال�سيدة / �سارة بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618261 �سادر من 

الريا�س ومهنتها ربة بيت وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1380هـ )طرف رابع( .
5ـ ال�سيدة / نوف بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618279 �سادر من 

الريا�س ومهنتها ربة بيت وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1385هـ )طرف خام�س( .
6ـ ال�سيدة / مها بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618287 �سادر من 

الريا�س ومهنتها ربة بيت وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1387هـ . )طرف �ساد�س( .
7ـ ال�سيدة / جميلة بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618303 �سادر من 

الريا�س ومهنتها ربة بيت وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1394هـ . )طرف �سابع( .
8ـ ال�سيدة / اأمل بنت حممد بن تركي ال�سبيعي ، �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم 1019618329 �سادر من 

الريا�س ومهنتها موظفة اأهلية وتقيم مبدينة الريا�س ، وتاريخ ميالدها 1401هـ )طرف ثامن( .
ثانياً : ا�سم ال�سركة : �سركة اأدراكم املحدودة »�سركة ذات م�سئولية حمدودة« .

ال�سكنية والتجارية وال�سناعية واملكتبية واملراكز  ال�سركة : �سراء الأرا�سي لإقامة املباين واملجمعات  اأغرا�س   : ثالثاً 
واإدارة وت�سغيل و�سيانة  والغري  ال�سركة  ل�سالح  الإيجار  اأو  بالبيع  وا�ستثمارها  عليها  وال�سياحية  الطبية والرتفيهية 
ال�سحية  واملراكز  والأندية  الطبيعي  العالج  مراكز  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  واإقامة  ال�سركة  ل�سالح  العقار  وتطوير 
والرتفيهية  ال�سياحية  واملراكز  والتجارية  الفندقية  واملباين  ال�سكنية  وال�سقق  واملطاعم  الرتفيهية  واملدن  والريا�سية 
الطبية  املراكز  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  واإقامة  ال�سيارات  وخدمات  �سيانة  ومراكز  الوقود  وحمطات  واملطارات 
وال�سيدليات وال�سترياد والت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملعدات والآلت الطبية الريا�سية والأطعمة 
واملواد الغذائية ومواد البناء والأدوات الكهربائية وال�سباكة والبويات واملالب�س اجلاهزة والأقم�سة والأثاث . تاأجري 

ال�سيارات والوكالت التجارية .
: املركز الرئي�سي لل�سركة : يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س ولل�سركة احلق يف افتتاح فروع لها  رابعاً 

داخل وخارج اململكة .
خام�ساً : اإدارة ال�سركة : يدير ال�سركة ال�سيد / تركي بن حممد بن تركي ال�سبيعي .

�ساد�ساً : مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )50( خم�سون �سنة تبداأ من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري .

�سابعاً : حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )500،000 ريال( خم�سمائة األف ريال �سعودي مق�سم اإىل )500 ح�سة( خم�سمائة ح�سة 
نقدية مت�ساوية القيمة ، قيمة كل ح�سة )1،000 ريال( األف ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 إجمالي الحصص بالريال النسبة المئوية قيمة الحصة بالريالعدد الحصص أسماء الشركاء

20100,000%1001000 خالد بن محمد بن تركي السبيعي

25125,000%1251000 تركي بن محمد بن تركي السبيعي

1575,000%751000 زياد بن محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 سارة بنت محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 نوف بنت محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 مها بنت محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 جميلة بنت محمد بن تركي السبيعي

840,000%401000 أمل بنت محمد بن تركي السبيعي

500100500,000 اإلجمالي

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 .

العمومية  امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  توزع   : واخل�سائر  الأرباح   : ثامناً 
 : التايل  النحو  على  والتكاليف 

اأ ( جتنب 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة )176( من نظام ال�سركات . 
احتياطيات  تكوين  ال�سركاء  يقرر  مل  ما  املال  راأ�س  يف  منهم  كل  ح�س�س  بن�سبة  ال�سركاء  على  يوزع  الباقي   ) ب 
ت�سدر   : ال�سركاء  قرارات   : تا�سعاً   . التالية  املالية  لل�سنة  جزئياً  اأو  كلياً  الأرباح  ر�سيد  ترحيل  اأو  اأخرى 

. بالإجماع  ال�سركاء  قرارات 
عا�سرًا : 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 مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا ميالدياً . 
على  م�سجلة  ال�سركة بخطابات  بينهم وبني  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  توجه جميع   : الإخطارات   : ع�سر  حادي 

عناوينهم املبينة يف �سجل احل�س�س لدى ال�سركة . 

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة اأدراكم املحدودة 

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )35995349( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/7/30هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

بعون اهلل وتوفيقه مت التفاق يف يوم الثالثاء 1435/10/23هـ  بني كل من:
 1004915441 رقم  احوال  بطاقة  يحمل  اجلن�سية(  )�سعودي  ال�سيعري،  طناف  حممد  بن  طالل   / 1-ال�سيد 
جدة  وعنوانه  1399/5/12هـ  امليالد  تاريخ  تاجر  ومهنته  1417/3/20هـ  بتاريخ  املنورة  املدينة  من  �سادر 

هاتف 6231101  �س.ب 124613 جدة 21342                                                                          )طرف اأول(
رقم  احوال  �سجل  مبوجب  اجلن�سية(  )�سعودية  ال�سيعري،  طناف  حممد  طالل  بنت  لني   / 2-البنه 
�س.ب    6231101 هاتف  جدة  وعنوانها  1433هـ  /4 /19 امليالد  تاريخ  جدة  من  �سادر   1158813384

21342  القا�سرة بولية والدها                                                                 ) طرف ثانـي( 124613 جدة 
مقدمة:  اتفق الطرفان املذكورين اأعاله على تكوين �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وفقاً لنظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم 

امللكي الكرمي رقم ) م/6 ( و تاريخ 1385/3/22، وذلك وفقا لل�سروط التالية : 
اأوًل: اأ�سم ال�سركة  �سركة ان�سام املتحدة للمقاولت املحدودة ، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة . 

والتجارية  ال�سكنية  املباين  وان�ساء  : مقاولت عامة  ال�سركة لأجلها هي  التي كونت  الإغرا�س  اإن  ال�سركة  ثانياً: غر�س 
وال�سرف  واملياه  والرتميم  الهدم  اعمال  ومقاولت  ونظافتها  و�سيانتها  وال�سحية  والرتفيهية  والتعليمية  ال�سناعية 
اجهزة  و�سيانة  تركيب  عقود  وتنفيذ  ال�سناعية  واملعدات  المدادات  تركيب  وكذلك  الكهربائية  والتمديدات  ال�سحي 

التكييف والتربيد واأعمال احلدادة. ولتزاول ال�سركة اغرا�سها ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة .
لها داخل  افتتاح فروع  لل�سركة يف مدينة جدة ولل�سركة احلق يف  الرئي�سي  املركز  لل�سركة يكون  الرئي�سي  املركز  ثالثا: 

وخارج اململكة متى اقت�ست م�سلحة ال�سركة ذلك مبوافقة جميع ال�سركاء وموافقة جهة الإخت�سا�س.  
رابعا: مدة ال�سركة تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )25( خم�سة وع�سرون �سنة تبداأ من قيدها بال�سجل التجاري وجتدد ملدد اأخرى 
مماثلة ما مل يخطر اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ويكون ذلك قبل نهاية املدة الأ�سلية اأو املجددة ب�ستة 

اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عناوينهم.
خام�ساً: راأ�س املال حدد راأ�سمال ال�سركة بـ ) 100.000( مئة الف ريال �سعودي مق�سم اإىل )1.000( األف ح�سة نقدية 

مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة )100( مئة ريال مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي: 

النسبة المئويةاإلجماليقيمة الحصةعدد الحصص النقديةاســــــــم الشـــــــــريك

95%95010095.000طالل بن محمد طناف الصيعري

5%501005.000لين بنت طالل محمد طناف الصيعري

100%1000100100,000اإلجمـــــــــــــــــــالي

ويقر ال�سركاء باأنه مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة العينية والنقدية و اأودعت احل�س�س النقدية 
لدى اإحدى البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

�ساد�سا: اإدارة ال�سركة
ال�سركة  لإدارة  الالزمة  ال�سالحيات  جميع  وله  ال�سيعري،  طناف  حممد  بن  طالل   / ال�سيد  ال�سريك  ال�سركة  يدير  اأ/ 
العدل وله احلق  الق�سائية وكتابة  والهيئات  الدوائر احلكومية واخلا�سة  ذلك اجلهات  الغري مبا يف  ومتثيلها اجتاه 
يف تقدمي الدعاوي واللوائح وا�ستالم ال�سكوك والعرتا�س عليها با�سم ال�سركة وتعيني املوظفني واملعقبني وف�سلهم 
للمراجعة يف �سوؤون ال�سركة وتعيني الوكالء واملحاميني ومنحهم ال�سالحيات الالزمة للمرافعة واملدافعة عن ال�سركة 
الأعمال  كافة  باإدارة  والقيام  ومكافاآتهم  وتعوي�ساتهم  مرتباتهم  وحتديد  وعزلهم  واللجان  املحاكم  اأنواع  جميع  لدى 
اإليهم مبوجب تفوي�سات  ال�سالحيات املوكولة  اأو بع�س  الغري بكل  اأو توكيل  لل�سركة وله احلق يف تفوي�س  الدارية 
كافة  له  كما   . عزلهم  اأو  املذكور  باخل�سو�س  العدل  كتاب  لدى  تنظيمها  يجري  �سرعية  وكالت  مبوجب  اأو  خطية 
يلزمها  ما  كل  يف  ال�سركة  عن  والتوقيع  البنوك  مراجعة  يف  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  على  وتتمثل  املالية  ال�سالحيات 
املال  را�س  وايداع  البنوك  يف  والتوقيع  وايداعها  الموال  و�سحب  وتفعيلها  امل�سرفية  احل�سابات  فتح  من  البنوك  يف 
وال�سيكات  الكمبيالت  على  والتوقيع  منها  وال�سحب  املالية  العتمادات  و  امل�سرفية  والتحويالت  املال  را�س  و�سحب 

واأوامر ال�سرف وجميع املعامالت البنكية داخل وخارج اململكة.
العزل  وقع  اإذا  التعوي�س  يف  بحقه  الإخالل  دون  ال�سركة  عقد  يف  املعني  املدير  عزل  لل�سركاء  املدير:يجوز  ب/عزل 

بغري مربر مقبول اأو يف وقت غري لئق.
�سابعا: قرارات ال�سركاء ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع بجميع اأمور ال�سركة.

ثامنا: ال�سنة املالية
اآ-  تبداأ ال�سنة املالية لل�سـركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1436/3/9هـ املوافق 12/31 /2014م 

وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا.
الأرباح  وح�ساب  عمومية  ميزانية  لل�سركة  املالية  ال�سنة  انتهاء  من  اأ�سهر  اأربعة  خالل  ال�سركة  مدير  يعد  ب-  
اإىل  ير�سل  اأن  وعليه  الأرباح  توزيع  ب�ساأن  واقرتاحاته  املايل  ومركزها  ال�سركة  ن�ساط  عن  وتقريرًا  واخل�سائر 
مراقب  تقرير  من  �سورة  مع  الوثائق  تلك  من  بن�سخة  التجارة  بوزارة  لل�سركات  العامة  الإدارة  واإىل  �سريك  كل 

اإعدادها. تاريخ  �سهرين من  احل�سابات وذلك خالل 
العمومية  امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  توزع  واخل�سائر  الأرباح  تا�سعا: 

التايل: النحو  على  والتكاليف 
اأ ( جتنب ن�سبة قدرها 10% من الأرباح ال�سافية لتكون الحتياطي النظامي املن�سو�س عليها يف املادة )176( من نظام 

ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال.
ب ( الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال ما مل يقرر ال�سركاء تكوين احتياطات اأخرى اأو 

ترحيل ر�سيد الأرباح كلياً اأو جزئياً لل�سنة املالية التالية.
ج ( يف حالة حتقيق خ�سائر يتحملها ال�سركاء بن�سبة ما ميلكه كل منهم من ح�س�س يف راأ�س املال اأو يتم ترحيلها لل�سنة 
املالية التالية ول يتم توزيع اأرباح اإل بعد ا�ستهالك تلك اخل�سارة. واإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�سمالها وجب على 
املدير / املديرين دعوة ال�سركاء لالجتماع خالل مدة ل تزيد عن 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 
طبقاً للمادة )173( من نظام ال�سركات ويجب يف جميع الأحوال �سهر هذا بالطرق املن�سو�س عليها يف املادة )164( من 
نظام ال�سركات واإذا ا�ستمرت ال�سركة يف مزاولة ن�ساطها دون �سدور قرار با�ستمرارها بال�سروط املتقدمة اأو حلها اأ�سبح 

ال�سركاء م�سئولني بالت�سامن عن �سداد جميع ديون ال�سركة وجاز لكل ذي م�سلحة اأن يطلب حلها.
على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه  الإخطارات   عا�سرا: 

العقد.  هذا  )9( من  باملادة  واملنوه عنه  ال�سركة  لدى  �سجل احل�س�س  فـي  املبينة  عناوينهم 

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة 
ان�ش�م املتحدة للمق�والت املحدودة

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت الملخص 351450882 ، وذلك بحضور 

وإقرار األطراف المعنية وعليه جرى التوثيق والتصديق منا تحريرًا في 1435/11/19هـ . وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

اتفق الطرفان املذكوران وهم بكامل الأهلية املعتربة �سرعا على تكوين �سركة ذات م�سئولية حمدودة وفقاً للمادتني رقمي 
)161و164(من نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22هـ . واملعدل باملر�سوم 

امللكي رقم )م/23( وتاريخ 1406/06/28ه فقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا ملا ياأتي:
اأول: اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمال اإقامتهم وجن�سياتهم:

1- ال�سيد / حممد بن عبداهلل بن اأحمد العبدالواحد �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1018557759( ومهنته 
مت�سبب و تاريخ امليالد 1398/08/23ه ويقيم يف مدينة الدمام.

           )طرف اأول(
2- ال�سيد / هدى علي بن حممد العي�سى �سعودية اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم )1035237195( ومهنتهامت�سبب 

تاريخ امليالد 1407/06/01ه ويقيم يف مدينة الدمام.  
)طرف ثاين(          

ثانيا: ا�سم ال�سركة : طاقة الإرتباط للمقاولت )ذات م�سئولية حمدودة(.
ثالثا : اأغرا�س ال�سركة : اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

1- الزراعة وال�سيد
2- املناجم والبرتول وفروعها

3- ال�سناعات التحويلية وفروعها ح�سب الرتاخي�س ال�سناعية.
4- الكهرباء والغاز واملاء وفروعه.

5- الت�سيد والبناء.
6- التجارة.

7- النقل والتخزين والتربيد.
8- خدمات املال والأعمال واخلدمات الأخرى.

9- تقنية املعلومات.
10- الأمن وال�سالمة.

)ول متار�س ال�سركة اأن�سطتها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الإخت�سا�س(
رابعاً : املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة الدمام.

خام�ساً : مدة ال�سركة :تاأ�س�ست ال�سركة ملدة خم�سة وع�سرون )25(  �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري 
�ساد�ساً : راأ�س املال :حدد راأ�س مال ال�سركة بـمبلغ مائة األف )100،000(  ريال �سعودي مق�سم اإىل ع�سرة اآلف )10،000( 

ح�سة نقدية / عينية مت�ساوية القيمة قيمة كل ح�سة ع�سرة )10( ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سريكني كالآتي : 

النسبة اإلجمالي
)ر.س(

قيمة الحصة
الواحدة)ر.س(

عدد الحصص
النقدية / العينية إسم الشريك م

%95 95,000 10 9,500 1) محمد بن عبداهلل بن أحمد العبدالواحد

%5 5,000 10 500 هدى علي بن محمد العيسى (2

%100 100,000 10 10,000 المجموع

اأحد  لدى  النقدية  واأودعت احل�س�س  بقيمتها كاملة  الوفاء  بينهم ومت  فيما  قد مت توزيع احل�س�س  باأنه  ال�سركاء  ويقر 
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س.

علي  هدى  وال�سيده/  العبدالواحد،  اأحمد  بن  عبداهلل  بن  حممد   / ال�سيد  ال�سركة  يدير   : ال�سركة  اإدارة   : �سابعا 
ال�سيا�سة  ور�سم  �سئونها  وت�سريف  ال�سركة  لإدارة  وال�سالحيات  ال�سلطات  اأو�سع  العي�سىولهما  حممد  بن 

اأغرا�سها. لتحقيق  العامة 
ثامنا : قرارات ال�سركة : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع فيما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأوالأعباء املالية لل�سركاء 

فيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال على القل.
تا�سعا : ال�سنة املالية :تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 1475/3/20هـ 

املوافق 2015/12/31م ـ وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا.
العمومية  امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  :توزع  واخل�سائر  الأرباح   : عا�سرا 

: التايل  النحو  على  والتكاليف 
املادة  فـي  عليها  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  جتنب  اأ- 

ال�سركات. نظام  من   )176 (
ب- الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال.

بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  بعد  فيما  الخطارات  جميع  :توجيه  الإخطارات   : ع�سر  حادي 
. عناوينهم  على  م�سجلة 

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة ط�قة االإرتب�ط للمق�والت
)�شركة ذات م�شئ ولية حمدودة(

اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م12
ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
2-11-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

 السجل المدني / رقمالجنسية االسم
 جواز السفر

 نوع الشراكة المدينةالعمر المهنة تاريخ االنتهاء

 فيصل أحمد
 عبداهلل الشريع

 طرفالرياض29 تاجر10536488361438/4/21 سعودي

 راكان فيصل
 أحمد الشريع

 طرفالرياض1ــ11647086021444/9/7 سعودي

بيانات الو�سي / الويل لل�سركاء القا�سرين : 

 السجل المدني / جنسية الوصي اسم الوصياسم الشريك
 رقم جواز السفر

 عمر تاريخ االنتهاء
 الوصي

 نوع
 الوصي

 راكان فيصل
 أحمد الشريع

 فيصل أحمد
 عبداهلل الشريع

 ولي10536488361438/4/2129 سعودي

ثانياً : ا�سم ال�سركة : 
ا�سم ال�سركة هو : �سركة في�سل اأحمد ال�سريع التجارية .

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

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س . 
رابعاً : املركز الرئي�سي : 

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .
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 : 

ريال �سعودي  ع�سرة اآلف ريال  حدد راأ�سمال ال�سركة بـ   10,000 
مق�سم اإىل  100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 100ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 قيمة اإلجماليعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقدية قيمة الحصة اسم الشريك

1009509500 فيصل أحمد عبداهلل الشريع

10050500 راكان فيصل أحمد الشريع

100010,000ــــ اإلجمالي

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة , واأودع راأ�س املال النقدي لدى اأحد البنوك 
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س . 

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 
ـ يدير ال�سركة ال�سيد : 

 مكان اإلقامة العمر تاريخ االنتهاء السجل المدني / الجواز / اإلقامةالجنسية اسم المدير

 الرياض10536488361438/4/2129 سعودي فيصل أحمد عبداهلل الشريع

         ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة في�سل اأحمد ال�سريع التجارية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(
ا�سم 

املدير 
ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة 

في�سل 
اأحمد 

عبداهلل 
ال�سريع 

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر : حق 
التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات 
اأو  اأو ت�سارك  التي ت�ساهم  ال�سركات  لل�سركة يف  التعديل  التاأ�سي�س ومالحق  العدل والتوقيع على عقود 
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 
ال�سركات  واإدارة  التجارة  لدى وزارة  ال�سركة وت�سجيلها  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س  ال�سركات ويف  عقود 
واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ 
وا�ستالم  وا�ستالمها  واإلغائها وجتديدها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  �سهر وت�سجيل  الإجراءات من 
والتوقيع  فيها  وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة 
على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله 
واجلمعيات  الجتماعات  وح�سور  التنفيذية  واللجان  لل�سركات  الإدارة  جمال�س  يف  ال�سركة  متثيل  حق 
حق  وله  والقرارات  املحا�سر  على  والتوقيع  التاأ�سي�سية  واجلمعيات  عادية  والغري  العادية  العمومية 
رف�سه  اأو  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة 
وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل 
وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى 
وعمل  املظامل  وديوان  للعمال  والعليا  البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق 
كافة الإجراءات النظامية الالزمة وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق 
ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم والبيع وال�سراء 
وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  يف  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ 
والرهن  القب�س  حق  وله  ال�سركة  باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها  وا�ستالم 
وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق 
التوقيع  حق  وله  وعزلهم  و�سالحياتهم  رواتبهم  وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني 
على العقود احلكومية والأهلية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية 
الأمور  جميع  ويف  الق�ساء  واأمام  الغري  مع  عالقتها  يف  ال�سركة  ميثل  اأنه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي 
�سواًء اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات 
يف  احلق  وله  املحامني  اأو  القانونيني  املحا�سبني  اأو  العاملة  الأيدي  ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق  وله 
على  والتوقيع  ال�سيكات  و�سرف  النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة  با�سم  البنوك  يف  احل�سابات  فتح 
ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق 
اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط 
وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول  واملنح  بذلك 
فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة 
يف  الغري  توكيل  حق  وله  باخلارج  ال�سعودية  واملمثليات  والقن�سليات  وال�سفارات  ال�سعودية  العربية 

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 : 
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 10/03/1436هـ املوافق 31/12/2014م 

وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 
عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

جتنب ن�سبة قدرها %10 )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء . 
حادي ع�سر : الإخطارات : 

�سجل  يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
احل�س�س لدى ال�سركة . 

                                           الإ�سم                                                                                 التوقيع
                    في�سل اأحمد عبداهلل ال�سريع                                                ...................................
                     راكان في�سل اأحمد ال�سريع                                                 ...................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351268953) 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/1/15هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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UM AL-QURA عقــود تجـــارية
2-11-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

 السجل المدني / رقمالجنسية االسم
 جواز السفر

 نوع الشراكة المدينةالعمر المهنة تاريخ االنتهاء

 فيصل أحمد
 عبداهلل الشريع

 طرفالرياض29 تاجر10536488361438/4/21 سعودي

 راكان فيصل
 أحمد الشريع

 طرفالرياض1ــ11647086021444/9/7 سعودي

بيانات الو�سي / الويل لل�سركاء القا�سرين : 

 السجل المدني / جنسية الوصي اسم الوصياسم الشريك
 رقم جواز السفر

 عمر تاريخ االنتهاء
 الوصي

 نوع
 الوصي

 راكان فيصل
 أحمد الشريع

 فيصل أحمد
 عبداهلل الشريع

 ولي10536488361438/4/2129 سعودي

ثانياً : ا�سم ال�سركة : 
ا�سم ال�سركة هو : �سركة في�سل اأحمد ال�سريع التجارية .

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

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س . 
رابعاً : املركز الرئي�سي : 

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .
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 : 

ريال �سعودي  ع�سرة اآلف ريال  حدد راأ�سمال ال�سركة بـ   10,000 
مق�سم اإىل  100  ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل ح�سة 100ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 قيمة اإلجماليعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقدية قيمة الحصة اسم الشريك

1009509500 فيصل أحمد عبداهلل الشريع

10050500 راكان فيصل أحمد الشريع

100010,000ــــ اإلجمالي

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة , واأودع راأ�س املال النقدي لدى اأحد البنوك 
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س . 

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 
ـ يدير ال�سركة ال�سيد : 

 مكان اإلقامة العمر تاريخ االنتهاء السجل المدني / الجواز / اإلقامةالجنسية اسم المدير

 الرياض10536488361438/4/2129 سعودي فيصل أحمد عبداهلل الشريع

         ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة في�سل اأحمد ال�سريع التجارية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(
ا�سم 

املدير 
ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة 

في�سل 
اأحمد 

عبداهلل 
ال�سريع 

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر : حق 
التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات 
اأو  اأو ت�سارك  التي ت�ساهم  ال�سركات  لل�سركة يف  التعديل  التاأ�سي�س ومالحق  العدل والتوقيع على عقود 
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 
ال�سركات  واإدارة  التجارة  لدى وزارة  ال�سركة وت�سجيلها  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س  ال�سركات ويف  عقود 
واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ 
وا�ستالم  وا�ستالمها  واإلغائها وجتديدها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  �سهر وت�سجيل  الإجراءات من 
والتوقيع  فيها  وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة 
على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله 
واجلمعيات  الجتماعات  وح�سور  التنفيذية  واللجان  لل�سركات  الإدارة  جمال�س  يف  ال�سركة  متثيل  حق 
حق  وله  والقرارات  املحا�سر  على  والتوقيع  التاأ�سي�سية  واجلمعيات  عادية  والغري  العادية  العمومية 
رف�سه  اأو  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة 
وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل 
وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى 
وعمل  املظامل  وديوان  للعمال  والعليا  البتدائية  واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق 
كافة الإجراءات النظامية الالزمة وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني القانونيني واملحامني وله حق 
ال�سراء والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم والبيع وال�سراء 
وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  يف  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ 
والرهن  القب�س  حق  وله  ال�سركة  باأمور  املتعلقة  والكفالة  ال�سكوك  وت�سليم  وا�ستالم  اأثمانها  وا�ستالم 
وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق 
التوقيع  حق  وله  وعزلهم  و�سالحياتهم  رواتبهم  وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني 
على العقود احلكومية والأهلية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية 
الأمور  جميع  ويف  الق�ساء  واأمام  الغري  مع  عالقتها  يف  ال�سركة  ميثل  اأنه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي 
�سواًء اأمام العمالء اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج التاأ�سريات 
يف  احلق  وله  املحامني  اأو  القانونيني  املحا�سبني  اأو  العاملة  الأيدي  ا�ستقدام  يف  الغري  توكيل  حق  وله 
على  والتوقيع  ال�سيكات  و�سرف  النقدية  املبالغ  وا�ستالم  ال�سركة  با�سم  البنوك  يف  احل�سابات  فتح 
ال�سيكات وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق 
اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط 
وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول  واملنح  بذلك 
فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج اململكة 
يف  الغري  توكيل  حق  وله  باخلارج  ال�سعودية  واملمثليات  والقن�سليات  وال�سفارات  ال�سعودية  العربية 

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 : 
تبداأ ال�سنة املالية الأوىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري وتنتهي يف 10/03/1436هـ املوافق 31/12/2014م 

وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اأثني ع�سر �سهرًا . 
عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

جتنب ن�سبة قدرها %10 )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء . 
حادي ع�سر : الإخطارات : 

�سجل  يف  املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
احل�س�س لدى ال�سركة . 

                                           الإ�سم                                                                                 التوقيع
                    في�سل اأحمد عبداهلل ال�سريع                                                ...................................
                     راكان في�سل اأحمد ال�سريع                                                 ...................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351268953) 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/1/15هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

 السجل المدني / الجنسية االسم
 رقم جواز السفر

 نوع المدينة العمر المهنة تاريخ االنتهاء
 الشراكة

 غير10687146641442/2/30 سعوديمنصور سعد مزيد الظفيري
 حكومي

 طرفالرياض49

 عبدالرحمن عبدالكريم بن
 عبدالرحمن الخضيري

 غير10506214141439/3/3 سعودي
 حكومي

 طرف بريدة31

ثانياً : ا�سم ال�سركة : 
ا�سم ال�سركة هو : �سركة طريق الرتابح للمقاولت .

ثالثاً : اأغرا�س ال�سركة : 
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي : 

الغرض

 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

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س . 
رابعاً : املركز الرئي�سي : 

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .
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  100,000 ريال �سعودي  مئة األف ريال  مق�سم اإىل 10,000   ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل 
ح�سة   10 ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 قيمة اإلجماليعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقديةقيمة الحصة اسم الشريك

104900049,000 منصور سعد مزيد الظفيري

 عبدالرحمن عبدالكريم بن

 عبدالرحمن الظفيري

105100051,000

10,0000100,000ــــ اإلجمالي

يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم ومت الوفاء بقيمتها كاملة , واأودع راأ�س املال النقدي لدى اأحد البنوك 
مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س . 

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 
ـ يدير ال�سركة ال�سادة : 

 السجل المدني / الجواز /الجنسية اسم المدير
 اإلقامة

 مكان اإلقامة العمر تاريخ االنتهاء

 الرياض10687146641442/2/3049 سعودي منصور سعد مزيد الظفيري
 عبدالرحمن عبدالكريم بن
عبدالرحمن الخضيري

 بريدة10506214141439/3/331 سعودي

ا�سم 
املدير 

ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة 

من�سور 
�سعد

مزيد 
الظفريي 

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر : حق 
التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات 
اأو  اأو ت�سارك  العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم 
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 
ال�سركات  ال�سركة وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة  ال�سركات با�سم  تاأ�سي�س  ال�سركات ويف  عقود 
واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ 
التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم  ال�سجالت  الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج 
والتوقيع  فيها  وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة 
على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله 

حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات 

         ملخ�س عقد تاأ�ضي�س �ضركة طريق الرتابح للمقاوالت )�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(

ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة ا�سم املدير 

عبدالرحمن 
عبدالكرمي 

بن 
عبدالرحمن 
اخل�سريي 

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر : حق 
التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها لدى املحاكم ال�سرعية وكتابات 
اأو  اأو ت�سارك  العدل والتوقيع على عقود التاأ�سي�س ومالحق التعديل  لل�سركة يف ال�سركات التي ت�ساهم 
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�ساهم فيها ال�سركة والتوقيع على 
ال�سركات  واإدارة  التجارة  وزارة  لدى  وت�سجيلها  ال�سركة  با�سم  ال�سركات  تاأ�سي�س  ال�سركات ويف  عقود 
واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ 
وا�ستالم  وا�ستالمها  وجتديدها  واإلغائها  التجارية  ال�سجالت  وا�ستخراج  وت�سجيل  �سهر  من  الإجراءات 
والتوقيع  فيها  وامل�ساهم  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  ال�سركاء  قرارات  بت�سجيل  املتعلقة  الوثائق  كافة 
على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله 
واجلمعيات  الجتماعات  وح�سور  التنفيذية  واللجان  لل�سركات  الإدارة  جمال�س  يف  ال�سركة  متثيل  حق 
حق  وله  والقرارات  املحا�سر  على  والتوقيع  التاأ�سي�سية  واجلمعيات  عادية  والغري  العادية  العمومية 
رف�سه  اأو  ال�سلح  وقبول  واملداعاة  وامل�ساحلة  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة 
وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل 
وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم  املتعلقة  واللجان  ال�سرعية  املحاكم  لدى 
الأوراق التجارية واملالية ومكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا للعمال وديوان املظامل وعمل كافة 
القانونيني واملحامني وله حق  الإجراءات النظامية الالزمة لذلك وله حق تعيني املحكمني واملحا�سبني 
وال�سراء  والبيع  لالأ�سهم  والإفراغ  وال�سراء  والبيع  للعقار والأرا�سي  والإفراغ وقبوله  والبيع  ال�سراء 
وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  يف  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ 
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 ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني 
املوظفني بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود 
احلكومية والأهلية والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية 
الأمور  جميع  ويف  الق�ساء  واأمام  الغري  مع  عالقتها  يف  ال�سركة  ميثل  اأنه  كما  للعمالء  العرو�س  وتقدمي 
�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 
ال�سيكات  ال�سيكات والتوقيع على  النقدية و�سرف  املبالغ  ال�سركة وا�ستالم  با�سم  البنوك  احل�سابات يف 
وال�سحب والإيداع وفتح العتمادات وطلب الت�سهيالت والئتمانات وال�سمانات البنكية وفق ال�سوابط 
ال�سرعية وتعديلها واإلغائها والقرتا�س وفق ال�سوابط ال�سرعية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واملنح 
لل�سركة  فروع  وافتتاح  العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول 
العربية  اململكة  وخارج  داخل  ذكر  ما  وجميع  الغري  توكيل  حق  وله  املخت�سة  اجلهات  لدى  وقيدها 
املرافعة  يف  الغري  توكيل  حق  وله  باخلارج  ال�سعودية  واملمثليات  والقن�سليات  وال�سفارات  ال�سعودية 

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 : 
1437هـ    /3 /20 يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  وىل  الأ املالية  ال�سنة  تبداأ 

 . �سهرًا  ع�سر  ثني  اأ ذلك  بعد  مالية  �سنة  كل  وتكون  2015م  /12 /31 املوافق 
عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

جتنب ن�سبة قدرها %10 )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء . 
حادي ع�سر : الإخطارات : 

املبينة  عناوينهم  على  م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  وبني  بينهم  اأو  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه 
 . ال�سركة  لدى  احل�س�س  �سجل  يف 

                                                          ال�سم                                                                               التوقيع
                                       من�سور �سعد مزيد الظفريي                                           ................................
                     عبدالرحمن عبدالكرمي بن عبدالرحمن اخل�سريي                          ................................

املطالبة  حق  وله  والقرارات  املحا�سر  على  والتوقيع  التاأ�سي�سية  واجلمعيات  عادية  والغري  العادية  العمومية 
واملرافعة واملدافعة 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 لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة 
واللجان  العمل  ومكاتب  واملالية  التجارية  الأوراق  وجلان  التحكيم  وجلان  والعمالية  التجارية  املنازعات  بح�سم 
املحكمني  تعيني  حق  وله  لذلك  الالزمة  النظامية  الإجراءات  كافة  وعمل  املظامل  وديوان  للعمال  والعليا  البتدائية 
وال�سراء  والبيع  والأرا�سي  للعقار  وقبوله  والإفراغ  والبيع  ال�سراء  حق  وله  واملحامني  القانونيني  واملحا�سبني 
والإفراغ لالأ�سهم والبيع وال�سراء والإفراغ للح�س�س وكل ذلك لل�سركة يف ال�سركات الأخرى التابعة والتوقيع على 
عقودها وت�سليم وا�ستالم اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة باأمور ال�سركة وله حق القب�س والرهن 
وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق تعيني املوظفني 
بجميع مراتبهم ووظائفهم وحتديد رواتبهم و�سالحياتهم وعزلهم وله حق التوقيع على العقود احلكومية والأهلية 
والتجارية وله حق توقيع عقود �سناديق التنمية ال�سناعية والعقارية والزراعية وتقدمي العرو�س للعمالء 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 
البنكية  وال�سمانات  والئتمانات  الت�سهيالت  وطلب  العتمادات  وفتح  والإيداع  وال�سحب  ال�سيكات  على  والتوقيع 
بذلك  اخلا�سة  العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق 
واملنح وقبول ال�سمانات والكفالت و�سراء الأ�سهم واحل�س�س وامل�ستندات العقارية وافتتاح فروع لل�سركة وقيدها 
وال�سفارات  ال�سعودية  العربية  اململكة  داخل وخارج  ذكر  ما  الغري وجميع  توكيل  وله حق  املخت�سة  لدى اجلهات 
واإنابة  ال�سركة  نيابة عن  املرافعة واملدافعة  الغري يف  ال�سعودية باخلارج وله حق توكيل  والقن�سليات واملمثليات 

الغري يف ال�سالحيات  .

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351543831) 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/12/21هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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2-11-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

 )  6  / م   ( رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )  164  ( و   )  161  ( رقمي  للمادتني  وفقاً 
فقد مت  هـ   1402  /  6  /  28 وتاريخ   )  23  / )م  رقم  الكرمي  امللكي   باملر�سوم  واملعدل  هـ   1385/3/22 وتاريخ 

-: يلي  ملا  وفقا  ال�سركة  تاأ�سي�س 
اأول : اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمل اقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم : 

وتاريخ   96296  : رقم  نفو�س  حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الغامدي  �سعيد  عبداللطيف  رائد   / ال�سيد   -1
1416/03/10هـ �سادرة من اأحوال الدمام وتاريخ امليالد 02 / 12 / 1400 هــ و�سجل مدين رقم ) 1001429479 ( 
ومهنته رجل اأعمال ويقيم يف مدينة اخلرب وعنوانه �س.ب 31295 اخلرب الرمز 31952 .                            ) طرف اأول (

2- ال�سيد / �سعيد رائد عبداللطيف �سعيد الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ) 1138135692 ( �سادر 
من اأحوال اخلرب وتاريخ امليالد 21/ 04 / 1428 هــ ويقيم يف مدينة اخلرب وعنوانه �س.ب 31295 اخلرب الرمز 31952  

وهو ) قا�سر وينوب عنه والده بالتوقيع (.                                                                                                         ) طرف ثاين (
3- ال�سيد / عبداللطيف رائد عبداللطيف �سعيد الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ) 1152060149 (  
�سادرة من اأحوال اخلرب وتاريخ امليالد 1431/10/12 هــ وويقيم يف مدينة اخلرب وعنوانه �س.ب 31295 اخلرب الرمز 

31952 وهو ) قا�سر وينوب عنه والده بالتوقيع ( .                                                                                        ) طرف ثالث (
ثانيا : ا�سم ال�سركة : �سركة خدماتي الدولية القاب�سة  )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة (.

ثالثا : غر�س ال�سركة : 
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

1- اإدارة وت�سغيل و�سيانة ونظافة املن�ساآت التجارية واحلكومية والتجمعات ال�سكنية. 
والفني  الإداري  املجال  يف  تطويرية  دورات  وتقدمي  التدريب  ومراكز  معاهد  وت�سغيل  واإدارة  اإقامة   -2

الأجنليزية. واللغة  الآيل  واحلا�سب 
العطور  زجاج  وعلب  واملنظفات  وال�سابون  املجففة  والورود  الزيتية  العطورات  يف  والتجزئة  باجلملة  التجارة   -3
الطبية  والجهزة  واللكرتونية  الكهربائية  والجهزة  اجلاهزة  واملالب�س  وال�سنط  وال�سموع  اأحجامها  بجميع 

وال�سيارات وقطع غيارها واأجهزة الإت�سالت ال�سلكية.
4- تقدمي خدمات الإمداد وامل�ساندة.

5- مقاولت عامة للمباين ) اإن�ساء – هدم – ترميم – اإ�سالح (.
واإدارة  الت�سويق  واإدارة  املالية  والإدارة  العامة  الإدارة   ( وت�سمل  العليا  الدارية  ال�ست�سارات  خدمات  تقدمي   -6

املوارد الب�سرية واإدارة الإنتاج والعالقات العامة (. 
7- خدمات جتارية ) اإ�سترياد وت�سدير – ت�سويق حل�ساب الغري(.

) ول متار�س ال�سركة ان�سطتها ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س (
رابعا : املركز الرئي�سي لل�سركة :

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخلرب.
خام�ساً : مدة ال�سركة :

مدة ال�سركة  )5 �سنوات ( ) خم�س �سنوات (.
�ساد�ساً : راأ�س املال :

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ 20,000ريال �سعودي )ع�سرون الف ريال ( مق�سم اإىل ع�سرون األف ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة 
قيمة كل ح�سة ) 1 ( ريال  ) ريال واحد ( ح�سب اجلدول اأدناه ومت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

 
النسبة اإلجمالي

ريال
 قيمة الحصة
الواحدة ريال

عدد الحصص
نقدية

االسم

%80 16,000 1 16,000 (1( السيد / رائد عبداللطيف سعيد الغامدي

%10 2,000 1 2,000 (2( السيد / سعيد رائد عبداللطيف الغامدي

%10 2,000 1 2,000 (3( السيد / عبداللطيف رائد عبداللطيف الغامدي

%100 _____ 20,000 االجمالي

اإحدى  لدى  النقدية  واأودعت احل�س�س  كاملة  بقيمتها  الوفاء  بينهما ومت  فيما  توزيع احل�س�س  باأنه مت  ال�سركاء  ويقر 
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س. 

�سابعاً : اإدارة ال�سركة :
يدير ال�سركة ال�سيد / رائد عداللطيف �سعيد الغامدي وله اأو�سع ال�سلطات وال�سالحيات لإدارة ال�سركة وت�سريف �سئونها 

ور�سم ال�سيا�سة العامة لتحقيق اأغرا�سها. 
ثامنا : قرارات ال�سركاء : 

اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء وفيما عدا ذلك  ت�سدر قرارات ال�سركاء بالجماع فيما يتعلق يتغيري جن�سية ال�سركة 
يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال على الأقل ول يجوز تعديل عقد 
ال�سركة مبوافقة �سريك واحد ولو كان ميلك هذا الن�ساب اأو اأكرث وت�سدر القرارات يف امل�سائل التي ل تتعلق بتعديل عقد 
اأن يوكل عنه ما يراه حل�سور اجتماع  ال�سركة مبوافقة ال�سركاء اللذين ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل ولل�سريك 
ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك ميوجب توكيل مكتوب وتعد ال�سركة �سجال خا�سا فيه حما�سر وقرارات جمعية 

ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات املتخذة.
تا�سعا ال�سنة املالية :

املوافق  1436/03/09هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اإعتبارًا  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ  اأ- 
2014/12/31هـ وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثنتي ع�سر �سهرًا.

عا�سرا : الأرباح واخل�سائر :
: التايل  النحو  على  والتكاليف  العمومية  امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح   توزع 
 )176( املادة  يف  عليه  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  جتنب  اأ- 

ال�سركات. نظام  من 
ب- الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال .

حادي ع�سر : الإخطارات :
توجيه جميع الخطارات فيما بعد بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل 

احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد .

ملخ�س عقد تاأ�ضي�س �ضركة خدماتي الدولية القاب�ضة
)�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(

حيث �سبق لالأطراف التية اأ�سمائهم:
1- ال�سيد / فايز جميل اأحمد زقزوق                                            )�سجل مدين رقم 1007600891- طرف اأول (
2- ال�سيدة / اإنعام م�سطفى خليل طلبة                                           )�سجل مدين رقم 1046102164 - طرف ثاين (
3- ال�سيدة / ن�سرين فايز جميل زقزوق                                          )�سجل مدين رقم 1007600909 - طرف ثالث (
4- ال�سيد / فوؤاد فايز جميل زقزوق                        ) �سجل مدين رقم1007600917 - طرف رابع (
5- ال�سيدة / نرمني فايز جميل زقزوق                                                     )�سجل مدين رقم1007600925 - طرف خام�س (
6- ال�سيد / فادى فايز جميل زقزوق                                                         )�سجل مدين رقم1007600933 - طرف �ساد�س (
برقم   املكرمة  مكة  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحدودة  واملقاولت  للتجارة  الفوؤاد  جمموعة  �سركة  تاأ�سي�س 
رقم  ب�سحيفة  املكرمة  مبكة  الأوىل  عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  هــ   1415/08/20 وتاريخ   4031033526
)13-20( من ال�سبط رقم )1352( بتاريخ 1415/08/12 هــ واأثبت اآخر قرار لل�سركاء لدى كاتب عدل الثانية مبكة 

املكرمة ب�سحيفة رقم )50-52( من ال�سبط رقم )8/132( يف 1431/04/22هـ   .
 ) ثالثا   ( املادة   و  بال�سم  واخلا�سة  التاأ�سي�س  عـقـد  من   ) )ثانيا  املادة   تعديل  ال�سركة  يف  ال�سركاء  يرغب  وحيث 
األف ريال اإىل  اخلا�سة بالأغرا�س و املادة ) �سابعا ( واخلا�سة براأ�س املال بزيادته من )500000 ( ريال خم�سمائة 
ال�سركة مبوافقتهم  تاأ�سي�س  ال�سركاء تعديل عقد  قرر  فقد  لذا  ريال  مليون  �ستة وع�سرون  ريال   )  26000000  ( مبلغ 

بالإجماع والذين ميلكون )500( خم�سمائة ح�سة متثل )100%(من راأ�س املال وفقا ملا يلي:
اأول: -يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.

ثانيا:- تعديل املادة )ثانيا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة با�سم ال�سركة لي�سبح بعد التعديل : 
اإ�سم ال�سركة :جمموعة الفوؤاد القاب�سة للتجارة وال�سناعة واملقاولت املحدودة.

ثالثا: - تعديل املادة )ثالثا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة باإ�سافة الأن�سطة التالية:
1- امل�ساركة يف ال�سركات الأخرى بن�سبة متكنها من  ال�سيطرةعليها.

والـمواد  الـم�ستلزمات  وم�سانع  والبيطرية  الب�سرية  الأدوية  مـ�سانع  و�سـيانة  وتـ�سـغـيـل  واإدارة  اإقـامـة   -2
لها. الـمكملة  اأو  بها  الـمتعلقة 

3- جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية الب�سرية والبيطرية.
والـم�ستلزمات  والبيطرية  الب�سرية  الأدوية  وخمـازن  وم�سـتودعات  الـ�سيدليات  وتـ�سـغـيل  واإدارة  اإقـامة   -4

بها. الــمتعلقة  الطبية 
رابعا: - تعديل املادة )�سابعا( اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح بعد التعديل على النحو التايل:

اإىل  -مق�سم  �سعودي  ريال  مليون  وع�سرون  �ستة  ريال(   26,000,000( مببلغ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد  املال:  راأ�س 
)األف  ريال(   1,000( ح�سة  كل  قيمة  القيمة   مت�ساوية  ونقدية  عينية  ح�سة  األف  وع�سرون  �ستة  ح�سة(   26,000(

ريال( موزعة على ال�سركاء كالتايل:

اإلجماليقيمة الحصةالنسبةاجمالي الحصصالحصصاالسم
عينيةنقدية

601,00015,600,000%30015,30015,600فايز جميل أحمد زقزوق
81,0002,080,000%2,0802,080--إنعام مصطفى خليل طلبة
81,0002,080,000%2,0802,080--نسرين فايز جميل زقزوق
81,0002,080,000%1001,9802,080فؤاد فايز جميل زقزوق

81,0002,080,000%2,0802,080--نرمين فايز جميل زقزوق
81,0002,080,000%1001,9802,080فادى فايز جميل زقزوق

10026,000,000%50025,50026,000اإلجـمـالـي

ريال   )  500000( مببلغ  ال�سابق  املال  راأ�س  بقيمة  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  باأنه  ال�سركاء  ويقر 
ثالثمائة  ريال(  النقدية ومقدارها )300,000  املتمثلة فى احل�س�س  الزيادة  اأما  التاأ�سي�س  عند  ريال   األف  خم�سمائة 
البنكية  ال�سهادة  مبوجب  لذلك  املعتمدة  البنوك  اأحد  لدى  اإيداعها  مت  فقد  ال�سركة  راأ�سمال  من  �سعودي  ريال  األف 
وع�سرون  خم�سة   )  25200000( ومقدارها  العينية  احل�س�س  فى  املتمثلة  الزيادة  اأما   , اخل�سو�س  بهذا  ال�سادرة 
يف  ت�سامنية  م�سئولية  م�سئولني  باأنهم  ال�سركاء  يقر  كما   , عينية  ح�س�س  عن  عبارة  فهى  ريال   األف  ومائتى  مليون 

اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية املبينة يف اجلدول التايل:

القيمة بالريال السعوديبيان نوع األصل
150,000المعدات
90,000سيارات
60,000أثاث

25,200,000شراء حصص تملك في شركات
25,500,000اإلجـمـالـي

خام�سا:-تبقى باقي مواد عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري.  
الأخرى  والن�سخ  مبوجبها  للعمل  القرار  من  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ن�سخ   )10( من  القرار  هذا  �ساد�سا:-حرر 
هذه  اإمتام  يف  ال�سركة  عام  مدير  ال�سركاء  فو�س  وقد   , النظامية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات  لتقدميها 

الإجراءات وله تفوي�س الغري يف ذلك.
وعليه جرى التوقيع واهلل ويل التوفيق    

                                                  ال�سم                                                                                    التوقيع             
              الطرف الأول: ال�سيد / فايز جميل اأحمد زقزوق                       .........................................
           الطرف الثاين: ال�سيدة / اإنعام م�سطفى خليل طلبة                    ........................................
          الطرف الثالث: ال�سيدة / ن�سرين فايز جميل زقزوق                   ........................................

             الطرف الرابع: ال�سيد / فوؤاد فايز جميل زقزوق                    ........................................

        الطرف اخلام�س: ال�سيدة / نرمني فايز جميل زقزوق                    ........................................

          الطرف ال�ساد�س: ال�سيد/ فادى فايز جميل زقزوق                    ........................................
مبكة  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  مقر  فى  بالعمل  املكلف  العدل  كاتب  اأمام  القرار  هذا  وتوثيق  ت�سجيل  جرى  وقد  هذا 

املكرمة ب�سجل عقود ال�سركات بال�سبط  رقم )351219866 ( وتاريخ 1435/9/23هـ  .

قرار ال�ضركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�ضي�س
 �ضركة جمموعة الفوؤاد للتجارة واملقاوالت املحدودة

بتاريخ 1435/8/2هـ   املوافق 2014/5/30م
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

 )  6  / م   ( رقم  الكرمي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات  نظام  من   )  164  ( و   )  161  ( رقمي  للمادتني  وفقاً 
فقد مت  هـ   1402  /  6  /  28 وتاريخ   )  23  / )م  رقم  الكرمي  امللكي   باملر�سوم  واملعدل  هـ   1385/3/22 وتاريخ 

-: يلي  ملا  وفقا  ال�سركة  تاأ�سي�س 
اأول : اأ�سماء ال�سركاء ورقم ال�سجل املدين وحمل اقامتهم ومهنهم وجن�سياتهم : 

وتاريخ   96296  : رقم  نفو�س  حفيظة  مبوجب  اجلن�سية  �سعودي  الغامدي  �سعيد  عبداللطيف  رائد   / ال�سيد   -1
1416/03/10هـ �سادرة من اأحوال الدمام وتاريخ امليالد 02 / 12 / 1400 هــ و�سجل مدين رقم ) 1001429479 ( 
ومهنته رجل اأعمال ويقيم يف مدينة اخلرب وعنوانه �س.ب 31295 اخلرب الرمز 31952 .                            ) طرف اأول (

2- ال�سيد / �سعيد رائد عبداللطيف �سعيد الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ) 1138135692 ( �سادر 
من اأحوال اخلرب وتاريخ امليالد 21/ 04 / 1428 هــ ويقيم يف مدينة اخلرب وعنوانه �س.ب 31295 اخلرب الرمز 31952  

وهو ) قا�سر وينوب عنه والده بالتوقيع (.                                                                                                         ) طرف ثاين (
3- ال�سيد / عبداللطيف رائد عبداللطيف �سعيد الغامدي �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم ) 1152060149 (  
�سادرة من اأحوال اخلرب وتاريخ امليالد 1431/10/12 هــ وويقيم يف مدينة اخلرب وعنوانه �س.ب 31295 اخلرب الرمز 

31952 وهو ) قا�سر وينوب عنه والده بالتوقيع ( .                                                                                        ) طرف ثالث (
ثانيا : ا�سم ال�سركة : �سركة خدماتي الدولية القاب�سة  )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة (.

ثالثا : غر�س ال�سركة : 
اإن الأغرا�س التي كونت ال�سركة لأجلها هي :

1- اإدارة وت�سغيل و�سيانة ونظافة املن�ساآت التجارية واحلكومية والتجمعات ال�سكنية. 
والفني  الإداري  املجال  يف  تطويرية  دورات  وتقدمي  التدريب  ومراكز  معاهد  وت�سغيل  واإدارة  اإقامة   -2

الأجنليزية. واللغة  الآيل  واحلا�سب 
العطور  زجاج  وعلب  واملنظفات  وال�سابون  املجففة  والورود  الزيتية  العطورات  يف  والتجزئة  باجلملة  التجارة   -3
الطبية  والجهزة  واللكرتونية  الكهربائية  والجهزة  اجلاهزة  واملالب�س  وال�سنط  وال�سموع  اأحجامها  بجميع 

وال�سيارات وقطع غيارها واأجهزة الإت�سالت ال�سلكية.
4- تقدمي خدمات الإمداد وامل�ساندة.

5- مقاولت عامة للمباين ) اإن�ساء – هدم – ترميم – اإ�سالح (.
واإدارة  الت�سويق  واإدارة  املالية  والإدارة  العامة  الإدارة   ( وت�سمل  العليا  الدارية  ال�ست�سارات  خدمات  تقدمي   -6

املوارد الب�سرية واإدارة الإنتاج والعالقات العامة (. 
7- خدمات جتارية ) اإ�سترياد وت�سدير – ت�سويق حل�ساب الغري(.

) ول متار�س ال�سركة ان�سطتها ال بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س (
رابعا : املركز الرئي�سي لل�سركة :

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخلرب.
خام�ساً : مدة ال�سركة :

مدة ال�سركة  )5 �سنوات ( ) خم�س �سنوات (.
�ساد�ساً : راأ�س املال :

حدد راأ�س مال ال�سركة بـ 20,000ريال �سعودي )ع�سرون الف ريال ( مق�سم اإىل ع�سرون األف ح�سة نقدية مت�ساوية القيمة 
قيمة كل ح�سة ) 1 ( ريال  ) ريال واحد ( ح�سب اجلدول اأدناه ومت توزيعها على ال�سركاء كالآتي :

 
النسبة اإلجمالي

ريال
 قيمة الحصة
الواحدة ريال

عدد الحصص
نقدية

االسم

%80 16,000 1 16,000 (1( السيد / رائد عبداللطيف سعيد الغامدي

%10 2,000 1 2,000 (2( السيد / سعيد رائد عبداللطيف الغامدي

%10 2,000 1 2,000 (3( السيد / عبداللطيف رائد عبداللطيف الغامدي

%100 _____ 20,000 االجمالي

اإحدى  لدى  النقدية  واأودعت احل�س�س  كاملة  بقيمتها  الوفاء  بينهما ومت  فيما  توزيع احل�س�س  باأنه مت  ال�سركاء  ويقر 
البنوك املعتمدة لذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك بهذا اخل�سو�س. 

�سابعاً : اإدارة ال�سركة :
يدير ال�سركة ال�سيد / رائد عداللطيف �سعيد الغامدي وله اأو�سع ال�سلطات وال�سالحيات لإدارة ال�سركة وت�سريف �سئونها 

ور�سم ال�سيا�سة العامة لتحقيق اأغرا�سها. 
ثامنا : قرارات ال�سركاء : 

اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء وفيما عدا ذلك  ت�سدر قرارات ال�سركاء بالجماع فيما يتعلق يتغيري جن�سية ال�سركة 
يجوز تعديل عقد ال�سركة مبوافقة اأغلبية ال�سركاء الذين ميثلون ثالثة اأرباع راأ�س املال على الأقل ول يجوز تعديل عقد 
ال�سركة مبوافقة �سريك واحد ولو كان ميلك هذا الن�ساب اأو اأكرث وت�سدر القرارات يف امل�سائل التي ل تتعلق بتعديل عقد 
اأن يوكل عنه ما يراه حل�سور اجتماع  ال�سركة مبوافقة ال�سركاء اللذين ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل ولل�سريك 
ال�سركاء ويف الت�سويت نيابة عنه وذلك ميوجب توكيل مكتوب وتعد ال�سركة �سجال خا�سا فيه حما�سر وقرارات جمعية 

ال�سركاء ويوقع ال�سركاء احلا�سرون على املحا�سر والقرارات املتخذة.
تا�سعا ال�سنة املالية :

املوافق  1436/03/09هـ  يف  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  اإعتبارًا  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ  اأ- 
2014/12/31هـ وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثنتي ع�سر �سهرًا.

عا�سرا : الأرباح واخل�سائر :
: التايل  النحو  على  والتكاليف  العمومية  امل�سروفات  خ�سم  بعد  ال�سافية  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح   توزع 
 )176( املادة  يف  عليه  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  جتنب  اأ- 

ال�سركات. نظام  من 
ب- الباقي يوزع على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال .

حادي ع�سر : الإخطارات :
توجيه جميع الخطارات فيما بعد بني ال�سركاء اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم املبينة يف �سجل 

احل�س�س لدى ال�سركة واملنوه عنه باملادة )9( من هذا العقد .

ملخ�س عقد تاأ�ضي�س �ضركة خدماتي الدولية القاب�ضة
)�ضركة ذات م�ضئولية حمدودة(

حيث �سبق لالأطراف التية اأ�سمائهم:
1- ال�سيد / فايز جميل اأحمد زقزوق                                            )�سجل مدين رقم 1007600891- طرف اأول (
2- ال�سيدة / اإنعام م�سطفى خليل طلبة                                           )�سجل مدين رقم 1046102164 - طرف ثاين (
3- ال�سيدة / ن�سرين فايز جميل زقزوق                                          )�سجل مدين رقم 1007600909 - طرف ثالث (
4- ال�سيد / فوؤاد فايز جميل زقزوق                        ) �سجل مدين رقم1007600917 - طرف رابع (
5- ال�سيدة / نرمني فايز جميل زقزوق                                                     )�سجل مدين رقم1007600925 - طرف خام�س (
6- ال�سيد / فادى فايز جميل زقزوق                                                         )�سجل مدين رقم1007600933 - طرف �ساد�س (
برقم   املكرمة  مكة  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  املحدودة  واملقاولت  للتجارة  الفوؤاد  جمموعة  �سركة  تاأ�سي�س 
رقم  ب�سحيفة  املكرمة  مبكة  الأوىل  عدل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  واملثبت  هــ   1415/08/20 وتاريخ   4031033526
)13-20( من ال�سبط رقم )1352( بتاريخ 1415/08/12 هــ واأثبت اآخر قرار لل�سركاء لدى كاتب عدل الثانية مبكة 

املكرمة ب�سحيفة رقم )50-52( من ال�سبط رقم )8/132( يف 1431/04/22هـ   .
 ) ثالثا   ( املادة   و  بال�سم  واخلا�سة  التاأ�سي�س  عـقـد  من   ) )ثانيا  املادة   تعديل  ال�سركة  يف  ال�سركاء  يرغب  وحيث 
األف ريال اإىل  اخلا�سة بالأغرا�س و املادة ) �سابعا ( واخلا�سة براأ�س املال بزيادته من )500000 ( ريال خم�سمائة 
ال�سركة مبوافقتهم  تاأ�سي�س  ال�سركاء تعديل عقد  قرر  فقد  لذا  ريال  مليون  �ستة وع�سرون  ريال   )  26000000  ( مبلغ 

بالإجماع والذين ميلكون )500( خم�سمائة ح�سة متثل )100%(من راأ�س املال وفقا ملا يلي:
اأول: -يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار.

ثانيا:- تعديل املادة )ثانيا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة واخلا�سة با�سم ال�سركة لي�سبح بعد التعديل : 
اإ�سم ال�سركة :جمموعة الفوؤاد القاب�سة للتجارة وال�سناعة واملقاولت املحدودة.

ثالثا: - تعديل املادة )ثالثا( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة باإ�سافة الأن�سطة التالية:
1- امل�ساركة يف ال�سركات الأخرى بن�سبة متكنها من  ال�سيطرةعليها.

والـمواد  الـم�ستلزمات  وم�سانع  والبيطرية  الب�سرية  الأدوية  مـ�سانع  و�سـيانة  وتـ�سـغـيـل  واإدارة  اإقـامـة   -2
لها. الـمكملة  اأو  بها  الـمتعلقة 

3- جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية الب�سرية والبيطرية.
والـم�ستلزمات  والبيطرية  الب�سرية  الأدوية  وخمـازن  وم�سـتودعات  الـ�سيدليات  وتـ�سـغـيل  واإدارة  اإقـامة   -4

بها. الــمتعلقة  الطبية 
رابعا: - تعديل املادة )�سابعا( اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة لت�سبح بعد التعديل على النحو التايل:

اإىل  -مق�سم  �سعودي  ريال  مليون  وع�سرون  �ستة  ريال(   26,000,000( مببلغ  ال�سركة  مال  راأ�س  حدد  املال:  راأ�س 
)األف  ريال(   1,000( ح�سة  كل  قيمة  القيمة   مت�ساوية  ونقدية  عينية  ح�سة  األف  وع�سرون  �ستة  ح�سة(   26,000(

ريال( موزعة على ال�سركاء كالتايل:

اإلجماليقيمة الحصةالنسبةاجمالي الحصصالحصصاالسم
عينيةنقدية

601,00015,600,000%30015,30015,600فايز جميل أحمد زقزوق
81,0002,080,000%2,0802,080--إنعام مصطفى خليل طلبة
81,0002,080,000%2,0802,080--نسرين فايز جميل زقزوق
81,0002,080,000%1001,9802,080فؤاد فايز جميل زقزوق

81,0002,080,000%2,0802,080--نرمين فايز جميل زقزوق
81,0002,080,000%1001,9802,080فادى فايز جميل زقزوق

10026,000,000%50025,50026,000اإلجـمـالـي

ريال   )  500000( مببلغ  ال�سابق  املال  راأ�س  بقيمة  الوفاء  ومت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  باأنه  ال�سركاء  ويقر 
ثالثمائة  ريال(  النقدية ومقدارها )300,000  املتمثلة فى احل�س�س  الزيادة  اأما  التاأ�سي�س  عند  ريال   األف  خم�سمائة 
البنكية  ال�سهادة  مبوجب  لذلك  املعتمدة  البنوك  اأحد  لدى  اإيداعها  مت  فقد  ال�سركة  راأ�سمال  من  �سعودي  ريال  األف 
وع�سرون  خم�سة   )  25200000( ومقدارها  العينية  احل�س�س  فى  املتمثلة  الزيادة  اأما   , اخل�سو�س  بهذا  ال�سادرة 
يف  ت�سامنية  م�سئولية  م�سئولني  باأنهم  ال�سركاء  يقر  كما   , عينية  ح�س�س  عن  عبارة  فهى  ريال   األف  ومائتى  مليون 

اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية املبينة يف اجلدول التايل:

القيمة بالريال السعوديبيان نوع األصل
150,000المعدات
90,000سيارات
60,000أثاث

25,200,000شراء حصص تملك في شركات
25,500,000اإلجـمـالـي

خام�سا:-تبقى باقي مواد عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بدون تعديل اأو تغيري.  
الأخرى  والن�سخ  مبوجبها  للعمل  القرار  من  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ن�سخ   )10( من  القرار  هذا  �ساد�سا:-حرر 
هذه  اإمتام  يف  ال�سركة  عام  مدير  ال�سركاء  فو�س  وقد   , النظامية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات  لتقدميها 

الإجراءات وله تفوي�س الغري يف ذلك.
وعليه جرى التوقيع واهلل ويل التوفيق    

                                                  ال�سم                                                                                    التوقيع             
              الطرف الأول: ال�سيد / فايز جميل اأحمد زقزوق                       .........................................
           الطرف الثاين: ال�سيدة / اإنعام م�سطفى خليل طلبة                    ........................................
          الطرف الثالث: ال�سيدة / ن�سرين فايز جميل زقزوق                   ........................................
             الطرف الرابع: ال�سيد / فوؤاد فايز جميل زقزوق                    ........................................
        الطرف اخلام�س: ال�سيدة / نرمني فايز جميل زقزوق                    ........................................
          الطرف ال�ساد�س: ال�سيد/ فادى فايز جميل زقزوق                    ........................................

مبكة  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  مقر  فى  بالعمل  املكلف  العدل  كاتب  اأمام  القرار  هذا  وتوثيق  ت�سجيل  جرى  وقد  هذا 
املكرمة ب�سجل عقود ال�سركات بال�سبط  رقم )351219866 ( وتاريخ 1435/9/23هـ  .

قرار ال�ضركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�ضي�س
 �ضركة جمموعة الفوؤاد للتجارة واملقاوالت املحدودة

بتاريخ 1435/8/2هـ   املوافق 2014/5/30م



UM AL-QURA عقود الشركات393 الجمعة 24  المحرم  1437 هـ      6 نوفمبر 2015 م

ال�سنة 93    العدد 4591              اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م5030
ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
2-11-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

لقد �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم :
�سجل مدين رقم )1039079775(                طرف اأ�ل  ال�سيد/ �سالح بن رجب بن حممد القر�سي الزهراين 
�سجل مدين رقم )1039079817(                 طرف ثانـي ال�سيد/ را�سد بن رجب بن حممد القر�سي الزهراين 

اأن اأ�س�سا �سركة را�سد رجب الزهراين للمقا�لت )ذات م�سئولية حمد�دة( �املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة اخلرب برقم 
2050039348 �تاريخ 1422/08/08هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب العدل املكلف بالغرفة التجارية ال�سناعية 

باملنطقة ال�سرقية برقم 34252803 لعام 1434هـ �تاريخ 1434/03/01هـ  .
ال�سركة،  با�سم  اخلا�سة  )ثانًيا(  املادة  �هي  التاأ�سي�س  عقد  مواد  بع�س  بتعديل  بال�سركة  ال�سركاء  رغب  �حيث 
كامل  ميتلكون  الذين  ال�سركاء  جميع  مبوافقة  ال�سركاء  قرر  فقد  لذا  ال�سركة،  باأغرا�س  اخلا�سة  )ثالًثا(  �املادة 

-: يلي  ملا  �فقاً  املال  راأ�س 
اأ�ًل : يعترب التمهيد ال�سابق جزءًا ل يتجزاأ من هذا القرار .

ثانياً : تعديل املادة )ثانًيا( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة با�سم ال�سركة لت�سبح كالتايل: 
ا�سم ال�سركة: �سركة را�سد رجب الزهراين للتجارة �املقا�لت املحد�دة

ثالثاً : تعديل املادة )ثالًثا( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة باأغرا�س ال�سركة لت�سبح على النحو الآتي :
اإن الأغرا�س التي كونت لأجلها ال�سركة هي :  

1- مقا�لت عامة للمباين )اإ�سلح - هدم - ترميم - اإن�ساء( .
مياه  �ت�سريف  ال�سحي  �ال�سرف  املياه  �اأعمال  �الكباري-  الطرق  )اأعمال  العامة  الإن�ساءات  مقا�لت   -2

. �امليكانيكية(  الكهربائية  �الأعمال   - �الأمطار  ال�سيول 
3- نظافة املدن �املباين ال�سكنية �التجارية.

4- ت�سغيل املن�ساآت الكهربائية �ال�سناعية �امليكانيكية .
5- متديد �سبكات الت�سالت �الكهرباء.

6- اإقامة �اإدارة �ت�سغيل املجمعات ال�سكنية �التجارية ��سيانتها.
7- تاأجري املعدات الثقيلة �اخلفيفة.

8- اأعمال احلفر �الردم �اأعمال البنية التحتية.
9- نقل الب�سائع �املهمات باأجر على الطرق الربية باململكة.

�امليكانيكية  الكهربائية  �املواد  ال�سناعية  املواد  يف  �الت�سدير  �ال�سترياد  �التجزئة  اجلملة  جتارة   -10
�ملحقاتها. الإلكرت�نية  �املعدات  �الأجهزة  الكيما�ية  �املواد  �الإن�سائية 

11- خدمات الدعاية �الإعلن.
12- النقل املدر�سي.

�ل تزا�ل ال�سركة اأعمالها اإل بعد احل�سول على الرتاخي�س اللزمة من جهات الخت�سا�س .
رابًعا: تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س الأخرى التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل 

اإىل  خام�ًسا: حرر هذا القرار من �ستة )6( ن�سخ ا�ستلم كل �سريك ن�سخة منه للعمل مبوجبه �الن�سخ الأخرى لت�سليمها 
اجلهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات النظامية �قد فو�س ال�سركاء ال�سيد/ نا�سر هادي نا�سر اآل قريع مبتابعة اإمتام 

كافة الإجراءات املتعلقة بهذا القرار لدى اجلهات املعنية. 

                                              الطرف الأ�ل:       الطرف الثاين:  
                         �سالح رجب حممد القر�سي الزهراين     را�سد رجب حممد القر�سي الزهراين

قرار ال�سرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�سي�س 
�سركة را�سد رجب الزهراين للتج�رة واملق�والت 

)�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
بت�ريخ 1435/6/14هـ    املوافق 2014/4/16م

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351468284( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/22هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

لقد �سبق للأطراف اَلتية ا�سما�ؤهم:

تاأ�س�ست مبوجب  1-ال�سادة/ �سركة الإخوان املتميز�ن للتجارة �املقا�لت، �هي �سركة ذات م�سوؤ�لية حمد�دة، 

�سحيفة   12 بعدد  ال�سرقية  باملنطقة  �ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  املكلف  العدل  كاتب  لدى  املثبت  تاأ�سي�سها  عقد 

12 من جملد 36 لعام 1430هـ بتاريخ 1430/10/29هـ. �املقيدة بال�سجل التجاري برقم: 2050068695 ب�سجل 

هذا  يف  31471-�ميثلها  الربيدي:  الرمز   3043 �س.ب  الدمام  �مقرها  1431/02/17هـ،  بتاريخ:  الدمام،  مدينة 

.  1046935753 اللطيف اجلرب. �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم:  اأحمد بن فهد بن عبد  ال�سيد/  العقد 

)طرف اأ�ل(

تاأ�سي�سها  عقد  مبوجب  تاأ�س�ست  حمد�دة،  م�سوؤ�لية  ذات  �سركة  �هي  الأمنية،  احللول  منظومة  �سركة  2-ال�سادة/ 

 60 جملد  من   68 ال�سحيفة  من   68 بعدد  ال�سرقية  باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العدل  كتابة  لدى  املثبت 

 ، الدمام  مدينة  ب�سجل   205079582: برقم  التجاري  بال�سجل  �املقيدة  هـ  1432هـوبتاريخ1432/12/02  لعام 

بتاريخ : 1433/01/18هـ ، �مقرها الدمام ، �س.ب :  11052    الرمز الربيدي: 31453 ، �ميثلها يف هذا العقد 

                                                                          .       1048049876 ال�سيد / عبداللطيفنب عبد العزيز بن فهداجلرب. �سعودي اجلن�سية مبوجب �سجل مدين رقم: 

)طرف ثاين(

تاأ�سي�س �سركة كفاءات املعرفة املقيدة بال�سجل التجاري مبدينة الدمام رقم 2050101620 بتاريخ 1435/09/18 هـ 

�املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كتابة العدل بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية بالعدد 351138910 لعام 1435 

ال�سركة  راأ�س مال  الذين ميلكون)100( ح�سة متثل )100%( من  ال�سركاء  هـ �بتاريخ 1435/08/27هـ �حيث رغب 

تعديل املادة العا�سرة �اخلا�سة باإدارة ال�سركة لذا فقد قرر ال�سركاءما يلي :

اأ�ًل / يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزاأ من هذا القرار 

تعديل البند )عا�سرًا( اخلا�س باإدارة ال�سركة لي�سبح �سياغته بعد التعديل علي النحو التايل:

ا-يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد / بدر بن اأحمد بن يو�سف اآل هلل �ع�سوية كل 

من ال�سيد / حمد بن �سالح بن عبدالعزيز ال�سويلم �ال�سيد / عبداهلل الده�س بن الده�س جمتمعني � لهم كافة ال�سلحيات 

العمل  �مكتب  كاجلوازات  احلكومية  اجلهات  �جميع  امام  ال�سركة  متثيل  من  ال�سركة  لإدارة  اللزمة  �ال�سلطات 

�ال�ستقدام �اخلارجية ��زارة التجارة �ال�سناعة �م�سلحة الزكاة �الدخل �املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 

�الغرفة التجارية ��سركة الت�سالت ال�سعودية ��سركة الكهرباء �م�سلحة املياه �البلدية �ال�سرطة �املر�ر �الإمارة 

�املوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني �التجريب املهني �مراجعة الظامانة �فر�عها يف ا�ستخراج رخ�س املحلت التجارية 

�مراجعة اجلمارك �املوانئ �املطارات لإ�ستخراج اأية ب�سائع خا�سة بال�سركة �مراجعة الدفاع املدين �مراجعة ال�سفارات 

�املوؤ�س�سات �ال�سركات �الأفراد �اجلمعيات الأهلية �اية جهة اأخرى يف  جميع املعاملت �امام الق�ساء �املحاكم علي 

اإختلف اأنواعها �درجاتها  �هيئات التحكيم �كتابة العدل �الهيئات العمالية �اللجان �غريها �له املدافعة �املرافعة 

�التوقيع نيابة عن ال�سركة �املطالبة بحقوق ال�سركة لدي الغري �امل�ساحلة عليها �تقدمي الدعا�ي با�سم ال�سركة ب�سفتها 

مدعية �مدعي عليها �تقدمي البيانات � اآداء اليمني �طلبها �ردها �اإ�ستلم الأحكام �قبولها �العرتا�س عليها �طلب 

التحكيم �تعيني املحكمني �عزلهم �تعيني اخلرباء �عزلهم �الإقرار �التنازل �ال�سلح �قبول اليمني �ترك اخل�سومة 

�التنازل � ال�سلح �قبول اليمني �ترك اخل�سومة �التنازل �التوقيع علي كافة العقود التي جتريها ال�سركة مع الغري مبا 

يف ذلك التوقيع علي الأ�راق الر�سمية �ال�سيكات �ال�سندات لأمر حتويلها فتح احل�سابات الدائنة �املدينة لدي البنوك 

املعاملت  كافة  �اإجراء  الئتمانية  �الت�سهيلت  الإعتماداتامل�ستندية�التفاقات  �فتح  �القرتا�س  �الإيداع  �ال�سحب 

امل�سرفية نيابة عن ال�سركة �له احلق يف تعيني املوظفني �العمال �حتديد �سلحياتهم م�سوؤ�لياتهم �ر�اتبهم �اإنهاء 

الت�سرفات مبا يف ذلك د�ن ح�سر، �الدخول يف مناق�سات �املزايدات  اأنواع  خدماتهم �تقدير مكافئاتهم �القيام بكافة 

لأغرا�س  اللزمة  �العقارات  الأرا�سي  �بيع  ��سراء  اأهلية  ا�  حكومية  كانت  �سواء  بالعطاءات  �التقدم  �املمار�سات 

ال�سركة �فر�عها �الأ�سهم با�سم ال�سركة  �جميع ما تقت�سي امل�سلحة بيعه ا� رهنه من ممتلكات  ال�سركة �فك الرهن 

�القرتا�س با�سم ال�سركة ا� ال�سراء مل�سلحة ال�سركة من اجلهات العامة �اخلا�سة �ت�سديد هذه القر��س �التوقيع علي 

كل ذلك نيابة عن ال�سركة ، الإقرار عن ال�سركة �الف�سخ �الإبراء �املخال�سة بخ�سو�س كافة معاملتها مع الغري �ت�سفية 

ال�سركة �اإدماجها ا� تعديل عقد تاأ�سي�سها مبا يف ذلك التعديلت اخلا�سة بزيادة ا� تخفي�س را�س املال ا� التنازل عن 

احل�س�س ا� قبولها �التوقيع علي عقود دخول ال�سركة ك�سريكة يف �سركات اأخرى �ف�سخ �اإنهاء �ت�سفية هذه ال�سركة 

�التوقيع علي كل ما ذكر  �املثول امام كاتب العدل يف كل ما يتعلق بذلك �التوقيع نيابة عن ال�سركة �ال�سركاء .

ب- كما لرئي�س جمل�س الإدارة منفردا كامل ال�سلحيات ال�سابقة �احلق يف توكيل الغري ا� بع�س ال�سلحيات املوكلة 

اإليه مبوجب هذا القرار �سواء ان كان هذا مبوجب تفوي�س خًطي ا� مبوجب �كالة �سرعية يجري تنظيمها لدي كاتب العدل 

املخت�س ، �له احلق يف فتح فر�ع لل�سركة داخل �خارج اململكة �تعيني مدراء لها �حتديد �سلحياتهم � ر�اتبهم �عزل 

املديرين املذكورين ، �له احلق فـي بيع ��سراء الأرا�سي �الإفراغ �ا�ستلم �ت�سليم الثمن �توقيع البيع �ال�سراء �الإيجار 

�اإنـهاء كـافـة الإجراءات الـمتعلقة بذلك �التوقيع  نيابة عن ال�سركة �ال�سركاء كـما لـه ال�سلحيات فـي ا�ستـخراج الـ�سجلت

قرار ال�سرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�سي�س �سركة كف�ءات املعرفة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( 
بت�ريخ 1435/12/22 هـ    املوافق 2014/10/15 م

التجارية �الرتاخي�س الإ�سافية �ال�سطب كما له �سلحية التعاقد مع املوؤ�س�سات �ال�سركات �الأفراد �ا�ستقدام الأيدي 
العاملة �ا�ستلم �حت�سيل املبالغ من الغري �سواء نقدا ا� ال�سيكات �له احلق املرافعة �املدافعة عن ال�سركة �له حق 
التوقيع لدي كاتب العدل علي جميع قرارات ال�سركاء �جميع التفاقياتوعقود بيع ��سراء ح�س�س ال�سركة ، �له حق فتح 

�اإغلق احل�سابات لدي البنوك �ال�سحب �الإيداع با�سم �ل�سالح ال�سركة �له حق توكيل الغري يف كل ما �سبق ذكره.
ج-عزل املديرين:يجوز لل�سركاء عزل املديرين املعينني يف عقد ال�سركة ا� بعقد م�ستقل د�ن الإخلل بحقهم يف التعوي�س 

اإذا �قع العزل بغري مربر مقبول ا� يف �قت غري لئق .
ثالثاً: تبقي مواد عقد التاأ�سي�س التي مل ي�سملها التعديل يف هذا القرار كما هي عليه د�ن تعديل.

لتقدميها  الأخرى  �الن�سخ  مبوجبها  للعميل  منه  ن�سخة  طرف  كل  ا�ستلم  ن�سخ   )  6( من  القرار  هذا  حرر  رابعاً: 
اإمتام  يف  الغامدي  حمدان  اأحمد    / ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  �قد  النظامية  الإجراءات  ل�ستكمال  املخت�سة  للجهات 

التوقيع. مت  �عليه  الإجراءات  هذه 

                                                    الطرف الأ�ل                                                                    الطرف الثاين
                        �سركة الإخوان املتميز�ن للتجارة �املقا�لت                        �سركة منظومة احللول الأمنية

                      التوقيع: ................................                                     التوقيع: ................................  
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2-11-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

         ملخ�س عقد تاأ�صي�س �صركة الإمناء املتوا�صل املحدودة 
اأوًل : اأ�سماء ال�سركاء : 

 السجل المدني /الجنسيةاالسم
رقم جواز السفر

 نوعالمدينةالعمرالمهنةتاريخ االنتهاء
الشراكة

 سعود عبداهلل
 عبدالعزيز الرويشد

 طرفالرياض54 غير حكومي10428175591453/4/21 سعودي

دنا صالح
محمد العلوال

 طرفالرياض23 غير حكومي10742545071438/3/7 سعودي

ثانياً : ا�سم ال�سركة : 
ا�سم ال�سركة هو : �سركة الإمناء املتوا�سل 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

ومتار�س ال�سركة اأن�سطتها وفق الأنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهات الخت�سا�س . 
رابعاً : املركز الرئي�سي : 

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س .
خام�ساً : مدة ال�سركة : 

تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 5 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري . 
�ساد�ساً : راأ�س املال وتوزيع احل�س�س : 

حدد راأ�سمال ال�سركة بـ  50,000 ريال �سعودي خم�سون األف ريال مق�سم اإىل  50,000    ح�سة مت�ساوية القيمة وقيمة كل 
ح�سة  1 ريال �سعودي مت توزيعها على ال�سركاء كالآتي : 

 قيمة اإلجماليعدد الحصص العينيةعدد الحصص النقدية قيمة الحصة اسم الشريك

125000025,000 سعود عبداهلل عبدالعزيز الرويشد

125000025,000دنا صالح محمد العلوال

50,000050,000ــــ اإلجمالي

�سابعاً : اإدارة ال�سركة : 
ـ يدير ال�سركة ال�سيد : 

 مكان اإلقامة العمر تاريخ االنتهاء السجل المدني / الجواز / اإلقامة الجنسية اسم المدير

 سعود عبداهلل

 عبدالعزيز الرويشد

الرياض10428175591453/4/2154 سعودي

ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة ا�سم املدير 

�سعود 
عبداهلل 

عبدالعزيز 
الروي�سد 

للمدير كافة ال�سلطات وال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر : حق 
التوقيع عن ال�سركة يف املعامالت التجارية واملالية والإدارية ومتثيلها 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 من عقود التاأ�سي�س , 
وله حق ا�ستخراج ال�سجالت التجارية ومتثيل ال�سركة يف ال�سركات امل�ساهمة فيها ال�سركة والتوقيع على 
عقود ال�سركات ويف تاأ�سي�س ال�سركات با�سم ال�سركة وت�سجيلها لدى وزارة التجارة واإدارة ال�سركات 
واجلهات املخت�سة واأمام كاتب العدل واملوظف املخت�س ويف التوقيع عليها واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ 
الإجراءات من �سهر وت�سجيل وا�ستخراج ال�سجالت التجارية واإلغائها وجتديدها وا�ستالمها وا�ستالم 
التابعة وامل�ساهم فيها والتوقيع  كافة الوثائق املتعلقة بت�سجيل قرارات ال�سركاء لل�سركة وال�سركات 
على قرارات ال�سركاء يف ال�سركات وقرارات تعديل اأي بند اأو مادة من عقود التاأ�سي�س اأو املالحق وله 
حق متثيل ال�سركة يف جمال�س الإدارة لل�سركات واللجان التنفيذية وح�سور الجتماعات واجلمعيات 
التاأ�سي�سية والتوقيع على املحا�سر والقرارات وله حق  العمومية العادية والغري عادية واجلمعيات 
اأو رف�سه  املطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة واملخال�سة وامل�ساحلة واملداعاة وقبول ال�سلح 
وقبول التحكيم اأو رف�سه والإقرار والإنكار و�سماع الدعاوى والرد عليها واإعطاء املخال�سات والتنازل 
لدى املحاكم ال�سرعية واللجان املتعلقة بح�سم املنازعات التجارية 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 والبيع والإفراغ وقبوله للعقار والأرا�سي والبيع وال�سراء والإفراغ لالأ�سهم والبيع وال�سراء 
وت�سليم  عقودها  على  والتوقيع  التابعة  الأخرى  ال�سركات  يف  لل�سركة  ذلك  وكل  للح�س�س  والإفراغ 
القب�س والرهن  ال�سركة وله حق  باأمور  اأثمانها وا�ستالم وت�سليم ال�سكوك والكفالة املتعلقة  وا�ستالم 
وفك الرهن للموجودات املنقولة وغري املنقولة �سمن اأغرا�س ال�سركة ويف م�سلحتها وبا�سمها وله حق 
التوقيع  حق  وله  وعزلهم  و�سالحياتهم  رواتبهم  وحتديد  ووظائفهم  مراتبهم  بجميع  املوظفني  تعيني 
على العقود احلكومية والأهلية 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 ويف جميع 
اأو اجلهات والدوائر احلكومية وله حق مراجعة مكتب العمل وا�ستخراج  اأمام العمالء  الأمور �سواًء 
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 
العقود  وتوقيع  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  والقرتا�س  واإلغائها  وتعديلها  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق 
العقارية  وامل�ستندات  واحل�س�س  الأ�سهم  و�سراء  والكفالت  ال�سمانات  وقبول  واملنح  بذلك  اخلا�سة 
وافتتاح فروع لل�سركة وقيدها لدى اجلهات املخت�سة وله حق توكيل الغري وجميع ما ذكر داخل وخارج 
توكيل  حق  وله  باخلارج  ال�سعودية  واملمثليات  والقن�سليات  وال�سفارات  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الغري يف املرافعة واملدافعة نيابة عن ال�سركة واإنابة الغري يف ال�سالحيات .

العزل  وقع  اإذا  الـتعوي�س  فـي  بـحـقـه  اإخـالل  دون  الـ�سـركـة  عـقـد  فـي  الـمـعـيـن  الـمـديـر  عـزل  لـلـ�سـركـاء  يـجـوز  ـ 
بغري مربر مقبول اأو فـي وقت غري لئق . 

ثامناً : قرارات ال�سركاء : 
ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة اأو زيادة الأعباء املالية لل�سركاء . 

تا�سعاً : ال�سنة املالية : 
املوافق  1437/3/20هـ   فـي  وتنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأولـى  الـمالية  ال�سنة  تبداأ 

 . اأثني ع�سر �سهرًا  2015/12/31م  وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك 
عا�سرًا : الأرباح واخل�سائر : 

جتنب ن�سبة قدرها %10 )ع�سرة باملائة( من الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي الباقي يوزع على ال�سركاء . 
حادي ع�سر : الإخطارات : 

عناوينـهم  على  م�سجلة  بخـطابات  الــ�سـركـة  وبـيـن  بيـنـهم  اأو  ال�سـركاء  بيــن  فــيمـا  الإخـطـارات  جـميع  تـوجـه 
 . ال�سركة  لدى  احل�س�س  �سجل  فـي  الـمـبينة 

ال�سم                                                                 التوقيع
                      �سعود عبداهلل عبدالعزيز الروي�سد                         .................................
                           دنا �سالح حممد العلول                                     .................................

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351568693) 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/12/26هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 
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حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

اأول: اأ�سماء ال�سركاء:
1- ال�سيد زياد حجاب عبداهلل نحيت احلربي ، �سعودياجلن�سية ، مبوجب ال�سجل املدين رقم )1001756145( ومهنته 

مت�سبب وتاريخ امليالد 1395 هـ ويقيم يف مدينة الريا�س ) طرف اأول (.
2- ال�سيد/ طارق زياد  حجاب عبداهلل نحيت احلربي �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم )رقم )1136261177( 

ومهنته طالب  وتاريخ امليالد 1423هـ وهو قا�سر وميثله وليه ال�سرعي والده ويقيم يف مدينة الريا�س )طرف ثاين (.
ثانيا / ا�سم ال�سركة :

�سركة موؤ�سر لال�ستثمار القاب�سة ذات م�سئولية حمدودة م�سئولية حمدودة  .
ثالثا/ : اغرا�س ال�سركة :

ال�سركة  ل�سالح  اليجار  او  والتق�سيط  بالنقد  بالبيع  املباين  هذه  وا�ستثمار  عليها  املباين  لقامة  الرا�سي  �سراء   -1
واإدارة و�سيانة وتطوير العقار و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة وبيع و�سراء وا�ستغالل العقارات والرا�سي 
ل�سالح ال�سركة. اقامة واإدارة و�سيانة ونظافة وتطوير وت�سغيل الوحدات ال�سكنية واملجمعات ال�سكنية والتجارية 
واملجمعات  التعليمية  واملن�سئات   ، ال�سياحية  واملدن  والفنادق  واملنتجعات  الألعاب  و�سالت  والرتفية  وال�سياحية 
اإ�سالح  تاأثيث  ت�سطيب  ان�ساء   ( للمباين  العامة   املقاولت  الطبيه  واملراكز  ،وامل�ست�سفيات  الطبية  والعيادات 
ال�سحية  واملن�ساأت   ، ال�سياحية  واملدن  والرتفيهية  التعليمية  واملن�ساآت  والتجارية  ال�سكنية  املباين   ) ترميم  هدم 
واجل�سور  والنفاق   ، املطارات  ومباين   ، الطبيه  ،واملراكز  الدوية  وم�ستودعات   ، وامل�ستو�سفات  وامل�ست�سفيات 
وال�سدود املقاولت العامة  للمباين ) ان�ساء ت�سطيب تاأثيث اإ�سالح هدم ترميم ( املباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت 
 ، ، وم�ستودعات الدوية  ال�سحية وامل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات  ، واملن�ساأت  ال�سياحية  التعليمية والرتفيهية واملدن 

واملراكز الطبيه ، ومباين املطارات ، والنفاق واجل�سور وال�سدود.
رابعاً: -

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 ذلك مبوافقة مدير ال�سركة وبعد موافقة جهة الخت�سا�س .

خام�سا: - مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة )50( �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري ، وجتدد ملدد اأخرى 
اأو املجددة  اأحد ال�سركاء الآخرين برغبته يف عدم ال�ستمرار ، ويكون ذلك قبل نهاية املدة الأ�سلية  مماثلة مامل يخطر 

ب�ستة اأ�سهر على الأقل بخطاب م�سجل على عنواين ال�سركاء الخرين.
�ساد�سا: -را�س املال : حدد راأ�س مال ال�سركةبـ ) 100،000 ( ريال مائة  الف ريال مق�سمة اإىل )10،000( ح�سة عينية 

مت�ساوية القيمة ، قيمة كل ح�سة )10( “ع�سرة  ريال” مت توزيعها على ال�سركاء  كالآتي :-

اإلجـمالـيقيمة الحصةعدد الحصص العينيةاالســـــــــــــــــــــــــمم

9,9991099,990زياد حجاب عبداهلل نحيت الحربي1

11010طارق زياد حجاب عبداهلل الحربي2

10,000100,000االجمــــــــــــــــــــــالي

القيمة بالريالبيان نوع األصل

15,000 ريالأجهزة مكتبية

85,000 ريالاثاث مكتبي

100,000 ريالاألجمالي

م�سئولني  ال�سركاءباأنهم  يقر  كما   ، كاملًة  بقيمتها  الوفاء  ومت   ، بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  ويقر 
م�سئولية تظامنية يف اأموالهم اخلا�سة اأمام الغري عن �سحة تقيم احل�س�س العينية املبينة كالتايل. 

وال�سالحيات  ال�سلطات  كافة  وله  احلربي  نحيت  عبداهلل  حجاب  زياد   / ال�سيد  ال�سركة  ادارة  يتوىل   : �سابعا 
ال�سركة. لإدارة  الالزمة 

ثامنا : ت�سدر قرارات ال�سركاء بالإجماع يف كل ما يتعلق بتغيري جن�سية ال�سركة او زيادة العباء املالية لل�سركاء: تا�سعا 
 ، 2014/12/31م  املوافق  1436/3/9هـ  يف  وتنتهي   ، التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  املالية  ال�سنة  تبداأ 
وتكون كل �سنة مالية بعد ذلك اثني ع�سر �سهرًا .عا�سرًا:توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم امل�سروفات 

العمومية والتكاليف على النحو التايل:
اأ- جتنب ن�سـبة قـدرها 10% مـن الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي املن�سو�س عليه يف املادة ) 176 ( من نظام 

ال�سركات ويجوز لل�سركة اأن توقف جتنيب الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال.
احلادي ع�سر : توجه جميع الخطارات فيما بني ال�سركاء ، اأو بينهم وبني ال�سركة بخطابات م�سجلة على عناوينهم 
وم�ست�سارون  –حمامون  وم�ساركوه  العي�سى  عبدالوهاب  ال�سركاء  فو�س  وقد  هذا  احل�س�س،  �سجل  يف  املبينة 
نيابًة  والتوقيع  املخت�سة  اجلهات  لدى  واملتابعة  ال�سركة  لتاأ�سي�س  الالزمة  النظامية  الإجراءات  امتام  يف  قانونيون 

 . ال�ساأن  بهذا  يخت�س  فيما  عنهم 

ملخ�س عقد تاأ�ضي�س �ضركة  م�ؤ�ضر لال�ضتثمار القاب�ضة
  )�ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة(

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351497134( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق .حرر في: 1435/11/27هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

1 – اأ�سماء ال�سركاء :
1. ال�سيدة / فاطمة دليمي بردي العنزي �سعودية اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم / 1042862043 وتاريخ امليالد 

1388 هـ ومهنتها / ربة منزل ، وتقيم يف مدينة حفر الباطن .
2. ال�سيد / مد اهلل اإ�سماعيل عبداهلل العنزي كويتي اجلن�سية مبوجب رقم جواز / 003759805 ، وتاريخ ميالد 1965 م 

ومهنته موظف متقاعد ، ويقيم يف مدينة الكويت .
2 – اأ�سم ال�سركة :

�سركة اإ�سهامات الباطن للمقاولت ذات م�سئولية حمدودة .
3 -  اأغرا�س ال�سركة :

1. مقاولت عامة للمباين  )اإن�ساء واإ�سالح وهدم وترميم ( وت�سغيل و�سيانة ونظافة املباين والطرق والتمديدات الكهربائية 
وال�سباكة وتنفيذ اأعمال اجلب�س والديكور واأعمال الكهرباء و�سيانة وت�سغيل الطرق واأعمال العف�س والتحميل والتنزيل 

ونقل الب�سائع باأجر على الطرق الربية .
2. اإقامة واإدارة وت�سغيل ور�سة �سيارات ) ميكانيكا و�سمكرة ودهان وكهرباء ( .

3. اإقامة واإدارة وت�سغيل ور�سة حداده ومنجرة واأملنيوم .
4. نقل الب�سائع باأجر على الطرق الربية .

5. اإقامة واإدارة وت�سغيل تف�سيل بيوت �سعر وخيام .
6. اإقامة اإدارة وت�سغيل وتاأجري معدات ثقيلة وخفيفة وتاأجري الأرا�سي والعقار .

7. اإقامة واإدارة وت�سغيل املطاعم واملطابخ والبوفيهات .
8. اإدارة الأمالك وبيع و�سراء الأرا�سي بالنقد والتق�سيط .

9. اإقامة واإدارة وت�سغيل م�ساغل العبايات والطرح .
10. اإقامة اأعمال الزفلتة باأنواعها .

11. اإقامة واإدارة وت�سغيل الأبواب التوماتيكية و�سيانتها .
12. اإقامة واإدارة وت�سغيل مغ�سلة مالب�س .

13. �سيانة معدات اإطفاء طفايات حريق .
14. تركيب حجر ورخام .

15. الإنتاج الزراعي ) تربية موا�سي والدواجن ( .
16. اإقامة واإدارة وت�سغيل حمام�س ومطاحن .

17. اإقامة واإدارة وت�سغيل حمالت بيع الأغذية .
18. اإقامة واإدارة وت�سغيل جتارة املواد الغذائية باجلملة والتجزئة .

19. اإقامة واإدارة وت�سغيل تاأجري ال�سيارات .
20. اإقامة واإدارة وت�سغيل حمالت تف�سيل املجال�س العربية .

21. اإقامة واإدارة وت�سغيل وبيع وجتارة اجلملة والتجزئة يف املفرو�سات .
22. اإقامة واإدارة وت�سغيل وبيع احللويات والع�سريات والي�س كرمي والثلج .

23. اإقامة واإدارة وت�سغيل مكتبة للطباعة والن�سخ .
24. اإقامة واإدارة وت�سغيل حمالت التكييف والتربيد .

25. اإقامة واإدارة وت�سغيل حمالت لالإك�س�سوارات واأدوات التجميل . 
26. اإقامة واإدارة مكاتب تق�سيط الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية .

27. اإقامة واإدارة وت�سغيل حمطات الوقود .

28. اإقامة واإدارة وت�سغيل حمالت الديكور .
29. اإقامة واإدارة مكاتب التق�سيط والعقارات .

30. اإقامة واإدارة وت�سغيل ا�سترياد وبيع مواد البناء وال�سباكة والكهرباء واأجهزة احلا�سب الآيل واحلجر وال�سرياميك 
والأ�سباغ واملعدات الآلية واملعدات الثقيلة واملعدات اخلفيفة وامل�ستعملة واجلديدة ومعدات الزراعة والإن�سائية وقطع 
غيار ال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة والفواكة واخل�سار والأثاث واملفرو�سات واملعدات ال�سناعية والآلية والإن�سائية 

والفحم والأقم�سة بجميع اأنواعها واملواد الغذائية بجميع اأنواعها   
31. اإقامة واإدارة وت�سغيل حمالت بيع بطاريات ال�سيارات .

32. اإقامة واإدارة وت�سغيل بن�سر وغيار زيوت وت�سحيم .
4- املركز الرئي�سي :
مدينة حفر الباطن .

5- مدة ال�سركة :
تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 15 �سنة ، تبداأ  من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .

6- راأ�س املال :
، مت  ، قيمة كل ح�سة 1000 ريال  القيمة  اإىل 50 ح�سة نقدية مت�ساوية  بـ 50000 ريال مق�سم  ال�سركة  راأ�س مال  حدد 

توزيعها على ال�سريكني كالآتي :
1. ا�سم ال�سريك / فاطمة دليمي بردي بردي العنزي عدد احل�س�س 25 قيمة احل�سة 1000 ريال الإجمايل 25000 ريال .
2. ا�سم ال�سريك / مد اهلل اإ�سماعيل عبداهلل العنزي عدد احل�س�س 25 قيمة احل�سة 1000 ريال الإجمايل 25000 ريال .

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 .

7- اإدارة ال�سركة :
يدير ال�سركة ال�سيد / مد اهلل اإ�سماعيل عبد اهلل العنزي وله يف ذلك جميع ال�سالحيات الالزمة لإدارة ال�سركة .

8- قرارات ال�سركاء :
ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل مايتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع .

9- ال�سنة املالية :
املوافق                    هـ   1437/3/20 يف  وتنتهي   ، التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأوىل  املالية  ال�سنة  تبداأ 

2015/12/31 م ، وتكون مدة كل �سنة مالية بعد ذلك اثنا ع�سر �سهر .
10- الأرباح واخل�سائر :

نظام  املادة 176 من  عليه يف  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين   ، ال�سافية  الأرباح  قدرها 10% من  ن�سبة  جتنب 
ال�سركات ، يوزع الباقي على ال�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف راأ�س املال .

11- الإخطارات :
عناوينهم  على  م�سجلة  بخطـابات  الـ�سركة  وبيـن  بينهم  اأو  الـ�سركاء  بـيـن  فـيما  الإخـطارات  جـميع  تـوجه 

. احل�س�س  �سـجل  فـي  الـمبينة 

ملخ�س عقد تاأ�ضي�س �ضركة اإ�ضهامات الباطن للمقاوالت
  )�ضركة ذات م�ضئ�لية حمدودة(

اجلمعة 26 ربيع الآخر  1434 هـ     8 مار�س 2013 م36
ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
2-11-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

حيث �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم:
)طرف اأ�ل( 1- ال�سادة/ �سركة خالد علي الرتكي �اأ�لده القاب�سة  
)طرف ثاين( 2- ال�سادة/ �سركة خالد علي  الرتكي � �سريكه   

رقم  حتت  اخلرب  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  ال�سناعية  الإ�ستثمارية  �اأ�لده  الرتكي  علي  خالد  �سركة  تاأ�سي�س 
2051057457 �تاريخ 1435/07/09هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتبعدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية 

باملنطقة ال�سرقية برقم 35757247 لعام 1435هـ �تاريخ 1435/06/13هـ .
�حيث رغب الطرف الثاين �سركة خالد علي الرتكيو�سريكه يف التنازل بالبيع عن جميع ح�س�سه البالغه ح�سة �احدة 
�البالغ قيمتها 1000 – اآلف ريال �سعودي اإىل �سركة املواد �اخلدمات ال�سناعية املحد�دة )اإمنـاء(ك�سريك جديد التي 
املتنازل كامل  الطرف  اأ�ستلم  اإلتزامات، �قد  لها من حقوق �ما عليها من  اإليه هذه احل�سة مبا  التنازل �اآلت  قبلت هذا 
اأ�ستوفى الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب توقيعهم على هذا القرار  حقوقه نظري تنازله عن احل�سة�قد 

مبثابة خمال�سة تامة �نهائية فيما بينهم.
مواد  بع�س  تعديل   املال  راأ�س  من   %100 ن�سبة  متثل  ح�سة   )100( عدد  ميلكون  الذين  ال�سركاء  جميع  قرر  لذا 

يلي: ملا  �فقاً  التاأ�سي�س  عقد 
اأ�ًل: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزء من هذا القرار.

ثانياً: تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء لت�سبح على النحو التايل:
– مقيدة بال�سجل  – �سركة �سعودية  1- ال�سادة/ �سركة خالد علي الرتكي �اأ�لده القاب�سة، ذات م�سئولية حمد�دة 
املكلف  العددل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت  1435/5/11هـ  �تاريخ   2051056693 رقم  اخلرب  ملدينة  التجاري 
بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية برقم 35480262 يف 1435/04/13هـ �عنوانها �س.ب: 31775، 

الرمز الربيدي 31952 اخلرب .
)طرف اأ�ل(           

حترتقم2051007271 املقيدةبال�سجللتجاريبمدينةاخلرب  )اإمنـاء(  املحد�دة  ال�سناعية  �اخلدمات  املواد  �سركة   -2
 45 �سحيفة   45 املثبتعقدتاأ�سي�سهالدىكاتبالعدلملكلفبالغرفةالتجاريةباملنطقةال�سرقيةرقم  �تاريخ1401/05/08هـ، 
منمجلد 49 �تاريخ 1431/12/28هـواآخرتعديللعقدالتاأ�سي�ساملثبتلدىكاتبالعدلملكلفبالغرفةالتجاريةال�سناعيةباملنط

قةال�سرقيةبرقم 351425888 لعام 1435هـ �تاريخ 1435/11/14هـ . 
)طرف ثاين(  
التعديل  بعد  �سياغتها  لي�سبح  املال  براأ�س  املتعلقة  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  من  ال�ساد�سه  املادة  تعديل  ثالثاً: 

الآتي: النحو  على 
– مائـة( ح�سة مت�سا�ية  اإىل )100  اآلف ريال �سعودي( ل غري مق�سمة  حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ 100،000 )مائة 

القيمة، قيمة كل ح�سة )1000 - اآلف( ريال �سعودي موزع على ال�سركاء كالتايل:

النسبة المئويةاإلجماليقيمة الحصة بالريالعدد الحصصأسم الشريك

99%99100099,000شركة خالد علي التركي وأوالده القابضة

1%110001000شركة المواد والخدمات الصناعية المحدودة )إنماء(

100%1001000100,000المجموع

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س.
رابعاً: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س �ملحقه التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري.

الواردة  الن�سو�س  بجميع  �يلتزم  �ملحقه  التاأ�سي�س  عقد  على  اإطلع  قد  نه  باأ اجلديد  ال�سريك  يقر  �سابعاً: 
�ملحقه. التاأ�سي�س  بعقد 

اإىل  لتقدميها  الأخرى  �الن�سخ  مبوجبها  للعمل  منه  ن�سخة  طرف  كل  اأ�ستلم  ن�سخ   7 من  القرار  هذا  حرر  ثامناً: 
هذا  اإمتام  يف  املري  را�سد  �سالح  ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  �قد  النظامية  الإجراءات  لإ�ستكمال  املخت�سة  اجلهات 

التوقيع. جرى  �عليه  الإجراء 

�اهلل املوفق،،،

احلاليون ال�سركاء 

الأ�ل الثاينالطرف  املتخارجالطرف  ال�سريك 

الرتكي  علي  خالد  �سركة 
القاب�سة �اأ�لده 

املحد�دة  ال�سناعية  �اخلدمات  املواد  �سركة 
)اإمنـاء(

��سريكه الرتكي  علي  خالد  �سركة 

عنهم بالوكالة/ اإبراهيم عثمان اخلطيب �كالة رقم: 351203955 يف 1435/9/18هـ - عدل اخلرب

قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة 
خ�لد علي الرتكي واأولده الإ�شتثم�رية ال�شن�عية

)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
بخروج ودخول �شريك جديد

بت�ريخ 1435/12/29هـ    املوافق 2014/10/23م

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة �شح�رى المتي�ز
)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351320123( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق . حرر في: 1435/10/24هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

اأ�ل : ال�سركاء ال�سادة :

رقم  الـخيمة   را�س  حكومة  من  �سـادر  جتـاري  �سـجل  بـمـوجب  امارتية   �سركة   ، املحد�دة  �سحارى  �سركة   -1

الت�سجيل )ic21418( .                                                                                                                 )طرف اأ�ل(

 )1037822234( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  ،�سعودي  حمياء  بن  عقيلن  بن  ع�ساف  ال�سيد/تركي   -2

�تاريخ ميلده 1404هـ  �مهنته مت�سبب �يقيم فـي مدينة الريا�س.                                                  )طرف ثانـي( 

 ثانيا : ا�سم ال�سركة: �سركة �سركة �سحارىالمتياز املحد�دة ) �سركة ذات م�سئولية حمد�دة ( .

ثالثا : اأغرا�س ال�سركة : 

 ، ال�سناعية  الرتاخي�س  ح�سب  �فر�عها  التحويلية  ال�سناعات   ، �فر�عها  �البرت�ل  املناجم   ، �ال�سيد  الزراعة 

�اخلدمات  �الأعمال  املال  خدمات   ، �التربيد  �التخزين  النقل   ، �البناء  الت�سييد   ، �فر�عه  �املاء  �الغاز  الكهرباء 

الأخرى ، خدمات اجتماعية �جماعية ��سخ�سية، التجارة ، تقنية املعلومات ، الأمن �ال�سلمة .

رابعا : املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة الريا�س .

خام�سا: مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .

�ساد�ساً : راأ�س املال : حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )100،000( مائة الف ريال ،مق�سمة اإىل )1000( ح�سة عينية مت�سا�ية 

القيمة قيمة كل ح�سة )100( ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالآتي:

النسبة في راس المالاالجماليقمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

95%950100095000شركة صحارى المحدودة

5%5010005000تركي بن عساف بن محياء

100%100010000االجمالي

م�سئولني  باأنهم  ال�سركاء  يقر  كما  كاملة  بقيمتها  الوفاء  �مت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  �يقر 

م�سئولية ت�سامنية اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية املبينة كما يلي  : 

القيمة بالريال العددبيان نوع األصل

440000اثاث مكتبي

560000اجهزة ومعدات 

100000المجموع

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة �اأ�دعت قيمة احل�س�س النقدية لدى اأحد 

البنوك املعتمدة باململكة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة بهذا اخل�سو�س.

�سابعا : اإدارة ال�سركة : يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ثلثة يعني من بينهم رئي�س �ع�سوين .

ثامنا : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع .

يف   �تنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأ�ىل  املالية  ال�سنة  تبداأ   : املالية  ال�سنة   : تا�سعاً 

تبداأ  �سهرًا  ع�سر  اأثنى  التاريخ  ذلك  بعد  مالية  �سنة  كل  مدة  �تكون   ، 2015/12/31م  املوافق  1437/3/19هـ 

مالية  �سنة  كل  �تكون  يف1437/03/19هـ  �تنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأ�ىل  املالية  ال�سنة 

�سهرًا. ع�سر  اأثنى  ذلك  بعد 

املادة  يف  عليها  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  جتنب  عا�سرًا: 

اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال . لل�سركة  ال�سركات �يجوز  )176( من نظام 

م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  �بني  بينهم  اأ�  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه   : الإخطارات   : ع�سر  حادي 

. التاأ�سي�س  )9( من عقد  باملادة  ال�سركة �املنوه عنه  لدى  �سجل احل�س�س  املبينة يف  على عنا�ينهم 
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ال�سنة 90      العدد 4452          

UM AL-QURA عقــود تجـــارية
2-11-1436هـ

حممد بيطار       )�أبو يو�سف(

حيث �سبق للأطراف الآتية اأ�سما�ؤهم:
)طرف اأ�ل( 1- ال�سادة/ �سركة خالد علي الرتكي �اأ�لده القاب�سة  
)طرف ثاين( 2- ال�سادة/ �سركة خالد علي  الرتكي � �سريكه   

رقم  حتت  اخلرب  مبدينة  التجاري  بال�سجل  املقيدة  ال�سناعية  الإ�ستثمارية  �اأ�لده  الرتكي  علي  خالد  �سركة  تاأ�سي�س 
2051057457 �تاريخ 1435/07/09هـ �املثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتبعدل املكلف بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية 

باملنطقة ال�سرقية برقم 35757247 لعام 1435هـ �تاريخ 1435/06/13هـ .
�حيث رغب الطرف الثاين �سركة خالد علي الرتكيو�سريكه يف التنازل بالبيع عن جميع ح�س�سه البالغه ح�سة �احدة 
�البالغ قيمتها 1000 – اآلف ريال �سعودي اإىل �سركة املواد �اخلدمات ال�سناعية املحد�دة )اإمنـاء(ك�سريك جديد التي 
املتنازل كامل  الطرف  اأ�ستلم  اإلتزامات، �قد  لها من حقوق �ما عليها من  اإليه هذه احل�سة مبا  التنازل �اآلت  قبلت هذا 
اأ�ستوفى الأطراف حقوقهم قبل بع�سهم البع�س �يعترب توقيعهم على هذا القرار  حقوقه نظري تنازله عن احل�سة�قد 

مبثابة خمال�سة تامة �نهائية فيما بينهم.
مواد  بع�س  تعديل   املال  راأ�س  من   %100 ن�سبة  متثل  ح�سة   )100( عدد  ميلكون  الذين  ال�سركاء  جميع  قرر  لذا 

يلي: ملا  �فقاً  التاأ�سي�س  عقد 
اأ�ًل: يعترب التمهيد ال�سابق جزء ل يتجزء من هذا القرار.

ثانياً: تعديل مقدمة عقد تاأ�سي�س ال�سركة �اخلا�سة باأ�سماء ال�سركاء لت�سبح على النحو التايل:
– مقيدة بال�سجل  – �سركة �سعودية  1- ال�سادة/ �سركة خالد علي الرتكي �اأ�لده القاب�سة، ذات م�سئولية حمد�دة 
املكلف  العددل  كاتب  لدى  تاأ�سي�سها  عقد  �املثبت  1435/5/11هـ  �تاريخ   2051056693 رقم  اخلرب  ملدينة  التجاري 
بالعمل بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية برقم 35480262 يف 1435/04/13هـ �عنوانها �س.ب: 31775، 

الرمز الربيدي 31952 اخلرب .
)طرف اأ�ل(           

حترتقم2051007271 املقيدةبال�سجللتجاريبمدينةاخلرب  )اإمنـاء(  املحد�دة  ال�سناعية  �اخلدمات  املواد  �سركة   -2
 45 �سحيفة   45 املثبتعقدتاأ�سي�سهالدىكاتبالعدلملكلفبالغرفةالتجاريةباملنطقةال�سرقيةرقم  �تاريخ1401/05/08هـ، 
منمجلد 49 �تاريخ 1431/12/28هـواآخرتعديللعقدالتاأ�سي�ساملثبتلدىكاتبالعدلملكلفبالغرفةالتجاريةال�سناعيةباملنط

قةال�سرقيةبرقم 351425888 لعام 1435هـ �تاريخ 1435/11/14هـ . 
)طرف ثاين(  
التعديل  بعد  �سياغتها  لي�سبح  املال  براأ�س  املتعلقة  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  من  ال�ساد�سه  املادة  تعديل  ثالثاً: 

الآتي: النحو  على 
– مائـة( ح�سة مت�سا�ية  اإىل )100  اآلف ريال �سعودي( ل غري مق�سمة  حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ 100،000 )مائة 

القيمة، قيمة كل ح�سة )1000 - اآلف( ريال �سعودي موزع على ال�سركاء كالتايل:

النسبة المئويةاإلجماليقيمة الحصة بالريالعدد الحصصأسم الشريك

99%99100099,000شركة خالد علي التركي وأوالده القابضة

1%110001000شركة المواد والخدمات الصناعية المحدودة )إنماء(

100%1001000100,000المجموع

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة عند التاأ�سي�س.
رابعاً: تبقى مواد عقد التاأ�سي�س �ملحقه التي مل ي�سملها هذا القرار كما هي عليه بد�ن تعديل اأ� تغيري.

الواردة  الن�سو�س  بجميع  �يلتزم  �ملحقه  التاأ�سي�س  عقد  على  اإطلع  قد  نه  باأ اجلديد  ال�سريك  يقر  �سابعاً: 
�ملحقه. التاأ�سي�س  بعقد 

اإىل  لتقدميها  الأخرى  �الن�سخ  مبوجبها  للعمل  منه  ن�سخة  طرف  كل  اأ�ستلم  ن�سخ   7 من  القرار  هذا  حرر  ثامناً: 
هذا  اإمتام  يف  املري  را�سد  �سالح  ال�سيد  ال�سركاء  فو�س  �قد  النظامية  الإجراءات  لإ�ستكمال  املخت�سة  اجلهات 

التوقيع. جرى  �عليه  الإجراء 

�اهلل املوفق،،،

احلاليون ال�سركاء 

الأ�ل الثاينالطرف  املتخارجالطرف  ال�سريك 

الرتكي  علي  خالد  �سركة 
القاب�سة �اأ�لده 

املحد�دة  ال�سناعية  �اخلدمات  املواد  �سركة 
)اإمنـاء(

��سريكه الرتكي  علي  خالد  �سركة 

عنهم بالوكالة/ اإبراهيم عثمان اخلطيب �كالة رقم: 351203955 يف 1435/9/18هـ - عدل اخلرب

قرار ال�شرك�ء بتعديل بع�س بنود عقد ت�أ�شي�س �شركة 
خ�لد علي الرتكي واأولده الإ�شتثم�رية ال�شن�عية

)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(
بخروج ودخول �شريك جديد

بت�ريخ 1435/12/29هـ    املوافق 2014/10/23م

ملخ�س عقد ت�أ�شي�س �شركة �شح�رى المتي�ز
)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وزارة العدل ــ قسم توثيق العقود
الحمد هلل  وحده وبعد :  لقد جرى ضبط ملخص هذا العقد لدينا بحضور األطراف المعنية وتوقيعهم على ذلك عدد )351320123( 

لعام 1435هـ . وعليه جرى التصديق . حرر في: 1435/10/24هـ ، وصلى اهلل على نبينا محمد .
كاتب العدل 

اأ�ل : ال�سركاء ال�سادة :

رقم  الـخيمة   را�س  حكومة  من  �سـادر  جتـاري  �سـجل  بـمـوجب  امارتية   �سركة   ، املحد�دة  �سحارى  �سركة   -1

الت�سجيل )ic21418( .                                                                                                                 )طرف اأ�ل(

 )1037822234( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية  ،�سعودي  حمياء  بن  عقيلن  بن  ع�ساف  ال�سيد/تركي   -2

�تاريخ ميلده 1404هـ  �مهنته مت�سبب �يقيم فـي مدينة الريا�س.                                                  )طرف ثانـي( 

 ثانيا : ا�سم ال�سركة: �سركة �سركة �سحارىالمتياز املحد�دة ) �سركة ذات م�سئولية حمد�دة ( .

ثالثا : اأغرا�س ال�سركة : 

 ، ال�سناعية  الرتاخي�س  ح�سب  �فر�عها  التحويلية  ال�سناعات   ، �فر�عها  �البرت�ل  املناجم   ، �ال�سيد  الزراعة 

�اخلدمات  �الأعمال  املال  خدمات   ، �التربيد  �التخزين  النقل   ، �البناء  الت�سييد   ، �فر�عه  �املاء  �الغاز  الكهرباء 

الأخرى ، خدمات اجتماعية �جماعية ��سخ�سية، التجارة ، تقنية املعلومات ، الأمن �ال�سلمة .

رابعا : املركز الرئي�سي لل�سركة : مدينة الريا�س .

خام�سا: مدة ال�سركة : تاأ�س�ست ال�سركة ملدة 99 �سنة تبداأ من تاريخ قيدها بال�سجل التجاري .

�ساد�ساً : راأ�س املال : حدد راأ�س مال ال�سركة بـ )100،000( مائة الف ريال ،مق�سمة اإىل )1000( ح�سة عينية مت�سا�ية 

القيمة قيمة كل ح�سة )100( ريال مت توزيعها على ال�سريكني كالآتي:

النسبة في راس المالاالجماليقمة الحصةعدد الحصصاسم الشريك

95%950100095000شركة صحارى المحدودة

5%5010005000تركي بن عساف بن محياء

100%100010000االجمالي

م�سئولني  باأنهم  ال�سركاء  يقر  كما  كاملة  بقيمتها  الوفاء  �مت  بينهم  فيما  احل�س�س  توزيع  مت  قد  باأنه  ال�سركاء  �يقر 

م�سئولية ت�سامنية اأمام الغري عن �سحة تقييم احل�س�س العينية املبينة كما يلي  : 

القيمة بالريال العددبيان نوع األصل

440000اثاث مكتبي

560000اجهزة ومعدات 

100000المجموع

�يقر ال�سركاء باأنه قد مت توزيع احل�س�س فيما بينهم �مت الوفاء بقيمتها كاملة �اأ�دعت قيمة احل�س�س النقدية لدى اأحد 

البنوك املعتمدة باململكة مبوجب ال�سهادة ال�سادرة بهذا اخل�سو�س.

�سابعا : اإدارة ال�سركة : يدير ال�سركة جمل�س مديرين مكون من ثلثة يعني من بينهم رئي�س �ع�سوين .

ثامنا : قرارات ال�سركاء : ت�سدر قرارات ال�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور ال�سركة بالإجماع .

يف   �تنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأ�ىل  املالية  ال�سنة  تبداأ   : املالية  ال�سنة   : تا�سعاً 

تبداأ  �سهرًا  ع�سر  اأثنى  التاريخ  ذلك  بعد  مالية  �سنة  كل  مدة  �تكون   ، 2015/12/31م  املوافق  1437/3/19هـ 

مالية  �سنة  كل  �تكون  يف1437/03/19هـ  �تنتهي  التجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  الأ�ىل  املالية  ال�سنة 

�سهرًا. ع�سر  اأثنى  ذلك  بعد 

املادة  يف  عليها  املن�سو�س  النظامي  الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  من   %10 قدرها  ن�سبة  جتنب  عا�سرًا: 

اأن توقف جتنيب هذا الحتياطي متى بلغ ن�سف راأ�س املال . لل�سركة  ال�سركات �يجوز  )176( من نظام 

م�سجلة  بخطابات  ال�سركة  �بني  بينهم  اأ�  ال�سركاء  بني  فيما  الإخطارات  جميع  توجه   : الإخطارات   : ع�سر  حادي 

. التاأ�سي�س  )9( من عقد  باملادة  ال�سركة �املنوه عنه  لدى  �سجل احل�س�س  املبينة يف  على عنا�ينهم 
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لقد �سبق للأطر�ف �لآتية �أ�سما�ؤهم : 

1ـ �ل�سيد / ح�سني علي �مل�سلمي )�سعودي �جلن�سية( �سجل مدين رقم )1004655567( طرف �أ�ل . 

2ـ �ل�سيد / علي ح�سني علي �مل�سلمي )�سعودي �جلن�سية( �سجل مدين رقم )1156200824( طرف ثاين . 

تاأ�سي�س �سركة منارة �لأمان للتجارة �ملقيدة بال�سجل �لتجاري مبدينة )�لريا�س( برقم )1010419792( �تاريخ 1435/9/13هـ ��ملثبت 

�ل�سركاء بتعديل  1435/8/22هـ �حيث رغب  بال�سحيفة )351175975( ��لعدد )1( �تاريخ  �لعدل )4940(  تاأ�سي�سها لدى كاتب  عقد 

�ملادة )�لأ�ىل( ��خلا�سة با�سم �ل�سركة فقد قرر �ل�سركاء تعديل عقد تاأ�سي�س �ل�سركة مبو�فقة )جميع �ل�سركاء( �لذين ميلكون )100( ح�سة 

متثل ن�سبة )0100%( من ر�أ�س �ملال �فقاً ملا يلي : 

�أ�ًل : يعترب �لتمهيد �ل�سابق جزء ل يتجز�أ من هذ� �لقر�ر . 

ثانياً : تعديل �ملادة )�لأ�ىل( من عقد تاأ�سي�س �ل�سركة ��خلا�سة با�سم �ل�سركة لت�سبح �سياغتها بعد �لتعديل على �لنحو �لتايل : 

�سركة �لبارجة �لعربية للتجارة ذ�ت م�سئولية حمد�دة . 

ثالثاً : تبقى مو�د عقد �لتاأ�سي�س �لتي مل ي�سملها �لتعديل يف هذ� �لقر�ر كما هي عليه د�ن تعديل . 

ر�بعاً : حرر هذ� �لقر�ر من )7( ن�سخ ��ستلم كل طرف ن�سخة من �لقر�ر للعمل مبوجبه ��لن�سخ �لأخرى لتقدميها للجهات �ملخت�سة ل�ستكمال 

�لإجر�ء�ت �لنظامية �قد فو�س �ل�سركاء �ل�سيد / �أحمد فو�ز �لعنزي يف �إمتام هذه �لإجر�ء�ت �عليه جرى �لتوقيع . 

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س �شركة منارة الأمان للتجارة 

ذات م�شئولية حمدودة بتاريخ 1435/9/13هـ املوافق 2014/7/10م 

قرار ال�شركاء بتعديل عقد تاأ�شي�س �شركة �شناف العاملية ذات م�شئولية حمدودة بخروج �شريك

قرار ال�شركاء بتعديل بع�س بنود عقد تاأ�شي�س �شركة اأركان اللطيفية للمقاولت 

ذات م�شئولية حمدودة بتاريخ 1435/08/13هـ املوافق 2014/06/11م
قرار ال�شركاء بتعديل عقد تاأ�شي�س �شركة امل�شنع ال�شعودي لتقنيات 

اللوحات الكهربائية – ذات م�شئولية حمدودة – بدخول �شريك وتعديل 

راأ�س املال بتاريخ 1435/11/01 هـ املوافق 2014/8/26م
لقد �سبق للأطر�ف �لآتية �أ�سمائهم : 

بتاريخ   )1010233194( رقم  �لريا�س  يف  �لتجاري  بال�سجل  مقيدة  خمتلط(  مال  )ر�أ�س  �سعودية  من�ساأة  �لتعمري،  تقنية  �سركة 

1428/5/4هـ ��ملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب �لعدل بالعدد 957 �تاريخ 1428/2/1هـ �مقرها �لريا�س  )طرف ��ل(   

2. �ل�سيد/ �ليد عبد�حلميد بن �ملختار �لبكو�س - �سعودي �جلن�سية - مبوجب �سجل مدين رقم )1108255181( �تاريخ �مليلد 

1383هـ �مهنته تاجر �يقيم مبدينة �لريا�س . )طرف ثاين(                

تاأ�سي�س �سركة �مل�سنع �ل�سعودي لتقنيات �للوحات �لكهربائية – �سركة ذ�ت م�سئولية حمد�دة - �ملقيدة بال�سجل �لتجاري مبدينة 

�تاريخ   )1/1416( رقم  لل�ستثمار  �لعامة  �لهيئة  قر�ر  على  بناء  1430/2/14هـ  �تاريخ   1010262386 رقم  حتت  �لريا�س 

1435/10/17 هـ �لقا�سي باإنهاء ��سع �ل�سركة كم�ستثمر �جنبي طبقاً لنظام �ل�ستثمار �لأجنبي �حتويل مليكتها �ىل ملكية �سعودية 

 . % 100

   حيث �أن �لطرف �لأ�ل �سركة تقنية �لتعمري متتلك )8496(  ح�سةقيمة كل منها )100( ريال ��إجمايل قيمتها )896،600( �ترغب 

بالتنازل عن )6996( ح�سة من ح�س�سها �بقيمتها �لعقدية )100( ريال للح�سة مببلغ �جمال قدرة )699،600( �ذلك للطرف �لثاين 

�ل�سيد �ليد بن عبد �حلميد �ملختار �لبكو�س ��لذي قبلها مبا لها من حقوق �ما عليها من �لتز�مات �قام بت�سديد قيمتها كاملة لل�سريك 

�ملتنازل . �يعترب توقيع �لطرفني �أ�سالة �أ� �كالة على هذ� �لقر�ر مبثابة خمال�سة تامة �نهائية بينهم / �ترغب بالتنازل عن باقي 

ح�س�سها ��لبالغة )1500( ريال �بقيمته �لعقدية )100( للح�سة مببلغ �جمايل �قدرة )150،000( ريال ، �ذلك لل�سيدة / جنلء 

1153961022 ك�سريك جديد لل�سركة ��لذي قبلها مبا لها من حقوق  مهدي �لأ�سود �سعودية �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم 

�ما عليها من �لتز�مات �قامت بت�سديد قيمتها كاملة لل�سريك �لتنازل . �يعترب توقيع �لطرفني ��سالة �� �كالة على هذ� �لقر�ر مبثابة 

خمال�سة تامة �نهائية بينهم . 

�حيث يرغب �ل�سركاء بتعديل �ملادة �ل�ساد�سة �خلا�سة بر�أ�س �ملال ، لذ� فقد قرر �ل�سركاء بالجماع تعديل عقد تاأ�سي�س �ل�سركة �فقاً 

ملا ذكر ليكون كالآتي : 

�أ�ًل : يعترب �لتمهيد �ل�سابق جزًء ل يتجز�أ من هذ� �لقر�ر . 

ثانياً : تعديل مقدمة �لعقد ��خلا�سة بال�سركاء لي�سبح �ل�سركاء �حلاليني كالآتي : 

�مليلد  �تاريخ   )1108255181( رقم  مدين  �سجل  مبوجب  �جلن�سية  �سعودي  �لبكو�س  �ملختار  �حلميد  عبد  بن  �ليد   / �ل�سيد   /1

1383هـ �مهنته تاجر �يقيم مبدينة �لريا�س .                         ) طرف �أ�ل (

2/ �ل�سيدة / جنلء مهدي �لأ�سود �سعودية �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم )1153961022( �تاريخ �مليلد 1389هـ �مهنتها 

موظف �هلي �تقيم يف مدينة �لريا�س .                    ) طرف ثاين (

ثالثاً : يعدل �لبند ) �ساد�ساً : ر�أ�س �ملال ( من عقد تاأ�سي�س �ل�سركة �لت�سبح �سياغته على �لنحو �لتايل : 

حدد ر�أ�س مال �ل�سركة ب ) 1،000،000 ( ريال مليون ليال مق�سم �ىل )10،000( ح�سة عينية مت�سا�ية ، قيمة كل ح�سة )100( 

ريال مت توزيعها على �ل�سركاء كالآتي : 

�لإجمايل�لن�سبةقيمة �حل�سة عدد �حل�س�س��سم �ل�سريك

85850،000%8500100�ل�سيد / �ليد عبد �حلميد �لبكو�س

15150،000%1500100 �ل�سيدة / جنلء مهدي �لأ�سود

1001،000،000%10،000100�لإجمايل

�يقر �ل�سركاء باأنة قد توزيع �حل�س�س فيما بينهم �مت �لوفاء بقيمتها كاملة عند �لتاأ�سي�س . 

ر�بعاً : يقر �ل�سريكني �جلديدين باأنهم قد �طلعا على عقد تاأ�سي�س �ل�سركة �يلتزمان بجميع �لن�سو�س �لو�ردة فيه . 

خام�ساً : تبقى باقي مو�د �لعقد �لأ�سا�سي �لتي مل ي�سملها هذ� �لقر�ر كما هي عليه بد�ن تعديل �أ� تغيري . 

�ساد�ساً : حرر هذ� �لقر�ر من خم�سة ن�سخ ، ��ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها حتى يتم ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لنظامية �لتي 

ين�س عليها نظام �ل�سركات �لئحته �لتنفيذية ، �قد فو�س �ل�سركاء �ل�سيد عبد �هلل خري�ن �حلربي يف �إمتام كافة �لإجر�ء�ت �عليه 

مت �لتوقيع . 

��هلل �ملوفق ،،،

�ل�سريك �لأ�ل �لتنازل                                                �ل�سريك �لثاين                                             �ل�سريك �جلديد 

�سركة تقنية �لتعمري                                       �ليد عبد �حلميد �لبكو�س                               جنلء مهدي �لأ�سود

 لقد �سبق للإطر�ف �لآتية �أ�سمائهم : 

1- عي�سى بن بيان خليف �ل�سمري �سعودي �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم ) 1010243820 (      طرف �أ�ل 

2- م�سعب بن نا�سر عبد�لعزيز �خلريجي �سعودي �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم ) 1094510334(               طرف ثاين 

3- حممد بن نا�سر عبد�لعزيز �خلريجي �سعودي �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم ) 1094510342(                     طرف ثالث 

4- فزه بنت ممد�ح خليف �ل�سمري �سعودية �جلن�سية �ل�سجل �ملدين رقم ) 1037401575(                         طرف ر�بع 

تاأ�سي�س �سركة �سناف �لعاملية للمقا�لت ذ�ت م�سئولية حمد�دة » �ملقيدة بال�سجل �لتجاري مبدينة ) حائل ( برقم 3350014120   

�ل�سمري  �لطرف عي�سى بيان خليف  �أن  1432/1/6هـ ، �حيث  31860 بعدل حائل �تاريخ  بال�سبط رقم  تاأ�سي�سها  ��ملثبت عقد 

�لر�بع  �إىل �لطرف  125.000( ريال   ( 25 ( ح�سة �قيمتها �لإجمالية   ( �ل�سركة ��لبالغة   قد تنازل عن كامل ح�سته يف ر�أ�س مال 

�لتز�مات  لها من حقوق �ما عليها من  �إليه هذه �حل�س�س مبا  �ملتنازل  �لطرف  �ل�سمري �حيث قبل  �ل�سيدة / فزه ممد�ح خليف 

���فق باقي �ل�سركاء على ذلك ، �يعترب توقيع �لأطر�ف على هذ� �لقر�ر مبثابة خمال�سة نهائية فيما بينهم. لذ� فقد قرر �ل�سركاء 

بتعديل عقد تاأ�سي�س �ل�سركة بالإجماع �فقاً ملا يلي : 

�أ�ًل :  يعترب �لتمهيد �ل�سابق جزء ل يتجز�أ من هذ� �لقر�ر. 

ثانياً : تعديل مقدمة �لعقد �لأ�سا�سي لل�سركة لي�سبح �حلاليون �ملالكني لل�سركة هم : 

1- م�سعب بن نا�سر عبد�لعزيز �خلريجي �سعودي �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم ) 1094510334(  �تاريخ 

طرف �أ�ل.  1429/5/29هـ �سادر من حائل �مهنته مت�سبب تاريخ �مليلد 1413/12/22هـ �يقيم يف مدينة حائل          

2- حممد بن نا�سر عبد�لعزيز �خلريجي �سعودي �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم ) 1094510342( �تاريخ 1430/1/29هـ 

�سادر من حائل �مهنته مت�سبب تاريخ �مليلد 1415/1/23هـ �يقيم يف مدينة حائل            طرف ثاين . 

3- فزه بنت ممد�ح خليف �ل�سمري �سعودية �جلن�سية �ل�سجل �ملدين رقم ) 1037401575(   �تاريخ 1430/1/29هـ �سادر من 

حائل تاريخ �مليلد 1397/7/1هـ �مهنتها ربة منزل �تقيم يف مدينة حائل                                           طرف ثالث . 

ثالثاً : تعديل �ملادة ) �ل�سابعة ( من عقد �لتاأ�سي�س ��خلا�سة بر�أ�س مال �ل�سركة لت�سبح على �لنحو �لتايل :

حدد ر�أ�س مال �ل�سركة مببلغ ) 500000( فقط خم�سمائة �ألف ريال مق�سمة على ) 100( ح�سة قيمة كل ح�سة )5000( ريال مت 

توزيعها على �ل�سركاء كالآتي : 

��سم �ل�سريك عدد �حل�س�س قيمة �حل�سة قيمة �حل�س�س �لن�سبة �ملئوية

م�سعب بن نا�سر عبد�لعزيز �خلريجي  25 5000 125000 %25

حممد بن نا�سر عبد�لعزيز �خلريجي  25 5000 125000 %25

فزه بنت ممد�ح خليف �ل�سمري  50 10000 250000 %50

�ملجموع 100 20 500000 %100

يقرر �ل�سركاء �أنه مت توزيع �حل�س�س فيما بينهم �مت �لوفاء بر�أ�س مال �ل�سركة عند �لتاأ�سي�س. 

ر�بعاً : تبقى مو�د �لعقد �لأ�سا�سي �لتي مل ي�سملها هذ� �لقر�ر كما هي عليه بد�ن تعديل. 

خام�ساً : حرر هذ� �لقر�ر من �أربعة ن�سخ ، ��ستلم كل طرف ن�سخة منه للعمل مبوجبها ، ��لن�سخ �لباقية لتقدميها للجهات �ملخت�سة 

ل�ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية �للزمة �إمتام هذه �لإجر�ء�ت �عليه مت �لتوقيع. 

�ل�سركاء : 

1- م�سعب بن نا�سر عبد�لعزيز �خلريجي           2- حممد بن نا�سر عبد�لعزيز �خلريجي 

3- فزه بنت ممد�ح خليف �ل�سمري                       4- �ل�سريك �ملتنازل عي�سى بن بيان خليف �ل�سمري .

لقد �سبق للأطر�ف �لآتية �أ�سمائهم : 

�ل�سيد/ �سلطان بن �سعود بن عبد�هلل �لع�سيمي، �سعودي �جلن�سية، �سجل مدين رقم )1000500353(.                    طرف �أ�ل

�ل�سيد/ حممد بن بر�هيم بن حممد �ل�سبيعي، �سعودي �جلن�سية، �سجل مدين رقم )1045770292(.                          طرف ثاين

�تاريخ   )1010361558( بالرقم  �لتجاري  بال�سجل  ��ملقيدة  حمد�دة(  م�سئولية  )ذ�ت  للمقا�لت  �للطيفية  �أركان  �سركة  تاأ�سي�س 

1434/03/08هـ، �سادر من �لريا�س ��ملثبت عقد تاأ�سي�سها لدى كاتب �لعدل �ملكلف بوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة بالعدد )341450883( 

�تاريخ 1434/11/09هـ، 

متهيد: حيث رغب �ل�سركاء بال�سركة تعديل عدد �حل�س�س لل�سركاء بال�سركة من )2( ح�سة لت�سبح )500( ح�سة �تعديل قيمة �حل�سة 

من )25.000( ريال لت�سبح )100( ريال، كما رغب �لطرف �لثاين �ل�سيد/ حممد بن بر�هيم بن حممد �ل�سبيعي �لتنازل عن عدد )5( 

ح�س�س من �إجمايل ح�س�سه �لبالغة )250( بقيمتها �لبالغة )500( ريال بعد �لتعديل �ذلك ح�سب توزيعها يف ر�أ�س �ملال، �إىل �ل�سريك 

بال�سركة �ل�سيد/ �سلطان بن �سعود بن عبد�هلل �لع�سيمي �لذي ��فق على هذ� �لتنازل ��آلت �إليه ملكية جميع �حل�س�س �ملتنازل عنها مبا 

لها من حقوق �ما عليها من �لتز�مات �قد �أ�ستوفى جميع �لأطر�ف حقوقهم قبل بع�س �لبع�س �يعترب توقيعهم على هذ� �لقر�ر مبثابة 

�سابعاً �خلا�سة  �ل�سركة ��ملادة  باأغر��س  ثالثاً �خلا�سة  �ملادة  �ل�سركاء �حلاليون تعديل  بينهم، كما قرر  فيما  تامة �نهائية  خمال�سة 

بر�أ�س �ملال �فقاً ملايلي:

�أ�ًل:  يعترب �لتمهيد �ل�سابق جزءً� ل يتجز�أ من هذ� �لقر�ر.

ثانياً: تعديل �ملادة ثالثا ��خلا�سة باأغر��س �ل�سركة باإ�سافة �أن�سطة جديدة على �لنحو �لتايل:

 )400( �أربعمائة  يتجا�ز  بعدد ل  �لثالثة  �لفئة  �ململكة من  �ملدنية �خلا�سة يف جميع مناطق  �لأمنية  تاأمني �تقدمي خدمة �حلر��سات 

حار�س �أمن مدين �سعودي.

�متار�س �ل�سركة �أن�سطتها �فق �لأنظمة �ملتبعة �بعد �حل�سول على �لرت�خي�س �للآزمة من جهات �لإخت�سا�س

ثالثاً:  تعديل �ملادة �سابعاً من عقد تاأ�سي�س �ل�سركة �خلا�سة بر�أ�س �ملال لت�سبح بعد �لتعديل على �لنحو �لآتي :

حدد ر�أ�سمال �ل�سركة مببلغ )50.000( ريال �سعودي مق�سم �إىل )500( ح�سة مت�سا�ية قيـمة كل ح�سة )100( ريال مت توزيعها على 

�ل�سركاء كالتايل :

ن�سبة �مل�ساركة�إجمايل قيمة �حل�س�سقيمة �حل�سة عدد �حل�س�س�أ�سم �ل�سريكم

51 %25510025.500�سلطان بن �سعود بن عبد�هلل �لع�سيمي1

49 %24510024.500حممد بن بر�هيم بن حممد �ل�سبيعي2

100 %50.000-500          �لإجمـالــــــــــــــي

�يقر �ل�سركاء باأنه قد مت توزيع �حل�س�س فيما بينهم �مت �لوفاء بقيمتها كاملة عند �لتاأ�سي�س. 

ر�بعاَ: تبقى مو�د عقد �لتاأ�سي�س �لتي مل ي�سملها �لتعديل يف هذ� �لقر�ر كما هي عليه د�ن تعديل

خام�ساَ: حرر هذ� �لقر�ر من )5( ن�سخ ��ستلم كل طرف ن�سخة للعمل مبوجبها ��لن�سخ �لأخرى لتقدميها للجهات �ملخت�سة  ل�ستكمال 

�لجر�ء�ت �لنظامية �قد فو�س �ل�سركاء �ل�سيد/ �أحمد بن عبد�هلل بن عبد�لعزيز يف �إمتام هذه �لجر�ء�ت �عليه جرى �لتوقيع .  

��هلل �يل �لتوفيق...   

�ل�سركــــاء

�لتوقيــــــــــع �إ�سم �ل�سريــك�لرقم

�سلطان بن �سعود بن عبد�هلل �لع�سيمي1

حممد بن بر�هيم بن حممد �ل�سبيعي2

�ز�رة �لعدل / كاتب �لعدل �ملكلف بوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة

�حلمد هلل �حده �بعد: لقد جرى �سبط ملخ�س هذ� �لعقد لدينا بح�سور �لأطر�ف �ملعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة )       ( 

عدد 351440352 من �ملجلد )      ( لعام 1435 هـ �عليه جرى �لت�سديق. حرر يف 1435/11/16هـ ��سلى �هلل على نبينا حممد 

��آله ��سحبه ��سلم.

 كاتب �لعدل

�ز�رة �لعدل / كاتب �لعدل �ملكلف بوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة

1433هـ -  �حلمد هلل �حده �بعد: لقد جرى �سبط ملخ�س هذ� �لعقد ح�سب ما�سبط لدينا بال�سبط �لقر�ر�ت �لأ�ل لعام 

1434هـ �س 14-15 برقم 1/7 يف  1/3/ 1434 هـ ��سلى �هلل على نبينا حممد ��آله ��سحبه ��سلم.

كاتب �لعدل

�ز�رة �لعدل / كاتب �لعدل �ملكلف بوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة

�حلمد هلل �حده �بعد: لقد جرى �سبط ملخ�س هذ� �لعقد لدينا بح�سور �لأطر�ف �ملعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة )       ( 

عدد 351396015 من �ملجلد )      ( لعام 1435 هـ �عليه جرى �لت�سديق. حرر يف 1435/11/8هـ ��سلى �هلل على نبينا حممد 

��آله ��سحبه ��سلم.

 كاتب �لعدل

�ز�رة �لعدل / كاتب �لعدل بالهيئة �لعامة لل�ستثمار

�حلمد هلل �حده �بعد: لقد �سدر لهذ� �لعقد ملحق �سجل لدينا بال�سحيفة )       ( عدد  351461604 من �ملجلد )      ( لعام 

1435 هـ �عليه جرى �لت�سديق. حرر يف 1435/7/21هـ ��سلى �هلل على نبينا حممد ��آله ��سحبه ��سلم.

  كاتب �لعدل
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SHWAL 1436GABAL - Q 1436

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة امكانات التوا�شل العربية  �شركة ذات م�شئولية حمدودةملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة ن�شيك املحدودة ، ذات م�شئولية حمدودة 

ملخ�س عقد �شركة التقنيات النووية ذات م�شئولية حمدودة �شركة �شخ�س واحد

ملخ�س عقد تاأ�شي�س �شركة تقنية للمواد املتقدمة ذات م�شئولية حمدودة

ملخ�س عقد تاأ�سي�س �سركة �مكانات �لتو��سل �لعربية  �سركة ذ�ت م�سئولية حمد�دة �أ�ل : �ل�سركاء : �سركة �ربيان ميديا 

ليمتد  ،�سركة �أمارتية مبوجب �سجل جتاري �سادر من حكومة ر�أ�س �خليمة رقم �لت�سجيل )ic20141655(، �تاريخ �ل�سد�ر 

2014/08/26م .        )طرف �أ�ل(

2- �ل�سيد/ تركي بن ع�ساف بن عقيلن بن حمياء ،�سعودي �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم )1037822234( �تاريخ 

�مليلد 1404هـ ، �مهنته مت�سبب ، �يقيم يف مدينة �لريا�س     )طرف ثاين( ثانيا : ��سم �ل�سركة: �سركة �سركة �مكانات �لتو��سل 

�لعربية » �سركة ذ�ت م�سئولية حمد�دة »

ثالثا : �أغر��س �ل�سركة : �لزر�عة ��ل�سيد ، �ملناجم ��لبرت�ل �فر�عها ، �ل�سناعات �لتحويلية �فر�عها ح�سب �لرت�خي�س 

�ل�سناعية ، �لكهرباء ��لغاز ��ملاء �فر�عه �لت�سييد ��لبناء ، �لنقل ��لتخزين ��لتربيد ، خدمات �ملال ��لأعمال ��خلدمات 

�لرئي�سي  �ملركز   : ��ل�سلمة.ر�بعا  �لأمن   ، �ملعلومات  تقنية   ، �لتجارة  ��سخ�سية،  �جماعية  �جتماعية  خدمات   ، �لأخرى 

لل�سركة : مدينة �لريا�س خام�سا: مدة �ل�سركة : تاأ�س�ست �ل�سركة ملدة 99 �سنة تبد�أ من تاريخ قيدها بال�سجل �لتجاري �ساد�ساً 

: ر�أ�س �ملال : حدد ر�أ�س مال �ل�سركة بـ )100000(  ريال مائة �ألف ريال مق�سم �إىل )1000( ح�سةعينيةمت�سا�ية �لقيمة قيمة 

كل ح�سة )100( ريال مت توزيعها على �ل�سريكني كالآتي:

�لن�سبة يف ر��س �ملال�لإجمايلقيمة �حل�سةعدد �حل�س�س��سم �ل�سريك

95%950100095000�سركة �ربيان ميديا ليمتد  

5%5010005000تركي بن ع�ساف بن حمياء

100%1000100010000�لإجمايل

بيان نوع �ل�سل                                                 �لعدد                                                        �لقيمة بالريال

�ثاث مكتبي                                                             4                                                             40000

�جهزه �معد�ت                                                     5                                                              60000

�ملجموع                                                                                                                                  100000

 �سابعا : �إد�رة �ل�سركة : يدير �ل�سركة جمل�س مديرين مكون من ثلثة يعني من بينهم رئي�س �ع�سوين �يتم تعيني هذ� �ملجل�س 

يف عقد م�ستقل ثامنا : قر�ر�ت �ل�سركاء : ت�سدر قر�ر�ت �ل�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور �ل�سركة بالإجماع تا�سعاً : �ل�سنة �ملالية 

: تبد�أ �ل�سنة �ملالية �لأ�ىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل �لتجاري �تنتهي يف 1437/03/19هـ  �ملو�فق 2015/12/31م 

�تكون كل �سنة مالية بعد ذلك �أثنى ع�سر �سهرً�.

 عا�سرً�: جتنب ن�سبة قدرها 10% من �لأرباح �ل�سافية لتكوين �لحتياطي �لنظامي �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )176( من نظام 

�ل�سركات �يجوز لل�سركة �أن توقف جتنيب هذ� �لحتياطي متى بلغ ن�سف ر�أ�س �ملال ، حادي ع�سر : �لإخطار�ت : توجه جميع 

�لإخطار�ت فيما بني �ل�سركاء �أ� بينهم �بني �ل�سركة بخطابات م�سجلة على عنا�ينهم �ملبينة يف �سجل �حل�س�س لدى �ل�سركة 

��ملنوه عنه باملادة )9( من عقد �لتاأ�سي�س .

رقم  �سجل جتاري  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  )تقنية(  �لتقني  ��ل�ستثمار  للتنمية  �ل�سعودية  �ل�سركة  �ل�سركاء:  �أ�سماء  �أ�ًل: 

)1010333734( �تاريخ 1432/7/20هـ، �مركزها �لرئي�سي �لريا�س موؤ�س�سة �فق �ملر�سوم �مللكي رقم )م/47( �تاريخ 

1432/7/20هـ. ثانياً: �أ�سم �ل�سركة: �سركة �لتقنيات �لنو�ية )ذ�ت م�سئولية حمد�دة ). ثالثاً: �أغر��س �ل�سركة: نقل �توطني 

�لتقنيات  �لتقنية مل�ساريع  �لنو�ية، �تقدمي �خلدمات  �لتقنيات  ��إنتاج �ت�سميم �تطوير �ت�سويق �بيع ��متلك  �ت�سنيع 

�لنو�ية، ��إد�رة جميع �أنو�ع �مل�ساريع يف جمال �لتقنيات �لنو�ية ��ل�ستثمار فيها، �تقدمي �ل�ست�سار�ت ��لدر��سات ��لدعم 

�لفني للقطاعني �لعام ��خلا�س �مر�كز �لأبحاث يف جميع جمالت �لتقنيات �لنو�ية، �تقدمي خدمات �لتدريب يف جميع جمال 

�لتقنيات �لنو�ية، ��لك�سف عن �لتلوث �مر�قبته ��لتاأكد من �سلمة �ملو�قع �ملعر�سة لأي �إ�سعاع �أ� نفايات �إ�سعاعية، �قيا�س 

�لإ�سعاعي  �لأمن ��لأمان  بر�مج  �إعد�د �تنفيذ  �مل�سعة،  �ملو�د  �أ�  �لإ�سعاع  �لإ�سعاعي ملن يعمل يف جمال  �لتعر�س  �حتديد 

�أ� خدمية، ��لك�سف عن  حلماية �لعاملني ��جلمهور ��لبيئة، ��لك�سف عن �جود مو�د م�سعة ناجتة عن عمليات �سناعية 

�جود �أي مو�د �أ� �أجهزة �إ�سعاعية، در��سة �تقييم مدى �لإ�سعاع يف �ملو�قع �لطبيعية �مدى ملئمتها لإقامة �مل�ساريع، �نقل 

�لنفايات ��ملو�د ��لأجهزة �مل�سعة �تخزينها، ��لتعامل مع �ملو�د ��لأجهزة ��لنفايات �مل�سعة �تخزينها �لنهائي، �تدريب 

�لعاملني يف جمال �لإ�سعاع على كيفية �لتعامل مع �ملو�د ��لأجهزة �مل�سعة، �ت�سغيل مفاعلت �لأبحاث �تدريب �لعاملني بها، 

�تقدمي �خلدمات �ل�ست�سارية يف �لتعامل مع �ل�سعاع ��لنفايات �مل�سعة �فق �ملعايري �لعاملية ��ملحلية، �تطوير �توطني 

على  �حل�سول  �بعد  �ملتبعة  �لأنظمة  �فق  جتارية  �أ�س�س  على  �أن�سطتها  �ل�سركة  �متار�س  باأغر��سها.  �ملتعلقة  �لتقنيات 

�لرت�خي�س �للزمة من �جلهات �ملخت�سة. ر�بعاً: �ملركز �لرئي�سي لها مدينة �لريا�س. خام�ساً: مدة �ل�سركة 25 �سنة تبد�أ من 

تاريخ قيدها بال�سجل �لتجاري. �ساد�ساً: ر�أ�س �ملال: حدد ر�أ�س مال �ل�سركة بـ )100،000( ريال )مائة �ألف ريال( مق�سم �إىل 

)1000( ح�سة نقدية مت�سا�ية �لقيمة قيمة كل ح�سة )100( ريال، �بيانها كما يلي: 

�لإجمايلقيمة �حل�سةعدد �حل�س�س�أ�سم �ل�سريك

1000100100،000�ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية(

1000100100،000�لإجمايل

�تقر �ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية( باأن �حل�س�س �لنقدية دفعت بالكامل، ��أ�دعت لدى �أحد �لبنوك 

�ملعتمدة باململكة. �سابعاً: �إد�رة �ل�سركة:  يكون جمل�س �إد�رة �ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية( جمعية 

�ل�سركاء لل�سركاء يف �ل�سركة، �يدير �ل�سركة جمل�س مديرين مكون من ثلثة �أع�ساء يتم تعيينهم �تعني �أحدهم رئي�ساً بقر�ر 

م�ستقل ي�سدر من قبل جمل�س �إد�رة �ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية(، �ت�سدر قر�ر�ت جمل�س �ملديرين 

بالأغلبية. ثامناً: �ل�سنة �ملالية: تكون �ل�سنة �ملالية لل�سركة )12( �ثنى ع�سر �سهرً�، تبد�أ من �أ�ل �سهر يناير �تنتهي بنهاية 

�أن تبد�أ �ل�سنة �ملالية �لأ�ىل لل�سركة من تاريخ قيدها بال�سجل �لتجاري �تنتهي بنهاية  �سهر دي�سمرب من �لعام نف�سه، على 

�سهر دي�سمرب من �ل�سنة �لتالية. تا�سعاً: �لأرباح ��خل�سائر: جتنب ن�سبة قدرها 10% من �لأرباح �ل�سافية لتكوين �لحتياطي 

�لنظامي �ملن�سو�س عليه يف �ملادة )176( من نظام �ل�سركات �يجوز لل�سركة �أن توقف جتنيب هذ� �لحتياطي متى بلغ ن�سف 

ر�أ�س �ملال، ��لباقي يرحل �ىل ح�ساب �ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية( مامل يقرر تكوين �حيتاطيات 

�أخرى �أ� ترحيل ر�سيد �لأرباح كلياً �أ� جزئياً لل�سنة �ملالية �لتالية.

رقم  جتاري  �سجل  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  )تقنية(  �لتقني  ��ل�ستثمار  للتنمية  �ل�سعودية  �ل�سركة  �ل�سركاء:  �أ�سماء  �أ�ًل: 

�لرئي�سي �لريا�س موؤ�س�سة �فق �ملر�سوم �مللكي رقم )م/47( �تاريخ  1432/7/20هـ، �مركزها  )1010333734( �تاريخ 

نقل  �ل�سركة:  �أغر��س  ثالثاً:   .( �ملتقدمة )ذ�ت م�سئولية حمد�دة  للمو�د  تقنية  �سركة  �ل�سركة:  �أ�سم  ثانياً:  1432/7/20هـ. 

�أنو�عها �منتجاتها، ��ل�ستثمار يف جميع  �ملتقدمة بجميع  �ملو�د  ��إنتاج �تطوير �ت�سويق �بيع ��متلك  �توطني �ت�سنيع 

�لعام ��خلا�س �مر�كز  للقطاعني  �لفني  ��لدعم  ��لدر��سات  �ل�ست�سار�ت  �تقدمي  �ملتقدمة،  �ملو�د  �تقنيات  جمالت �سناعة 

�لأبحاث يف جميع جمالت �سناعة �تقنيات �ملو�د �ملتقدمة، �تقدمي خدمات �لتدريب يف جميع جمالت �سناعة �تقنيات �ملو�د 

�ملتقدمة، �تطوير �توطني �لتقنيات �ملتعلقة باأغر��سها. �متار�س �ل�سركة �أن�سطتها على �أ�س�س جتارية �فق �لأنظمة �ملتبعة 

�بعد �حل�سول على �لرت�خي�س �للزمة من �جلهات �ملخت�سة. ر�بعاً: �ملركز �لرئي�سي لها مدينة �لريا�س. خام�ساً: مدة �ل�سركة 

25 �سنة تبد�أ من تاريخ قيدها بال�سجل �لتجاري. �ساد�ساً: ر�أ�س �ملال: حدد ر�أ�س مال �ل�سركة بـ )100،000( ريال )مائة �ألف 

ريال( مق�سم �إىل )1000( ح�سة نقدية مت�سا�ية �لقيمة قيمة كل ح�سة )100( ريال، �بيانها كما يلي: 

�لإجمايلقيمة �حل�سةعدد �حل�س�س�أ�سم �ل�سريك

�ل�سركة �ل�سعودية للتنمية 

��ل�ستثمار �لتقني )تقنية(

1000100100،000

1000100100،000�لإجمايل

�تقر �ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية( باأن �حل�س�س �لنقدية دفعت بالكامل، ��أ�دعت لدى �أحد �لبنوك 

�ملعتمدة باململكة. �سابعاً: �إد�رة �ل�سركة:  يكون جمل�س �إد�رة �ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية( جمعية 

�ل�سركاء لل�سركاء يف �ل�سركة، �يدير �ل�سركة جمل�س مديرين مكون من ثلثة �أع�ساء يتم تعيينهم �تعني �أحدهم رئي�ساً بقر�ر 

م�ستقل ي�سدر من قبل جمل�س �إد�رة �ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية(، �ت�سدر قر�ر�ت جمل�س �ملديرين 

�أ�ل �سهر يناير �تنتهي بنهاية  بالأغلبية. ثامناً: �ل�سنة �ملالية: تكون �ل�سنة �ملالية لل�سركة )12( �ثنى ع�سر �سهرً�، تبد�أ من 

بنهاية  �تنتهي  �لتجاري  بال�سجل  قيدها  تاريخ  من  لل�سركة  �لأ�ىل  �ملالية  �ل�سنة  تبد�أ  �أن  على  نف�سه،  �لعام  من  دي�سمرب  �سهر 

�سهر دي�سمرب من �ل�سنة �لتالية. تا�سعاً: �لأرباح ��خل�سائر: جتنب ن�سبة قدرها 10% من �لأرباح �ل�سافية لتكوين �لحتياطي 

�لنظامي �ملن�سو�س عليه يف �ملادة )176( من نظام �ل�سركات �يجوز لل�سركة �أن توقف جتنيب هذ� �لحتياطي متى بلغ ن�سف 

ر�أ�س �ملال، ��لباقي يرحل �ىل ح�ساب �ل�سركة �ل�سعودية للتنمية ��ل�ستثمار �لتقني )تقنية( مامل يقرر تكوين �حيتاطيات �أخرى 

�أ� ترحيل ر�سيد �لأرباح كلياً �أ� جزئياً لل�سنة �ملالية �لتالية.

�أ�ًل : �أ�سماء �ل�سركاء : 1ـ �لدكتور / �إبر�هيم بن �أحمد بن �سليمان �ل�سبيب ، �سعودي �جلن�سية ، مبوجب �ل�سجل �ملدين 

رقم 1048441735 �تاريخ 05/08/1395هـ �سادر من �لريا�س �مهنته مهند�س مدين ، �تاريخ �مليلد 01/07/1377هـ 

�يقيم يف مدينة �لريا�س . )طرف �أ�ل(   2ـ �ل�سيدة / فوزية بنت حممد بن علي �ل�سانع ، �سعودية �جلن�سية ، مبوجب 

�ل�سجل �ملدين رقم 1048441743 �تاريخ 07/11/1424هـ �سادر من �لريا�س �مهنتها ربة منزل �تاريخ �مليلد 

01/07/1383هـ �تقيم يف مدينة �لريا�س . )طرف ثاين( ثانياً : ��سم �ل�سركة : �سركة ن�سيك �ملحد�دة ، ذ�ت م�سئولية 

حمد�دة . ثالثاً : �أغر��س �ل�سركة : �لزر�عة ��ل�سيد ��ملناجم ��لبرت�ل �فر�عها ��ل�سناعات �لتحويلية �فر�عها ح�سب 

�لرت�خي�س �ل�سناعية ��لكهرباء ��لغاز ��ملاء �فر�عه ��لت�سييد ��لبناء ��لتجارة ��لنقل ��لتخزين ��لتربيد �خدمات 

�ملال ��لأعمال ��خلدمات �لأخرى �خدمات �جتماعية �جماعية ��سخ�سية �تقنية �ملعلومات ��لأمن ��ل�سلمة . ر�بعاً : 

�ملركز �لرئي�سي : مدينة �لريا�س . خام�ساً : مدة �ل�سركة : خم�سون عاماً تبد�أ من تاريخ قيدها بال�سجل �لتجاري . �ساد�ساً : 

ر�أ�س �ملال : حدد ر�أ�سمال �ل�سركة مببلغ مليون ريال )1،000،000( ريال ، مق�سم �إىل مائة �ألف )100،000( ح�سة عينية 

مت�سا�ية �لقيمة ، قيمة كل ح�سة ع�سرة )10( ريالت مت توزيعها على �ل�سريكني كالآتي : 

 �لإجمايل قيمة �حل�سة عدد �حل�س�س��سم �ل�سريكم

50،00010500،000 �لدكتور / �بر�هيم بن �أحمد بن �سليمان �ل�سبيب1

50،00010500،000 �ل�سيدة / فوزية بنت حممد بن علي �ل�سائغ2

1،000،000ــــ100،000 �لإجمايل

�يقر �ل�سريكان باأنه قد مت توزيع �حل�س�س فيما بينهما �مت �لوفاء بقيمتها كاملة كما يقر �ل�سريكان باأنهما م�سئولني م�سئولية 

ت�سامنية يف �أمو�لهما �خلا�سة �أمام �لغري عن �سحة تقييم �حل�س�س �لعينية �ملبينة كما يلي : 

 �لقيمة بالريال بيان نوع �لأ�سل

40،000عدد 1 �سيارة ني�سان �ك�ستري� موديل 2008

87،000عدد 3 �سيارة ني�سان بكب غمارتني موديل 2002،2004،2012

  20،000عدد 1 �سيارة ني�سان باث فيندر موديل 1999 

20،000عدد 2 �سيارة ني�سان �سني موديل 2007

8،000عدد 1 �سيارة تيوتا ر�ف فور موديل 1999

199725،000 ، عدد 2 �سيارة تيوتا بر�د� موديل 2000

15،000عدد 1 �سيارة هوند�ي �سنتافيه موديل 2005

222،000 �آلت ��أجهزة كهربائية ��أجهزة مكتبية

504،000 �أجهزة خمتربية

59،000 �أثاث �مفر��سات

1،000،000 �لإجمالــــــــي

�ل�سلحيات  ، �له يف ذلك جميع  �ل�سبيب  �سليمان  بن  �أحمد  بن  �بر�هيم   / �لدكتور  �ل�سركة  يدير   : �ل�سركة  �إد�رة   : �سابعاً 

�للزمة لإد�رة �ل�سركة . ثامناً : قر�ر�ت �ل�سركاء : ت�سدر قر�ر�ت �ل�سركاء يف كل ما يتعلق باأمور �ل�سركة بالإجماع . 

تا�سعاً : �ل�سنة �ملالية: تبد�أ �ل�سنة �ملالية �لأ�ىل لل�سركة من تاريخ قيدها يف �ل�سجل �لتجاري �تنتهي يف 20/03/1437هـ 

�لأرباح ��خل�سائر : جتنب   : . عا�سرً�  �أثني ع�سرً� �سهرً� ميلدياً  31/12/2015م �تكون كل �سنة مالية بعد ذلك  �ملو�فق 

ن�سبة قدرها )%10( من �لأرباح �ل�سافية ، لتكوين �لحتياطي �لنظامي �ملن�سو�س عليه يف �ملادة )176( من نظام �ل�سركات 

، �لباقي يوزع على �ل�سركاء بن�سبة ح�س�س كل منهم يف ر�أ�س �ملال . حادي ع�سر : �لإخطار�ت : توجه جميع �لإخطار�ت فيما 

بني �ل�سركاء �أ� بينهم �بني �ل�سركة بخطابات م�سجلة على عنا�ينهم �ملبينة يف �سجل �حل�س�س . 

�ز�رة �لعدل / كاتب �لعدل �ملكلف بوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة

�حلمد هلل �حده �بعد: لقد جرى �سبط ملخ�س هذ� �لعقد لدينا بح�سور �لأطر�ف �ملعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة 

)       ( عدد 3663414 من �ملجلد )      ( لعام 1436 هـ �عليه جرى �لت�سديق. حرر يف 1436/11/2هـ ��سلى �هلل على نبينا 

حممد ��آله ��سحبه ��سلم.

كاتب �لعدل

�ز�رة �لعدل / كاتب �لعدل �ملكلف بوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة

�حلمد هلل �حده �بعد: لقد جرى �سبط ملخ�س هذ� �لعقد لدينا بح�سور �لأطر�ف �ملعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة )       ( 

عدد 351451987 من �ملجلد )      ( لعام 1435 هـ �عليه جرى �لت�سديق. حرر يف 1435/11/19هـ ��سلى �هلل على نبينا حممد 

��آله ��سحبه ��سلم.

 كاتب �لعدل

�ز�رة �لعدل / كاتب �لعدل �ملكلف بوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة

�حلمد هلل �حده �بعد: لقد جرى �سبط ملخ�س هذ� �لعقد لدينا بح�سور �لأطر�ف �ملعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة )     ( 

عدد 35843320 من �ملجلد )      ( لعام 1435 هـ �عليه جرى �لت�سديق. حرر يف 1435/6/29هـ ��سلى �هلل على نبينا حممد 

��آله ��سحبه ��سلم.

كاتب �لعدل

�ز�رة �لعدل / كاتب �لعدل �ملكلف بوز�رة �لتجارة ��ل�سناعة

�حلمد هلل �حده �بعد: لقد جرى �سبط ملخ�س هذ� �لعقد لدينا بح�سور �لأطر�ف �ملعنية �توقيعهم على ذلك بال�سحيفة )       ( 

عدد 35843313 من �ملجلد )      ( لعام 1435 هـ �عليه جرى �لت�سديق. حرر يف 1435/6/29هـ ��سلى �هلل على نبينا حممد 

��آله ��سحبه ��سلم.

 كاتب �لعدل

ويقر �ل�سركاء باأنه قد مت توزيع �حل�س�س فيما بينهم �مت �لوفاء بقيمتها كاملة كما يقر �ل�سركاء باأنهم م�سئولني 
م�سئولية ت�سامنية �أمام �لغري عن �سحة تقييم �حل�س�س �لعينية �ملبينة كما يلي :
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س
93ال UM AL-QURA

 ácô°ûdG ô≤Ã GAÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ Ω2015/10/5 ≥aGƒŸG `g1436/12/22 ÚæK’G Ωƒj Ió≤©æŸG

 : á«dÉàdG á£°ûfC’G áaÉ°VE’ÉH ∂dPh ácô°ûdG ¢VGôZCÉH ¢UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (3) IOÉŸG πjó©J : k’hCG

 . ájÈdG ¥ô£dG ≈∏Y ôLCÉH äÉª¡ŸGh ™FÉ°†ÑdG π≤fh ¿OÉ©ŸGh É¡YGƒfCÉH áWGôÿG á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdGh `1

 .»côª÷G ¢ü«∏îàdG `2

1

 ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 á°ü°üîàŸG äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’G áYÉæ°üd áãjó◊G

 ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G äGQGôb
 ∞jôÿG áYƒª› ácô°ûd

 Ω2015/10/7 ≥aGƒŸG `g1436/12/24 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ó≤©æŸG

 äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’G áYÉæ°üd áãjó◊G ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGƒe ¢†©H πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG :∫hC’G QGô≤dG

 : »gh á°ü°üîàŸG

 äÉ°UÉ°üàNG :(18) ô°ûY áæeÉãdG IOÉŸG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG :(17) ô°ûY á©HÉ°ùdG IOÉŸG ácQÉ°ûŸGh êÉeóf’G : (4) IOÉŸG

 AÉ°†YCG  ICÉaÉµe :(21) ¿hô°û©dGh ájOÉ◊G IOÉŸG ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y :(20) ¿hô°û©dGh IOÉŸG IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«MÓ°Uh

 äÉYÉªàL’G  ÜÉ°üf  :(24)  ¿hô°û©dGh  á©HGôdG  IOÉŸG  ÒJôµ°ùdGh  ¢ù«FôdG  :(22)  ¿hô°û©dGh  á«fÉãdG  IQGOE’G  ¢ù∏›

 äGƒ°UC’G  ÜÉ°ùM :(36)  ¿ƒKÓãdGh  á°SOÉ°ùdG  IOÉŸG  IQGOE’G  ¢ù∏› ¿É÷ (26)  ¿hô°û©dGh  á°SOÉ°ùdG  IOÉŸG  äGQGô≤dGh

. ìÉHQC’G ™jRƒJ :(44) ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG IOÉŸG

 Ω2015/06/10 ≥aGƒŸG `g1436/08/23 ïjQÉàH ó≤©æŸG

 ácô°ûd  ájOÉ©dG  ÒZh  ájOÉ©dG  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ó≤©fG  Ω2015/6/10  ≥aGƒŸG  `g1436/8/23  ïjQÉàH  ¬fEG

 óbh `g1412/6/26  ïjQÉJh 1010090542  ºbQ …QÉŒ πé°S (ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T) ∞jôÿG áYƒª›

 : »∏j Ée á«©ª÷G äôbCG

 (750^000^000)  ¤EG  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  áFÉª°ùªN  (500^000^000)  øe  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  á≤aGƒŸG   `1

 äÓé°ùH  ¿hó«≤ŸG  ¿ƒªgÉ°ùŸG  É¡µ∏àÁ Úª¡°S πc πHÉ≤e ÊÉ› º¡°S íæÃ ∂dPh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉª©Ñ°S

 ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ácô°ûdG

 á≤aôŸG äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T ‘ Éªc IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G óæH øe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh ¿ÉàFÉe (250^000^000)

 . `g1436/8/6 ïjQÉàH

 . ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGôH á°UÉÿGh »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (7) IOÉŸG πjó©J   `2

 . ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) IOÉŸG πjó©J  `3

 . IQGOE’G ¢ù∏› øjƒµàH á°UÉÿGh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (18) IOÉŸG πjó©J  `4

 .IQGOE’G ¢ù∏› äGQGôbh äÉYÉªàL’G ÜÉ°üæH á°UÉÿGh ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (25) IOÉŸG πjó©J  `5

 . ájò«ØæàdG áæé∏dÉH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (28) IOÉŸG πjó©J  `6

 . ácô°û∏d áªcƒ◊G áëF’ ≈∏Y ≥aGƒŸG  `7

 . ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ájƒ°†©d É¡àaÉ°VG ” »àdG øjó©≤ª∏d Úë°TôŸG øe øjƒ°†Y ÜÉîàfG  `8

 . ≥«aƒàdG ‹h ˆGh

 (ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T) ∞jôÿG áYƒª› ácô°T                                                                             

 π≤«©ŸG ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d

 áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb Ω2015/10/15 ≥aGƒŸG `g1437/1/2 ¢ù«ªÿG Ωƒj Ió≤©æŸG á≤∏¨e áªgÉ°ùe ájOƒ©°S ácô°T

: äGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°T »ªgÉ°ùŸ ájOÉ©dG ÒZ

 ∫ÉªYCG  ∫hóL  ‘  IOQGƒdG  á¨«°ü∏d  É≤ah  ácô°û∏d  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  øe  (6)  á°SOÉ°ùdG  IOÉŸG  πjó©J  ≈∏Y  á≤aGƒŸG      `1

. á«©ª÷G

 ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ IOQGƒdG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (12) ô°ûY á«fÉãdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG       `2

. á«©ª÷G

 ∫ÉªYCG ∫hóL ‘ IOQGƒdG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (14) ô°ûY á©HGôdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG       `3

. á«©ª÷G

 ∫hóL ‘ IOQGƒdG  á¨«°ü∏d  É≤ah ácô°û∏d  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG  øe  (17) ô°ûY á©HÉ°ùdG  IOÉŸG  πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG      `4

. á«©ª÷G ∫ÉªYCG

 ∫ÉªYCG  ∫hóL ‘ IOQGƒdG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (20) øjô°û©dG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG     `5

. á«©ª÷G

 ∫hóL ‘ IOQGƒdG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (22) øjô°û©dGh á«fÉãdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG     `6

. á«©ª÷G ∫ÉªYCG

 ∫hóL ‘ IOQGƒdG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (23) øjô°û©dGh áãdÉãdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG     `7

 . á«©ª÷G ∫ÉªYCG

 ∫hóL ‘ IOQGƒdG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (24) øjô°û©dGh á©HGôdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG     `8

. á«©ª÷G ∫ÉªYCG

 ∫hóL ‘ IOQGƒdG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (34) ÚKÓãdGh á©HGôdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG     `9

. á«©ª÷G ∫ÉªYCG

 ∫hóL ‘ IOQGƒdG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (42) Ú©HQC’Gh á«fÉãdG IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  `10

. á«©ª÷G ∫ÉªYCG

 IQGOE’G ¢ù∏› ‘ øjƒ°†Y »µjO ¿ÉjôH / ó«°ùdGh Ö«£ÿG º°UÉY óª º«°Sh / ó«°ùdG øe πc Ú«©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  `11

  ó«°ùdGh ∞jô°ûdG ≈«ëj π°ü«a ô°SÉj / ó«°ùdGh »∏©dG õjõ©dGóÑY ˆGóÑY óª / ó«°ùdG Ú∏«≤à°ùŸG AÉ°†YC’G øe ’óH

 . …ô°UÉædG óªMCG ó°TGQ óª

 . IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe áMÎ≤ŸG á¨«°ü∏d É≤ah ácô°ûdÉH á°UÉÿG áªcƒ◊G áëF’ ≈∏Y á≤aGƒŸG  `12

 ácô°ûdG º¡°SCG øe (%30) áFÉŸÉH ÚKÓK ¬àÑ°ùf πãÁ Ée ìôW ≈∏Y á≤aGƒª∏d á°üàîŸG äÉ¡é∏d Ωó≤àdG ≈∏Y á≤aGƒŸG  `13

 . ∂dP ∫Éªµà°S’ á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G PÉîJ’ IQGOE’G ¢ù∏› ¢†jƒØJh , ΩÉ©dG ÜÉààcÓd

 (43^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áKÓK áª«≤H ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y Ω2014 á«dÉŸG áæ°ùdG øY ìÉHQCG ™jRƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG  `14

 ÚªgÉ°ùª∏d  ìÉHQC’G  á«≤MCG  ¿ƒµJ  ¿CG  ≈∏Y ,  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ øe (%10)  áFÉŸÉH  Iô°ûY áÑ°ùæH  ,  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ

 . á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ‘ ácô°ûdG äÓé°ùH øjó«≤ŸG

          

 ó«Ñ©dG óªMCG ˆGóÑY                                                                                                       

 (2) ºbQ ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 äGôgƒéª∏d …OQhR’ ácô°ûd

 ácô°ûd ≈dhC’G ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 …QÉ≤©dG QÉªãà°SEÓd è«∏ÿG ¿GƒæY

 (á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T)

 4,00 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ …QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd è«∏ÿG ¿GƒæY ácô°T ‘ ÚªgÉ°ùª∏d ¤hC’G áeÉY ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äòîJG

 : á«dÉàdG äGQGô≤dG ácô°û∏d »°ù«FôdG ô≤ŸG ‘ Ω2015/10/12 ≥aGƒŸG `g1436/12/29 ÚæK’G Ωƒj ± GAÉ°ùe

 øY ∂dPh ¿ƒ«∏e (500) ¤EG ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (2) øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjõH ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ìÎ≤e ≈∏Y á≤aGƒŸG  `1

 ÒZ áeÉ©dG  á«©ª÷G OÉ≤©fG  Ωƒj  ácô°ûdG  äÓé°ùH  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  ácƒ∏‡ º¡°S πµd  º¡°SCG  ™HQCG  íæe ≥jôW

 ¤EG  ‘É°VE’G πjƒªàdG ÜÉ°ùM øe ∫ÉjQ (498^000^000) ≠∏Ñe πjƒëàH IOÉjõdG √òg áª«b ójó°ùJ ºà«°Sh . ájOÉ©dG

 . Ω2015/10/6 ‘ äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T ‘ Éªc ∫ÉŸG ¢SCGQ ÜÉ°ùM

 . ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) h (7) ºbQ IOÉŸG πjó©J ≈∏Y âjƒ°üàdG `2

 âæª°S’G ácô°T º¡°SG øe ÌcCÉa Éª¡°S ø`jô°ûY ¿ƒµ∏Á ø`jòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG äGô°†M IƒYóH IQGOE’G ¢ù∏› ±ô`°ûàj

 ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG óæY ¬`∏`dG á`Ä«°ûÃ ó`≤©æ`à`°S »àdGh á`cô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´É`ªàLG Qƒ°†◊ ájOƒ©°ùdG

 ≥aGƒŸG  `g1437/2/7  ¢ù«ªÿG  Ωƒ`j  ô°üY  IÓ°U  ó©H  øe  á©HGôdG  áYÉ°ùdG  ΩÉ``“  »`a   ∫ÉŸG  ¢SCGQ  øe  %50  ≠dÉÑdG

 AÉ¡fE’ πbC’G ≈∏Y áYÉ°ùH ´ÉªàLE’G AóH πÑb ÚªgÉ°ùŸG Qƒ°†M ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y , ΩÉeódG ¿ƒJGÒ°T ¥óæa ‘ Ω2015/11/19

: ‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ô¶æ∏d ∂dPh π«é°ùàdG äGAGôLEG

. …OÉ©dG âjƒ°üàdG ΩÉ¶æH Ω2018/12/31 ¤EG Ω2016/1/1 ø`e IQhó``∏d á`cô`°û∏d IQGOEG ¢ù`∏› ÜÉ``î`à`fEG -1

: ≥aôŸG ‘ π°üØe ƒg Ée Ö°ùM á«dÉàdG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGƒe äÓjó©J QGôbEG -2

 ,ácô°û∏d õcôe (5) IOÉŸG ,É¡dÉªYCÉH iôNCG äÉÄ«gh äÉcô°T ™e ácô°ûdG ∑GÎ°TG (4) IOÉŸG ,ácô°ûdG ¢VGôZCG (3) IOÉŸG

 ¢SCGQ IOÉjR (12) IOÉŸG ,º¡°SC’G ∫hGóJ (10) IOÉŸG ,»æ∏©dG OGõŸG ‘ º¡°SC’G ™«H (8) IOÉŸG ,ácô°ûdG Ióe (6) IOÉŸG

 ,ájƒ°†©dG AÉ¡àfG (19) IOÉŸG ,IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y á«dƒÄ°ùe (18) IOÉŸG ,∫ÉŸG ¢SCGQ ¢†«ØîJ (13) IOÉŸG ,∫ÉŸG

 ,¢ù∏éŸG äÉYÉªàLG ÜÉ°üf (24) IOÉŸG ,¢ù∏éŸG äÉYÉªàLG (23) IOÉŸG ,ÜóàæŸG ƒ°†©dGh ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ (21) IOÉŸG

 äÉYÉªàLG Qƒ°†M (29) IOÉŸG ,IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ICÉaÉµe (27) IOÉŸG ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG  äÉeGõàdG (26) IOÉŸG

 (33) IOÉŸG ,ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG äÉ«©ª÷G OÉ≤©fG (32) IOÉŸG ,ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G (31) IOÉŸG ,äÉ«©ª÷G

 ,∫ÉªYC’G  ∫hóL (37) IOÉŸG ,π«ãªàdG  (36) IOÉŸG ,ájOÉ©dG  áeÉ©dG  äÉ«©ª÷G ÜÉ°üf (34) IOÉŸG ,Qƒ°†◊G ∞°ûc

 (46)  IOÉŸG  ,IQGOE’G  ¢ù∏›  ôjô≤Jh  á«fGõ«ŸG  (45)  IOÉŸG  ,äÉ«©ª÷G  á°SÉFQ  (40)  IOÉŸG  ,äGQGô≤dG  (38)  IOÉŸG

 ,É¡à«Ø°üJh ácô°ûdG πM (50) IOÉŸG ,ácô°ûdG ôFÉ°ùN (49) IOÉŸG ,ÚªgÉ°ùŸG ìÉHQCG ™aO (47) IOÉŸG ,ìÉHQC’G ™jRƒJ

. »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ´GójEG (52) IOÉŸG ,äÉcô°ûdG ΩÉ¶f (51) IOÉŸG

.πjó©àdG ó©H (8) ºbQ óæÑdG ‘ º¡°SC’G AGô°T  : ÚJójóL ÚJOÉe áaÉ°VEG

.πjó©àdG ó©H (29) ºbQ óæÑdG ‘ IQGOE’G ¢ù∏› ¿É÷  

. ≥aôŸG Ö°ùM äÓjó©Jh äÉaÉ°VEG øe OQh Ée ™e ≥aGƒààd »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGƒe º«bôJ IOÉYEG

 ájOÉ©dG ÒZ á`eÉ©dG á`«©ª÷G Qƒ`°†M ≥``M º``¡d ø`jòdG ø`«ªgÉ°ùŸG øe √ô`«Z π«cƒJ ‘ ÖZôj …òdG  ºgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉHh

 πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ø`«Ø∏µŸG hCG ácô°ûdG »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÒZ øe ôNBG ÉªgÉ°ùe ¬æY πcƒj ¿CG

 ±ô¨dG ióMEG øe ábó°üe á«∏°UC’G äÓ«cƒàdG ∫É°SQEG ÜƒLh ™e , √ÉfOCG í°VƒŸG ¢üædG Ö°ùM É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa

 äÉ¡÷G  ióMEG  hCG  πª©dG  á¡L  hCG  ºgÉ°ùª∏d  ÜÉ°ùM  É¡H  óLƒj  »àdG  ájOƒ©°ùdG  ∑ƒæÑdG  óMCG  hCG  á«YÉæ°üdG  ájQÉéàdG

. π``bC’G ≈∏Y ΩÉ``jCG á`KÓãH á`«©ª÷G OÉ`≤©fG ó``Yƒe π`Ñb ΩÉ`eódÉH á`cô°û∏d »°ù«FôdG õcôŸG ¤EG á°üàîŸG á«eƒµ◊G

. º¡°SC’G á«µ∏e ≈∏Y ádGódG äGóæ`à°ùŸGh á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG QÉ°†MEG Qƒ°†◊G ÖZôj ºgÉ°ùe πc »YGôj ¿CG ≈∏Y

. ≥aƒŸG ˆGh

IQGOE’G ¢ù`∏›                                                                                                                                

---------

π```«cƒJ êPƒ‰

 /  Êóe  πé°S  ÖLƒÃ)  √ÉfOCG  ™bƒŸG  ..……………………………(  »YÉHQ  º°S’G  )  ºgÉ°ùŸG  ÉfCG  ôbCG

 âæª°S’G ácô°T »ªgÉ°ùe óMCG  »àØ°üHh .................  ïjQÉJh ……………………  ºbQ (…QÉŒ πé°S

...……………………(»YÉHQ  º°S’G)  ºgÉ°ùŸG  â∏ch  ób  º¡°S  (................)  Oó©d  ∂dÉŸGh   ájOƒ©°ùdG

 ácô°ûdG »ØXƒe hCG  IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ÒZ øe ƒgh ).………………  ºbQ Êóe πé°S …...............

 ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ‘ »æY Üƒæ«d ( É¡HÉ°ù◊ …QGOEG hCG »æa πª©H áªFGO áØ°üH ΩÉ«≤dÉH ÚØ∏µŸG hCG

 Ω2015/11/19 ≥aGƒŸG `g1437/2/7 ¢ù«ªÿG Ωƒj ô°üY - ˆG áÄ«°ûÃ ÉgOÉ≤©fG Qô≤ŸG ácô°ûdG »ªgÉ°ùŸ ájOÉ©dG

 áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG πc ≈∏Y ™«bƒàdGh »æY áHÉ«f á«©ª÷G ∫ÉªYCG ∫hóL OƒæH ≈∏Y âjƒ°üàdGh (iô≤dG ΩCG Ëƒ≤àd É≤ÑW)

.´ÉªàL’G π«LCÉJ ádÉM ‘ ÊÉãdG ´ÉªàLÓd π«cƒàdG Gòg …ô°ùj Éªc , ´ÉªàL’G äGAGôLE’ áeRÓdGh ájQhô°†dGh

. ≥`aƒŸG ˆGh

.…………………… ™`«bƒàdG                       ………………………:º°S’G

…………………… ≥jó°üàdG                        .. ……………………:áØ°üdG

 /       /        : ïjQÉàdG

 ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO
ájOƒ©°ùdG âæª°SC’G ácô°ûd
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 ácô°ûd (™HGôdG) ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
åjó◊G …Oƒ©°ùdG ™æ°üŸG

 º¡°S (2,06667) íæÃ ∂dPh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (23) ¤EG ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e (7^5) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG   `1

 ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ácô°ûdG äÓé°ùH Ió«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡µ∏àÁ º¡°S (1) πc πHÉ≤e ÊÉ›

 áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ô°ûY á°ùªN (15^500^000) ≠∏Ñe πjƒëàH ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõdG á«£¨J ºàj ¿CG ≈∏Y

 ïjQÉàH  á«dÉŸG  ºFGƒ≤dG  ∫ƒM  äÉHÉ°ù◊G  ÖbGôe  ôjô≤J  ‘  Éªc  IÉ≤ÑŸG  ìÉHQC’Gh  ‘É°VE’G  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  øe  ∫ÉjQ  ∞dCG

 . Ω2015/4/15 ≥aGƒŸG `g1436/6/26

 . IOÉjõ∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) IOÉŸGh (7) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  `2

 . Ω2015/8/31 ≥aGƒŸG `g1436/11/16 ÚæK’G Ωƒj AÉ°ùe á«fhÉ©àdG êGôHCG ‘ ∫hGóJ ô≤e ‘ ó≤©æŸG á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T

 : á«dÉàdG äGQGô≤dG ≈∏Y á«©ª÷G â≤aGh

 ¿ƒ«∏e (80) áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e (8) QGó°UEG ∫ÓN øe ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 120 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR  `1

 . Gó≤f É¡àª«b ™aóJh á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ácô°ûdG äÓé°ùH ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG É¡H Öààµj ∫ÉjQ

 ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõ∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG øe (7) ºbQ IOÉŸGh (6) ºbQ IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  `2

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ

 Ω2015/11/19 ≥aGƒŸG `g1437/1/6 (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP)

 (1010264229) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T »gh Ú«dÉŸG ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc , πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1430/3/18 ïjQÉJh

 Ò¨dG ÉgÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdG hCG ÉfƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG iód ácô°û∏d óLƒj

 ∫Éª°SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG  ΩÉb  óbh á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG  ádhó∏d  Ωƒ°SQ hCG  ÖFGô°V hCG  IÉcR …CG  É¡«∏Y É≤ëà°ùe ¢ù«dh

 ó¡©àjh ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ™jRƒJh ácô°ûdG

 º¡dGƒeCG øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG

 øe (223) IOÉŸG ºµ◊ É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉH QGôbGh , »eÉàN ÜÉ°ùMh , á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh á°UÉÿG

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH ÉÑ∏W Èà©j Éªc , äÉcô°ûdG ΩÉ¶f

 AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

 IOhóëŸG á«ÑàµŸG äGõ«¡éà∏d Ωó≤àdG  ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/10/20  ≥aGƒŸG `g1437/1/7  ïjQÉàH ¬fCG

 øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1431/10/11 ïjQÉàH (1010294342) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 . Ω2014 ΩÉ©∏d ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe (%50) ÉgôFÉ°ùN äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

,,, ≥aƒŸG ˆGh

 AÉcô°ûdG

 ìÉàØe »æª«dG óª ióg          ìÉàØe »æª«dG ∞°Sƒj Oƒª                           

  Ω2015/11/13 ≥aGƒŸG `g1436/11/25ïjQÉJ ‘ Ió≤©æŸGh

 πjó©àdG πª°ûjh …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe á≤aGƒe ™e ≥Øàj ÉÃ  ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸ G -1

/25/24/23/22/21/20/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1)á«dÉàdG  OGƒŸG

. (49/48/47/46/45/44/43/42/41/40/39/38/37/36/35/34/33/32/31/30/29/28/27/26

 ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
á«ØJÉ¡dG äÓHÉµdG áYÉæ°üd áãjó◊G

 ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ójGh ódQhh ¿hGôc ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d ådÉãdG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
∂«à°SÓÑdGh äÓHÉµdGh ¿OÉ©ŸG áYÉæ°üd áãjó◊G

 Ω2015/10/7 ≥aGƒŸG `g1436/12/24 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ó≤©æŸG

: »gh á«ØJÉ¡dG äÓHÉµdG áYÉæ°üd áãjó◊G ájOƒ©°ùdG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGƒe ¢†©H πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG : ∫hC’G QGô≤dG

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG : (17) ô°ûY á©HÉ°ùdG IOÉŸG ácQÉ°ûŸGh êÉeóf’G : (4) IOÉŸG

 ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y : (20) ¿hô°û©dGh IOÉŸG IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«MÓ°Uh äÉ°UÉ°üàNG : (18) ô°ûY áæeÉãdG IOÉŸG

 ÒJôµ°ùdGh ¢ù«FôdG : (22) ¿hô°û©dGh á«fÉãdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉµe : (21) ¿hô°û©dGh ájOÉ◊G IOÉŸG

 ¢ù∏›  ¿É÷  (26)  ¿hô°û©dGh  á°SOÉ°ùdG  IOÉŸG  äGQGô≤dGh  äÉYÉªàL’G  ÜÉ°üf  :  (24)  ¿hô°û©dGh  á©HGôdG  IOÉŸG

 ìÉHQC’G ™jRƒJ : (44) ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG IOÉŸG äGƒ°UC’G ÜÉ°ùM : (36) ¿ƒKÓãdGh á°SOÉ°ùdG IOÉŸG IQGOE’G

1010269505 ºbQ …QÉŒ πé°S  `g1429/11/17 ‘ 1296/1 ºbQ ¢ü«NôJ

 á∏é°ùe IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T »g (ácô°ûdG) IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ójGh ódQhh ¿hGôc ¿CG

 `g1430/6/20  :ïjQÉJh  1010269505  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  ,  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  ¢VÉjôdG  ‘

.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^844^910 ≠∏ÑÃ  É¡dÉª°SCGQ äRhÉŒ ájôgƒL ôFÉ°ùN äóÑµJ ób (Ω2006/9/13 ≥aGƒŸG)

 hôjóe ƒYój ¿CG ∞bGƒŸG √òg πãe ‘ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ äÉcô°ûdÉH á°UÉÿG áª¶fC’G Ö∏£àJ

 É¡∏M hCG  ácô°û∏d ºYO ÒaƒJh ácô°ûdG äÉ«∏ªY ‘ ¿hôªà°ùj ±ƒ°S GƒfÉc GPEG  ÉªY AÉcô°ûdG ¬«a Qô≤j ´ÉªàL’ ácô°ûdG

.É¡Jóe AÉ¡àfEG πÑb

  IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ójGh ódhh ¿hGôc ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLEG ,Ω2015 πjôHCG 16 ïjQÉàHh

.…Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^844^910≠∏ÑJ »àdG á©ªéàŸG ácô°ûdG ôFÉ°ùN ¢UÉ°üàeG ‘ ô¶æ∏d

:»∏j Ée »ª°SQ QGôb ÈY , ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb

: ¿CG Éæg Qô≤J ó≤d

.É¡JÉ«∏ªY  ‘  ôªà°ùJ  ±ƒ°S  ácô°ûdG

.É¡d  É«dÉe  ÉªYO  ¿hôaƒj  ±ƒ°S  AÉcô°ûdG

.á≤ëà°ùe  íÑ°üJ  ÉeóæY  á«dÉŸG  ácô°ûdG  äÉeGõàdÉH  ¿ƒaƒj  ±ƒ°S  AÉcô°ûdG

 ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  πjó©J  ºàj  ¿CGh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘  QGô≤dG  ô°ûf  ºàj  ¿CG  É°†jCG  Qô≤J  ó≤d

.ácô°û∏d ‘É°VG ∫Ée ¢SCGQ ï°Vh AÉcô°ûdG ºYO ¢ùµ©d iôNC’G á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdGh

 Ω2015/10/7 ≥aGƒŸG `g1436/12/24 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ó≤©æŸG Ω2015 ΩÉ©d

 : »gh ácô°ûd »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGƒe ¢†©H πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG :∫hC’G QGô≤dG

 ô°ûY áæeÉãdG  IOÉŸG  IQGOE’G  ¢ù∏› AÉ°†YCG  :  (17)  ô°ûY á©HÉ°ùdG  IOÉŸG  ácQÉ°ûŸGh  êÉeóf’G  :  (4)  á©HGôdG  IOÉŸG

 ¿hô°û©dGh ájOÉ◊G IOÉŸG ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y : (20) ¿hô°û©dGh IOÉŸG IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«MÓ°Uh äÉ°UÉ°üàNG :(18)

  (24) ¿hô°û©dGh á©HGôdG IOÉŸG ÒJôµ°ùdGh ¢ù«FôdG : (22) ¿hô°û©dGh á«fÉãdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉµe : (21)

 ¿ƒKÓãdGh  á°SOÉ°ùdG  IOÉŸG   IQGOE’G  ¢ù∏› ¿É÷ (26)  ¿hô°û©dGh  á°SOÉ°ùdG  IOÉŸG  äGQGô≤dGh  äÉYÉªàL’G  ÜÉ°üf

 ìÉHQC’G ™jRƒJ : (44) ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG IOÉŸG äGƒ°UC’G ÜÉ°ùM : (36)

 áëHGôŸG ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 πjƒªà∏d áfôŸG

Ú«dÉŸG ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG

§«°ù≤àdGh IQÉéà∏d ájô°SÉ÷G ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ á«©ª÷G äGQGôb ¢üî∏e

 Ω2012/5/27 ≥aGƒŸG `g1436/7/6 óMC’G Ωƒj ‘ Ió≤©æŸG

 : ‹Ée QGô≤dG äòîJGh ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G äó≤©fG

 ∂dPh ¬JGQGôbh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLÉH á°UÉÿG ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (23) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG    `

 . ájƒæ°S äÉYÉªàLG 3 ¤EG 4 øe ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G OóY ¢†«ØîàH

á«dhódG ¿Gô¡¶dG ¢VQÉ©e ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 Ω2015/5/12 ≥aGƒŸG `g1436/7/23 AÉKÓãdG Ωƒj ‘ Ió≤©æŸG

 : ‹Ée QGô≤dG äòîJGh ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G äó≤©fG

 ∂dPh ¬JGQGôbh IQGOE’G ¢ù∏› äÉYÉªàLÉH á°UÉÿG  ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (23) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG    `

 . ájƒæ°S äÉYÉªàLG 3 ¤EG 4 øe ájƒæ°ùdG äÉYÉªàL’G OóY ¢†«ØîàH

Ω2015/9/10 ≥aGƒŸG `g1436/11/26 ïjQÉJh ¢ù«ªÿG Ωƒj ‘ äó≤Y »àdGh ( á∏Ø≤e áªgÉ°ùe)

. ácô°ûdG á«Ø°üJ ≈∏Y á≤aGƒŸG ΩóY ```1

. ácô°ûdG QGôªà°SG ≈∏Y á≤aGƒŸG ```2

 Ω2015/10/7 ≥aGƒŸG `g1436/12/24 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ó≤©æŸG

 : »gh ¢VÉjôdG äÓHÉc ácô°ûd »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG OGƒe ¢†©H πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG :∫hC’G QGô≤dG

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG : (17) ô°ûY á©HÉ°ùdG IOÉŸG ácQÉ°ûŸGh êÉeóf’G : (4) á©HGôdG IOÉŸG

 ¢ù∏éŸG ájƒ°†Y : (20) ¿hô°û©dGh IOÉŸG IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«MÓ°Uh äÉ°UÉ°üàNG : (18) ô°ûY áæeÉãdG IOÉŸG

 ÒJôµ°ùdGh ¢ù«FôdG : (22) ¿hô°û©dGh á«fÉãdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ICÉaÉµe : (21) ¿hô°û©dGh ájOÉ◊G IOÉŸG

 ¢ù∏›  ¿É÷  (26)  ¿hô°û©dGh  á°SOÉ°ùdG  IOÉŸG  äGQGô≤dGh  äÉYÉªàL’G  ÜÉ°üf  :  (24)  ¿hô°û©dGh  á©HGôdG  IOÉŸG

 ìÉHQC’G ™jRƒJ : (44) ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG IOÉŸG äGƒ°UC’G ÜÉ°ùM : (36) ¿ƒKÓãdGh á°SOÉ°ùdG IOÉŸG IQGOE’G

 ¢VQÉ©e ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 á«dhódG ¿Gô¡¶dG

 á«ÑàµŸG äGõ«¡éà∏d Ωó≤àdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

 ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
 IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ádƒØ£dG Êƒ«©dG

  ¢VÉjôdG äÓHÉc ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb

(™bƒe) ™«bƒàdG

»Jƒa äôHhQ

ôjóe

(™bƒe) ™«bƒàdG

ôjƒe ó«ØjO

ôjóe

º°S’G

⁄É°S ∫BG …ó¡e ¢SÓY »∏Y

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y óª

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y ¬«dÉJ

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y ó«©°S

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y ô°UÉf

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y ó¡a

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y áªWÉa

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y ¢VƒY

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y ódÉN

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y ôaÉX

⁄É°S ∫BG ¢SÓY »∏Y »∏Y

Ω

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Êóe πé°S

1025441070

1021981053

1034200327

1010783698

1004137525

1024097725

1025441096

1010582045

1025441138

1025441120

1059523397

™«bƒàdG
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 á«Hô©dG á«é«∏ÿG ¢ShOôØdG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H ájQÉéàdG

 ájQÉéàdG  á«Hô©dG  á«é«∏ÿG ¢ShOôØdG  ácô°ûH  AÉcô°ûdG  ™ªàLG Ω2015/9/16  ≥aGƒŸG  `g1436/12/3  ïjQÉàH  ¬fCG

 øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1429/6/26 ïjQÉJh (4030215800) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 ácô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh , ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %50 äRhÉŒ ób »àdGh 2014/2013 á«¡àæŸG áæ°ùdG

 ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘

,,, ≥«aƒàdG ‹h ˆGh

 ÊÉãdG ±ô£dG                  ∫hC’G ±ô£dG                                       

 á°†HÉ≤dG á«dhódG º«£ØdG ácô°T : º°S’G             Ω.Ω.P ájQÉéàdG º«£ØdG ácô°T : º°S’G                 

 : ™«bƒàdG                : ™«bƒàdG                 

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , âæª°SC’G §∏N äÉYÉæ°U ácô°T ‘ AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/9/9 ≥aGƒŸG `g1436/11/25 ïjQÉàH ¬fCG

 á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd , ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1433/03/29 ïjQÉàH (1010329318) ºbQ …QÉéàdG

 Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe (%50) ÉgôFÉ°ùN äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

,,, ≥aƒŸG ˆGh

AÉcô°ûdG

 »©jó÷G º«gGôHG ˆGóÑY øH »∏Y                                »©jó÷G º«gGôHG ˆGóÑY øH ídÉ°U                        

 ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  ôjƒ£àdGh  QÉªãà°SÓd  á«dhódG  OÉa  ácô°ûH  AÉcô°ûdG  ™ªàLG  Ω2015/8/17  ïjQÉàH  ¬fCG

 …QÉéàdG  πé°ùdÉH  ó«≤ŸGh ácô°ûdG  ´ôa ôFÉ°ùN åëÑd  ¢VÉjôdG  áæjóÃ `g1429/11/21  ïjQÉJh (1010258606)

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf äRhÉŒ ób »àdGh `g1430/2/8 ïjQÉJh (1010262130) ºbQ

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG ´ôa QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

,,, ≥aƒŸG ˆGh

AÉcô°ûdG

 π«∏ÿG ídÉ°U óª øH ídÉ°U     π«∏ÿG ø°ùM ídÉ°U øH óª                      

 IOhóëŸG IQÉéà∏d IQƒ£àŸG á«Hô©dG Gƒ«d ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/8/20 ≥aGƒŸG `g1436/11/5 ïjQÉàH ¬fCG

 Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd IóL áæjóÃ 4030189644 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 6^69 äRhÉŒ ób »àdGh

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

 AÉcô°ûdG

 …Qƒ°üæŸG óªMCG ô°UÉf áØ«∏N : º°S’G                  á°†HÉ≤dG ô°UÉædG ácô°T : º°S’G                     

 : ™«bƒàdG                    : ™«bƒàdG                     

 `g1436 /   /    ïjQÉJh   ºbôH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH ∫ó©dG ÖJÉc iód QGô≤dG Gòg äÉÑKEG ”

 QGôªà°SEÉ`H âæª°SC’G §∏N äÉYÉæ°U ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh

 ôjƒ£àdGh QÉªãà°SEÓd á«dhódG OÉa ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 IQÉéà∏d IQƒ£àŸG á«Hô©dG Gƒ«d ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG øWh Éµ«°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

  IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG øWh Éµ«°S ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG 2015/7/22 ≥aGƒŸG `g1437/10/5 ïjQÉàH ¬fG

 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd `g1435/11/2  ïjQÉàH 2050102206  ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 ójó°ùàH º¡eGõàdG ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôbh . É¡dÉe ¢SGQ ∞°üf äRhÉŒ »àdGh Ω2015/12/31

 èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh . äÉ©aódG ∂∏J ¿CÉ°ûH AÉcô°ûdG ¥ÉØJG Ö°ùMh …Oƒ©°ùdG äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe 180 IOÉª∏d É≤ÑW É¡fƒjO

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg

...≥aƒŸG ˆGh

:ÊÉãdG ±ô£dG                                                              :∫hC’G ±ô£dG                                           

     ¢SG ¬jG ¢SG »∏°SG Éª«cQG ácô°T                                        »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd øWh                                

 IOhóëŸG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG øWh Éµ«°S ácô°T ™æ°üe                                                  

`g 1436/12/24 ïjQÉàH QGôb

 ( 2050082004 ) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP) ¬µjô°Th ÊGhõZ »∏Y ∫OÉY ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 : ƒgh ΩÉeódG áæjóÃ `g 1433/4/24 ïjQÉJh

 ∫hCG ±ôW                  ÊGhõZ óªMCG º°SÉb »∏Y ó«°ùdG – 1

 ÊÉK ±ôW                  ÊGhõZ º°SÉb »∏Y ∫OÉY ó«°ùdG – 2

 »∏Y ∂jô°ûdG ¤EG ¬à°üM πeÉc øY (ÊÉãdG ±ô£dG) ÊGhõZ º°SÉb »∏Y ∫OÉY ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJ’G ≈∏Y AÉæH

 º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh ádÉªYh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉŸ (∫hC’G ±ô£dG) ÊGhõZ óªMCG º°SÉb

 ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc

 IOÉª∏d kÉ≤ÑWh QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G

 »∏Y ó«°ùdG ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àf G ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15)

 . ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg ÊGhõZ óªMCG º°SÉb

.≥«aƒàdG ‹h ˆGh

 ÊÉãdG ±ô£dG                     ∫hC’G ±ô£dG                                        

 ÊGhõZ º°SÉb »∏Y ∫OÉY                               ÊGhõZ óªMCG º°SÉb »∏Y                               

 :™«bƒàdG             :™«bƒàdG                               

 á«Ñ£dG ájÉYô∏d á«bô°ûdG IÉ«◊G ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 äGQÉªãà°SE’Gh ôjƒ£à∏d QÉª©dG äGRÉ‚EG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H ájQÉ≤©dG

 :AÉcô°ûdG ™ªàLCG Ω2015/10/8 ≥aGƒŸG `g1435/12/24 ¢ù«ªÿG Ωƒj ‘ ¬fCG

 (1010255159) ºbQ …QÉŒ πé°S -IOhó á«dƒÄ°ùe äGP – IOhóëŸGh áfÉ«°üdGh π«¨°ûà∏d ájOƒ©°ùdG øWh ácô°T  -1

 .(∫hC’G ±ô£dG )                                                   . `g1429/8/17 ïjQÉàH ¢VÉjôdG øe QOÉ°U

 QOÉ°U (1061555684) ºbQ Êóe πé°S -á«°ùæ÷G …Oƒ©°S -ÊÉ£ë≤dG ójR »æH ¢VƒY øH óª øH øªMôdGóÑY  -2

.( ÊÉãdG ±ô£dG )                                                            . `g1415/4/13 ïjQÉàH ¢VÉjôdG øe

 øe QOÉ°U (1010258342) ºbQ …QÉŒ πé°S – IOhó á«dƒÄ°ùe äGP – á«Ñ£dG ájÉYô∏d á«bô°ûdG IÉ«◊G ácô°ûH

 ähRÉŒ »àdGh  Ω2014/12/31  ‘  á«¡àæŸG  áæ°ùdG  øY ácô°ûdG  ôFÉ°ùN åëÑd  .  `g1429/11/18  ïjQÉàH  ¢VÉjôdG

 QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a ,äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑWh ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%50)

 .á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG

,,,,≥aƒŸG ˆGh

IOhóëŸG áfÉ«°üdGh π«¨°ûà∏d ájOƒ©°ùdG øWh ácô°T /∫hC’G ±ô£dG             

:™«bƒàdG         øeDƒŸG Ú°ùM øH QóæH /PÉà°SC’G QGô≤dG Gòg ≈∏Y ™«bƒàdÉH É¡∏ãÁh             

   :™«bƒàdG         ÊÉ£ë≤dG ójR »æH ¢VƒY øH óª øH øªMôdGóÑY /ÊÉãdG ±ô£dG             

 äGQÉªãà°S’Gh ôjƒ£à∏d QÉª©dG äGRÉ‚EG ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/10/30 ≥aGƒŸG `g1436/12/30 ïjQÉàH ¬fCG

 ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1429/6/20 ïjQÉJh (1010252435) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , ájQÉ≤©dG

 . Ω2014 ‹ÉŸG ΩÉ©∏d ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%50) äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

 QÉª©dG QÉªY óªMCG øH ójõj /º°S’G                        ¿É«∏©dG ôµH óªM øªMôdGóÑY /º°S’G                

 /™«bƒàdG       /™«bƒàdG                

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , äGQÉ≤©∏d á«Hô©dG ÉjGƒf ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/9/10 ≥aGƒŸG `g1436/11/26 : ïjQÉàH ¬fCG

 ‘  á«¡àæŸG  áæ°ùdG  øY  ácô°ûdG  ôFÉ°ùN  åëÑd  ¢VÉjôdG  áæjóÃ  `g1434/7/5  ïjQÉàH  (1010374711)  ºbQ  …QÉéàdG

 . É¡dÉe ¢SCGQ øe %50 øe ÌcCG áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG äRhÉŒ ób »àdGh Ω2014/12/31

 ‹ÉŸG  ºYódG  Ëó≤J ™e ácô°ûdG  QGôªà°SG  ´ÉªLE’ÉH  AÉcô°ûdG  Qôb ó≤a äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG  ΩÉµMC’  É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 ôªædG ˆGóÑY øH óª : º°S’G                     πÑ≤ŸG óª øH ó¡a : º°S’G                            

  : ™«bƒàdG                      : ™«bƒàdG                            

 Ω2014/12/31 ïjQÉJ ‘ ¬fCG 1010302565 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG á«Hô©dG ÖeƒcƒjOCG ácô°T øëf ºcó«Øf

 ‘  á«¡àæŸG  áæ°ù∏d  á«dÉŸG  ôFÉ°ùN  åëÑd  IOhóëŸG  á«Hô©dG  ÖeƒcƒjOG  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  ™ªàLG  `g1436/3/9  ≥aGƒŸG

 . ∫ÉŸG ¢SCGQ äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG QGôªà°SG QGôb ≈∏Y ´ÉªLE’G ” ‘ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f ‘ (180) IOÉª∏d ΩÉµMC’G ≈∏Y AÉæHh

 . ¤É©J ˆG áÄ«°ûÃ áeOÉ≤dG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG »£îàd

,,≥aƒŸG ˆGh

 ÊÉãdG ∂jô°ûdG      ∫hC’G ∂jô°ûdG                                        

 IOhóëŸG ∫ƒ∏ë∏d ÖeƒcƒjOCG ácô°T      ÊhÎµdE’G ÖjQóàdGh º«∏©à∏d á«dhódG ácô°ûdG             

 äGQÉ≤©∏d á«Hô©dG ÉjGƒf ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 IOhóëŸG á«Hô©dG ÖeƒcƒjOCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 ¬µjô°Th ÊGhõZ »∏Y ∫OÉY ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH
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 ä’hÉ≤ª∏d ábÉ£dGh Iƒ≤dG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

™jQÉ°ûŸG ôjƒ£àd ¢ùªg ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

 ácô°T ∫Ée ¢SGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLG , Ω2015 /9/8 ≥aGƒŸG `g1436 /11/24 Ωƒj ‘ á≤«aƒJh ¤É©J ˆG ¿ƒ©H

 ,  `g1421/07/20 ïjQÉJh (2051024565) ºbQ â– …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG ä’hÉ≤ª∏d ábÉ£dGh Iƒ≤dG

 ∞°üf äRhÉŒ »àdGh  , Ω2014/12/31 ‘ á«¡àæŸGh (2014) á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd . ÈÿG áæjóÃ

. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµM’ É≤ÑWh É¡dÉe ¢SCGQ

 á«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõ«Ã ∂dP ôKCG ô¡¶j ±ƒ°Sh É¡fƒjO ™aóH º¡eGõàdG ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

. ˆG áÄ«°ûÃ

,,,, ≥«aƒàdG ‹h ˆGh

 AÉcô°ûdG ™«bƒJ

 º°TÉg Ú°ùM ∫ÉªL                             »Ñ«°ü≤dG óªMCG ∞°Sƒj                                      

 ïjQÉJh (1010231073 ) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e ( IOhó á«dhDƒ°ùe äGP )  ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£àd ¢ùªg ácô°T

 IQƒcòŸG ácô°ûdG »Ø°üe ø∏©j . äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ΩÉµMCG  ≈∏Y AÉæH ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1428/3/21

 á«Ø°üà∏d  »eÉàÿG  ÜÉ°ù◊G  ≈∏Y  º¡àbOÉ°üeh  `g1436/8/28  ïjQÉàH  AÉcô°ûdG  ´ÉªàLG  ó©H  ∂dPh  É¡à«Ø°üJ  AÉ¡àfG

 Éªc Ò¨∏d É¡«∏Y á≤ëà°ùe ¿ƒjO óLƒJ ’h ácô°ûdG äÉeGõàdGh ¿ƒjO áaÉc OGó°S ” ób ¬fCÉH »Ø°üŸG ô≤jh »Ø°üŸG ôjô≤Jh

 á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ∂dPh πª©dG Öàµe √ÉŒ ácô°ûdÉH Ú∏eÉ©dG ™«ªL ´É°VhCG ájƒ°ùJ ” ób ¬fCÉH »Ø°üŸG ô≤j

 . ¢VÉjôdG áæjóÃ (1010231073) ºbQ ácô°ûdÉH ¢UÉÿG …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûd

 ¢SG »H »°S ¬jõcôŸG äGó©ŸG áfÉ«°U ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH IOhóëŸG á«Hô©dG

 …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸGh( ácô°ûdG ´ƒf )IOhó á«dDƒ°ùe äGP ácô°T  ä’hÉ≤ª∏d á©°ùàdG •ƒ£ÿG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb

-:ºgh  ΩÉeódG áæjóÃ `  ``g1437/1/13  ïjQÉJh ( 2050050332  ) ºbôH

 ∫hCG ±ôW            …ô¡ŸG ó©°S ˆGóÑY ¢VƒY / ó«°ùdG -1

 ÊÉK ±ôW              …ô¡ŸG ó©°S ˆGóÑY º∏°ùe / ó«°ùdG -2

  ∂jô°ûdG ¤G ¬à°üM πeÉc øY (ÊÉãdG ±ô£dG) …ô¡ŸG ó©°S ˆGóÑY º∏°ùe / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y GAÉæH

 (∫hC’G ±ô£dG) …ô¡ŸG ó©°S ˆGóÑY ¢VƒY

 ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh ¬dÉªYh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 ΩÉ¶f  øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG  ΩÉµMC’  É≤ah Éª¡àaô©Ã ¬«Ø°üàdG  ¬dÉªYCG  RÉ‚ÉH  ÉeÉb  Éª¡fCÉH  ¿Éµjô°ûdG  ô≤j  ô≤j  Éªc  ¬d

 ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d  kÉ≤ÑWh QGô≤dG  Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG  ≈∏Y á≤ëà°ùŸG  IÉcõdG  OGó°Sh äÉcô°ûdG

  ˆGóÑY ¢VƒY / ó«°ùdG ƒg óMGh ∂jô°T ¤G É¡dÉe ¢SGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG

. ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh …ô¡ŸG ó©°S

 ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

,≥aƒŸG ˆGh

 ÊÉãdG ±ô£dG                                                                  ∫h’G ±ô£dG                                         

…ô¡ŸG ó©°S ˆGóÑY º∏°ùe                                              …ô¡ŸG ó©°S ˆGóÑY ¢VƒY                             

: ™«bƒàdG                                                                           : ™«bƒàdG                             

 (5851002878) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T IOhóëŸG á«dhódG ¿hòØæe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 ` : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1425/3/29 ïjQÉJh

 . ¿ÉãeQ ∫BG ó©°S ídÉa ó«©°S `1

 . ¿ÉãeQ ∫BG ídÉa ó«©°S …OÉ¡dGóÑY `2

  áµjô°ûdG / ∂jô°ûdG ¤EG ¬°ü°üM πeÉc øY , ¿ÉãeQ ∫BG ídÉa ó«©°S …OÉ¡dGóÑY / ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 . ¿ÉãeQ ∫BG ó©°S ídÉa ó«©°S

 Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j

 íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh , QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG

 ÖZQ óbh Gòg , ¿ÉãeQ ∫BG ó©°S ídÉa ó«©°S ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 ¿ÉãeQ ∫BG ídÉa ó«©°S …OÉ¡dGóÑY : º°S’G             ¿ÉãeQ ∫BG ó©°S ídÉa ó«©°S : º°S’G                 

 : ™«bƒàdG               : ™«bƒàdG                 

 ¢SCGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLEG  . Ω2015/8/17  ≥aGƒŸG `g1436/11/2  AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ¬`≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 `g1429/1/20 ïjQÉJh 2050058174 ºbQ â– …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG ,ä’hÉ≤ª∏d á«Hô©dG ƒÑeÉ°S á`cô°T ∫Ée

 ∞°üf äRhÉŒ »àdGh 2014/Èª°ùjO /31 ‘ á«¡àæŸGh 2014 á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ,ΩÉeódG áæjóÃ

.äÉcô°ûdG ΩÉ`¶f øe 180 IOÉŸG ΩÉµMC’ kÉ≤ÑWh É¡dÉe ¢SCGQ

 á«dÉàdG á`cô°ûdG á«fGõÃ ∂dP ôKCG ô¡¶j ±ƒ°Sh É¡fƒjO ™aóH º¡eGõàdEG ™e ácô°ûdG QGôªà°SEG ´ÉªLE’ÉH AÉ`cô°ûdG Qôb ó≤a

.ˆG áÄ«°ûÃ

,,≥«aƒàdG »`dh ˆGh

óàª«d »æÑeƒc »°S ófBG …EG ƒÑeÉ°S á`cô°T                                ä’hÉ≤ª∏d á«Hô©dG AÉ`æH á°ù°SDƒe                    

…É`L ≠fƒj »L /ó«°ùdG :É`¡∏ãÁh                                º°SÉb ∫BG øªMôdGóÑY øH ódÉN .O :É`¡∏ãÁh          

 ¢SƒH ácô°T ∫Ée ¢SGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/10/7 ≥aGƒŸG `g1436/12/24 Ωƒj ‘ á≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 .`g1401/1/7  ïjQÉJh2051006762  ºbQ â– …QÉéàdG  πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  .IOhóëŸG ó«°TôdG  Î°ù«æªà°ùjh ¢ù«dÉc

 ∞°üf äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31  ‘ á«¡àæŸGh (2014) á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ÈÿG áæjóÃ

. äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµM’ kÉ≤ÑWh É¡dÉe ¢SGQ

 á«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõ«Ã ∂dP ôKG ô¡¶j ±ƒ°Sh É¡fƒjO ™aóH º¡eGõàdG ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

 . ˆG áÄ«°ûÃ

,,, ≥«aƒàdG ‹h ˆGh ,,,, 

ÊÉãdG ±ô£dG                                                                          ∫h’G ±ô£dG                                   

§°ShC’G ¥ô°ûdG ƒ«∏HO »c »H ácô°T                                            ó«°TôdG óª ó«°TQ ˆG óÑY                       

 ä’hÉ≤ª∏d á«Hô©dG ƒÑeÉ°S á`cô°T ‘ AÉ`cô°ûdG QGô`b
á`cô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 ó«°TôdG Î°ù«æªà°ùjh ¢ù«dÉc ¢SƒH ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
á`cô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H IOhóëŸG

 √Écô°Th …ó«°TQ ⁄É°S Oƒ©°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôbEG
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH IOhóëŸG

 IOhóëŸG á«dhódG ¿hòØæe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

2015/10/5 ïjQÉJ ÚæK’G Ωƒj ‘ ¬fCG

 ‘ º¡°ü°üM øY ∫RÉæàdÉH AÉcô°ûdG ™«ªL QGôbEG ”h IOhóëŸG √Écô°Th …ó«°TQ ⁄É°S Oƒ©°S ácô°T AÉcô°T ´ÉªàLG ”

 AÉcô°ûdG ™«ªL ≥aGh óbh ¬dÉªYh ¿ƒjO øe É¡«∏Y Éeh É¡dÉÃ ¬cô°ûdG πÑb óbh …ó«°TQ ⁄É°S Oƒ©°S »∏Y / ```d ácô°ûdG

. ∂dòH º¡æe QGôbEG Gògh ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒ–h ∫RÉæàdÉH

 AÉcô°ûdG                       

 …ó«°TQ ⁄É°S Oƒ©°S -1

 …ó«°TôdG ¥hRôe º∏°ùe áéjóN -2

 …ó«°TQ ⁄É°S Oƒ©°S »∏Y -3

 …ó«°TQ Oƒ©°S ⁄É°S -4

 …ó«°TQ Oƒ©°S Oƒ¡Y -5

 …ó«°TQ Oƒ©°S ËQ -6

 …ó«°TQ Oƒ©°S …RÉ÷G -7

™«bƒàdG

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

 ΩÉµMCG ≈∏Y kGAÉæH ΩÉeódG áæjóÃ `g1429/4/27 ïjQÉJ h ( 2050060102 ) ºbQ …QÉŒ πé°S (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)

 . äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ( 222 ) IOÉŸG

 ÜÉ°ù◊G ≈∏Y º¡àbOÉ°üeh `g1434/2/18 ïjQÉàH AÉcô°ûdG ´ÉªàLG ó©H ∂dP h . É¡à«Ø°üJ AÉ¡àfG IQƒcòŸG ácô°ûdG »Ø°üe ø∏©j

.»Ø°üŸG ôjô≤J h á«Ø°üà∏d »eÉàÿG

 ” áfCÉH »Ø°üŸG ô≤j Éªc Ò¨∏d É¡«∏Y á≤ëà°ùe ¿ƒjO óLƒJ ’h ácô°ûdG äÉeGõàdG h ¿ƒjO áaÉc OGó°S ” ób ¬fCÉH »Ø°üŸG ô≤j h

 …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûd á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G ∫Éªµà°S’ ∂dPh ΩGó≤à°S’G Öàµe √ÉŒG ácô°ûdÉH Ú∏eÉ©dG ™«ªL ´É°VhCG ájƒ°ùJ

. `g1429/4/27 ïjQÉJh ΩÉeódG áæjóÃ ( 2050060102 ) ºbQ IQÉéàdG IQGRƒH á°üàîŸG á¡÷G iód ácô°ûdÉH ¢UÉÿG

 øe ∂dPh ácô°ûdG ≈∏Y Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ô¡¶j ób Ée OGó°ùH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àe h øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©J óbh

.á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 øjƒªà∏d ΩÉ°ûdG »HGhQ ádÓgEG ácô°T á«Ø°üàH QÉ¡°TEG
á«ÑæLCG á°TÉYE’Gh

ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

ácô°ûdG »Ø°üe

ºæjƒ¨dG ó©°S óª :º°S’G

:™«bƒàdG

 ácô°ûdG »Ø°üe

 ≥«à©dG ó©°S øH õjõ©dGóÑY

 Ió«≤ŸGh (IOhó á«dDƒ°ùe äGP) ácô°T IOhóëŸG á«Hô©dG  ¢SG »H »°S ¬jõcôŸG äGó©ŸG áfÉ«°U ácô°T ‘ AÉcô°ûdGQôb

:ºgh ÈÿG áæjóÃ 1425/3/8 ïjQÉJh (2051029415) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH

 ∫hCG ±ôW                   Ú°ù◊G Ú°ùj QOÉ≤dGóÑY Ú°ùj /ó«°ùdG -1

 ÊÉK ±ôW                      »Hô◊G ó«©°S øH Ò°†N »∏Y/ó«°ùdG -2

 ¤EG ¬à°üM πeÉc øY (ÊÉãdG ±ô£dG) »Hô◊G ó«©°S øH Ò°†N »∏Y/ ∂jô°ûdG ∫RÉæJ »∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG »∏Y GAÉæH

(∫h’G ±ô£dG ) Ú°ù◊G Ú°ùj QOÉ≤dGóÑY Ú°ùj / ∂jô°ûdG

 ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh   ¬dÉªYh äÉeGõàdG øe É¡«∏YÉeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµM’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYG RÉ‚CÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc ,¬d

.QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ »àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG »∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh

 ∂jô°T ¤EG  É¡dÉe ¢SCGQ  ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh

ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg Ú°ù◊G Ú°ùj QOÉ≤dGóÑY Ú°ùj / ó«°ùdG ƒg óMGh

,,,,,¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°ù∏e »∏Yh

ÊÉãdG ±ô£dG                                                                       ∫h’G ±ô£dG                                           

»Hô◊G ó«©°S øH Ò°†N »∏Y                                         Ú°ù◊G Ú°ùj QOÉ≤dGóÑY Ú°ùj                            

,
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 É¡∏jƒëàH ájQÉéàdG πeÉµàdG Éª°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe

 `g 1435/9/12 ïjQÉàH 2051058200 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH ó«≤ŸGh ájQÉéàdG πeÉµàdG Éª°S ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

:ºgh ΩÉeódG áæjóÃ

 ∫hCG ±ôW                               »LÉé©dG ¿Éª«∏°S øH ˆGóÑY øH óª :ó«°ùdG

 ÊÉK ±ôW                                 ôeÉãdG ∞«£∏dGóÑY øH ⁄É°S øH ídÉ°U :ó«°ùdG

ådÉK ±ôW                                           ÊGôgõdG á«£Y øH »∏Y øH QóæH :ó«°ùdG

 »∏Y øH QóæHh (∫hC’G ±ô£dG) »LÉé©dG ¿Éª«∏°S øH ˆGóÑY øH óª :AÉcô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y Éª¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 πé°S ájQÉéàdG á«ë°üdG äÉ«æ≤àdG º°SÉH ó«≤ŸG ácô°ûdG ´ôa ‘ º¡°ü°üM πeÉc ≈∏Y (ådÉK ±ôW) ÊGôgõdG á«£Y øH

 ∞«£∏dGóÑY øH ⁄É°S øH ídÉ°U :∂jô°ûdG ¤G `g1436/10/12 ïjQÉàH ΩÉeódG øe QOÉ°U 2050106282 ºbQ …QÉŒ

 (ÊÉK ±ôW) ôeÉãdG

 º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYG RÉ‚EÉH GƒeÉb º¡fÉH ÚdRÉæàŸG AÉcô°ûdG ô≤jh ádÉªYh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ

 ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ´ôa ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµME’ É≤ah

 ¢SGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH »°†≤æe ácô°ûdG ´ôa íÑ°üj äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (15) IOÉª∏d É≤ÑWh QGô≤dG Qhó°U

. ôeÉãdG ∞«£∏dGóÑY øH ⁄É°S øH ídÉ°U :ó«°ùdG ƒgh óMGh ∂jô°T ≈∏Y É¡dÉe

,,, AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh ájOôa á°ù°SDƒe ¤G É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gògh

,,,≥aƒŸG ˆGh

ÊÉãdG ±ô£dG                                                                                  ∫hC’G ±ô£dG                                  

ôeÉãdG ∞«£∏dGóÑY øH ⁄É°S øH ídÉ°U                                          »LÉé©dG ¿Éª«∏°S øH ˆGóÑY øH óª              

:™«bƒàdG                                                                                           :™«bƒàdG              

ådÉãdG ±ô£dG

  ÊGôgõdG á«£Y øH »∏Y øH QóæH 

                                   :™«bƒàdG                                                                         

 ÊGôª©dG ôjƒ£àdGh äÉ©éàæŸG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH IOhóëŸG

 ácô°ûd ∫ÉŸG ¢SCGQ πeÉµd ¿ƒµdÉŸG AÉcô°ûdG ™ªàLG `g1437/1/6  ≥aGƒŸG 2015/10/19  Ωƒj ‘ ¬≤«aƒJh ˆG ¿ƒ©H

 áæjóÃ 1429/6/20 ¬îjQÉJh 2050060981 ºbQ â– …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG IOhóëŸG IóëàŸG ÉjGhõdG ™æ°üe

 ∞°üf äRhÉŒ »àdGh 2014 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH á«¡àæŸGh Ω2014 ΩÉ©d á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ÈÿG

.äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IóŸG ΩÉµM’ É≤ÑW É¡dÉe ¢SGQ

 á«dÉàdG ácô°ûdG á«fGõ«Ã ∂dP ôKG ô¡¶j ±ƒ°Sh É¡fƒjO ™aóH º¡eGõàdG ™e ácô°ûdG QGôªà°SG ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

.ˆG áÄ«°ûÃ

IóëàŸG ÉjGhõdG ™æ°üe ácô°T

∂jô°T                                                          ∂jô°T                                                           

IQhób QƒfCG QÉªY                                             …Oô°ùdG »∏Y                                                     

 Ω2015/9/13 ≥aGƒŸG `g1436/11/29 (IOhó á«dƒÄ°ùe äGP )

 ¢VÉjôdG áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH á∏é°ùŸGh IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T »gh QÉªãà°S’G OQGƒe ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 , πªY …CÉH º≤J ⁄h É¡°ù«°SCÉJ òæe •É°ûf …CG ¢SQÉ“ ⁄ ácô°ûdG ¿CÉH `g1431/11/10 ïjQÉJh (1010297018) ºbôH

 ´RÉæàe hCG á∏LBG hCG ádÉM äÉeGõàdG hCG ÉfƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hCG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc

 . á°üàîŸG äÉ¡÷G hCG ádhó∏d Ωƒ°SQ hCG ÖFGô°V hCG IÉcR ájCG É¡«∏Y É≤ëà°ùe ¢ù«dh , Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y

 ób AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

 ácô°ûdG á«Ø°üàH GƒeÉb

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG ≈∏Y ô¡¶j ób Ée AGOCÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

 . á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ºµ◊ É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉH QGôbEGh , »eÉàN ÜÉ°ùMh , á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©jh

 . ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH ÉÑ∏W Èà©j Éªc , äÉcô°ûdG

  AÉcô°ûdG äÉ©«bƒJ

 : ™«bƒàdG    πeGõdG ˆGóÑY ∞°Sƒj .O  `1                                  

 : ™«bƒàdG                       OÉª◊G ôeÉ°S QóH  `2                                  

 : ™«bƒàdG                       »ª≤ÑdG »MÉæe »Ø∏e  `3                                  

 : ™«bƒàdG                       ¿Éªã©dG ˆGóÑY óªMCG  `4                                  

 : ™«bƒàdG                      ø°ûYÉH øªMôdGóÑY ˆGóÑY .O  `5                                  

 äGP ácô°T –  ∞«£∏dGóÑ©dG äÉ°ThôØe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb 2015/10/4  ≥aGƒŸG `g1436/12/21  Ωƒ«dG Gòg ‘

 : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1410/11/5 ïjQÉàH 1010077181 ºbQ …QÉŒ πé°S IOhó á«dhDƒ°ùe

 ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY – 1

 ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY ¿Éª«∏°S – 2

 ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY óªMCG – 3

 ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY ∞«£∏dGóÑY – 4

 ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY óªMCG ∂jô°ûdGh ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY ¿Éª«∏°S ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJEG ≈∏Y AÉæH

 çÉKCÓd Iôjõ÷G ™æ°üe º°SEÉH É¡Yôah ácô°ûdG ‘ º¡°ü°üM πeÉc øY , ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY ∞«£∏dGóÑY ∂jô°ûdGh

 ÉÃ ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY ∂jô°ûdG ¤EG  `g1412/9/14 ïjQÉàH ¢VÉjôdG øe QOÉ°U 1010092929 ºbQ »Yôa πé°S

 , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe º¡bƒ≤M πeÉc Gƒª∏à°SEG ób º¡fCÉH ÚdRÉæàŸG AÉcô°ûdG ô≤jh äÉeGõàdEG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d

 OGó°Sh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ kÉ≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH GƒeÉb º¡fCÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc

 íÑ°üJ äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f  øe  (15)  IOÉª∏d  kÉ≤ÑWh ,  QGô≤dG  Qhó°U ïjQÉJ  ≈àM AÉcô°ûdGh  ácô°ûdG  ≈∏Y  á≤ëà°ùŸG  IÉcõdG

 ÖZQ óbh Gòg . ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY ƒgh óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉª°SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfEG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG

.ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG

 . AÉcô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

...................................... ™«bƒàdG                  ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY / ∂jô°ûdG              

...................................... ™«bƒàdG                 ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY ¿Éª«∏°S / ∂jô°ûdG              

...................................... ™«bƒàdG                 ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY óªMCG / ∂jô°ûdG              

...................................... ™«bƒàdG                 ∞«£∏dGóÑ©dG ¿Éª«∏°S ôªY ∞«£∏dGóÑY / ∂jô°ûdG              

 πé°ùdÉH Ió«≤ŸG , »ŸÉ©dG ôØ°ùdG …OÉf ácô°T ´ôØd AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω2015/9/13 ≥aGƒŸG `g1436/11/29 ïjQÉàH ¬fG

 ‘ á«¡àæŸG  áæ°ùdG  øY ácô°ûdG  ôFÉ°ùN åëÑd  ¢VÉjôdG  áæjóÃ `g1427/7/22  ïjQÉJ  (1010222306) ºbQ …QÉéàdG

.∫ÉŸG ¢SCGQ ∞°üf äRhÉŒ »àdGh Ω2014/12/31

 á«£¨àd ‹ÉŸÉªYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG ´ôa ´ÉªL’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµM’ kÉ≤ÑWh

.á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J

,,,ºµfhÉ©J ø°ùM ºµd øjôcÉ°T

 É¡∏jƒëàH ∞«£∏dGóÑ©dG äÉ°ThôØe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe

 QGôªà°SEÉ`H »ŸÉ©dG ôØ°ùdG …OÉf ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ´ôa ºYOh

 ä’hÉ≤ª∏d á«ŸÉ©dG ÉfÉeCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

IOhóëŸG QÉªãà°SE’G OQGƒe ácô°T á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôbEG

 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤e IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ä’hÉ≤ª∏d á«ŸÉ©dG ÉfÉeCG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

 : ºgh ¢VÉjôdG áæjóÃ `g1435/8/26 ïjQÉJh (1010418379)

 . º¡jQódG ô°UÉf ∞°Sƒj ó©°S `1

 . º¡jQódG óªMCG ô°UÉf ∞°Sƒj `2

 ó©°S /∂jô°ûdG  ¤EG  ¬à°üM πeÉc øY ,  º¡jQódG  óªMCG  ô°UÉf ∞°Sƒj /∂jô°ûdG  ∫RÉæJ  ≈∏Y º¡æ«H  Éª«a  ¥ÉØJG  ≈∏Y AÉæH

 º¡jQódG ô°UÉf ∞°Sƒj

 ,¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fCÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤jh , äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe Éª¡d ÉÃ

 äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµMC’ É≤ah Éª¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH ÉeÉb Éª¡fCÉH ¿Éµjô°ûdG ô≤j Éªc

 íÑ°üJ  äÉcô°ûdG  ΩÉ¶f  øe  (15)  IOÉª∏d  É≤ÑWh  ,  QGô≤dG  Qhó°U  ïjQÉJ  ≈àM  ácô°ûdG  ≈∏Y  á≤ëà°ùŸG  IÉcõdG  OGó°Sh

 ÖZQ óbh Gòg , º¡jQódG ô°UÉf ∞°Sƒj ó©°S ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG É¡dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG Ö°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG

 . ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG

 : ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

 º¡jQódG óªMCG ô°UÉf ∞°Sƒj : º°S’G                                         º¡jQódG ô°UÉf ∞°Sƒj ó©°S : º°S’G                 

 : ™«bƒàdG                        : ™«bƒàdG                 

 IOhóëŸG IóëàŸG ÉjGhõdG ™æ°üe ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H

 4031038177 ºbQ …QÉŒ πé°S IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T  IOhóëŸG ÊGôª©dG ôjƒ£àdGh äÉ©éàæŸG ácô°T ‘ AÉcô°ûdG Qôb

: ºgh áeôµŸG áµe áæjóÃ `g1419/4/6  ïjQÉJ

1009973296 ºbQ Êóe πé°S ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S áfRƒdG QOÉ≤dGóÑY øH IõªM øH »ëj : QƒàcódG -1

∫hCG ±ôW

1010956868 ºbQ Êóe πé°S ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ®ƒØ øH ídÉ°U øH óª øH ˆGóÑY : ó«°ùdG -2

ÊÉK ±ôW

 øe (114-113-112-111-110-109) ºbQ áØ«ë°üH áeôµŸG áµÃ ¤h’G ∫ó©dG áHÉàc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸGh

.  `g1419/3/18 ïjQÉJh ( 1506) ºbQ §Ñ°†dG

 »ëj ∂jô°ûdG ¤EG ¬à°üM πeÉc øY ®ƒØ øH ídÉ°U øH óª øH ˆGóÑY ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 Ée πc øY k’ƒÄ°ùe ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ¿ƒµjh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ áfRƒdG QOÉ≤dGóÑY øH IõªM øH

 ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤j Éªc,äÉeGõàdG øe ácô°ûdG ≈∏Y ÖLƒàj

 áaÉc ô≤jh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµM’ kÉ≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH GƒeÉb º¡fÉH AÉcô°ûdG

 (15) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh , QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°S ” ¬fÉH ±GôW’G

 IõªM øH »ëj ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG ¬dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

 πé°ùdG ïjQÉJh ºbQh º°SG ¢ùØæH ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg áfRƒdG QOÉ≤dGóÑY øH

.ájOôa á°ù°SDƒe ¤G É¡∏jƒ– óæY ácô°û∏d …QÉéàdG

    .¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh     

(∫RÉæàŸG) ÊÉãdG ∂jô°ûdG                                                       (¬d ∫RÉæàŸG) ∫hC’G ∂jô°ûdG                       

®ƒØ øH ídÉ°U øH óª øH ˆGóÑY : º°S’G                        áfRƒdG QOÉ≤dGóÑY øH IõªM øH »ëj : º°S’G        

(Ω’G ácô°ûdG) ΩÉ©dG ôjóŸG

:º°S’G

:™«bƒàdG
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 IOhóëŸG äGhÌdG QOGƒc ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ájOôa á°ù°SDƒe ≈dEG ácô°T øe É¡∏jƒëàH

 4031065647  ºbQ …QÉŒ πé°S IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T  IOhóëŸG äGhÌdG QOGƒc ácô°T ‘ AÉcô°ûdG  Qôb

: ºgh áeôµŸG áµe áæjóÃ `g1433/1/15  ïjQÉJ

1009973296 ºbQ Êóe πé°S ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S áfRƒdG QOÉ≤dGóÑY øH IõªM øH »ëj : QƒàcódG -1

∫hCG ±ôW

1044519047 ºbQ Êóe πé°S ÖLƒÃ á«°ùæ÷G …Oƒ©°S ø°ùM øjódG AÉ«°V øH ø°ùM øH ±Gƒf : ó«°ùdG -2

ÊÉK ±ôW

 Oƒ≤Y πé°ùH  áeôµŸG áµÃ á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG  áaô¨dG  iód πª©dÉH  ∞∏µŸG ∫ó©dG  ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑãŸGh

. `g1436/8/21 ïjQÉJh (361189620) ºbQ §Ñ°†dÉH äÉcô°ûdG

 »ëj ∂jô°ûdG ¤EG ¬à°üM πeÉc øY ø°ùM øjódG AÉ«°V øH ø°ùM øH ±Gƒf ∂jô°ûdG ∫RÉæJ ≈∏Y º¡æ«H Éª«a ¥ÉØJG ≈∏Y AÉæH

 Ée πc øY k’ƒÄ°ùe ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ¿ƒµjh äÉeGõàdG øe É¡«∏Y Éeh ¥ƒ≤M øe É¡d ÉÃ áfRƒdG QOÉ≤dGóÑY øH IõªM øH

 ô≤j Éªc , ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG øe ¬bƒ≤M áaÉc º∏à°SG ób ¬fÉH ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ô≤j Éªc,äÉeGõàdG øe ácô°ûdG ≈∏Y ÖLƒàj

 áaÉc ô≤jh äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe ô°ûY …OÉ◊G ÜÉÑdG ΩÉµM’ kÉ≤ah º¡àaô©Ã á«Ø°üàdG ∫ÉªYCG RÉ‚ÉH GƒeÉb º¡fÉH AÉcô°ûdG

 (15) IOÉª∏d kÉ≤ÑWh , QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ ≈àM AÉcô°ûdGh ácô°ûdG ≈∏Y á≤ëà°ùŸG IÉcõdG OGó°S ” ¬fÉH ±GôW’G

 IõªM øH »ëj ƒg óMGh ∂jô°T ¤EG ¬dÉe ¢SCGQ ¢ü°üM ™«ªL ∫É≤àfG ÖÑ°ùH á«°†≤æe ácô°ûdG íÑ°üJ äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe

 πé°ùdG ïjQÉJh ºbQh º°SG ¢ùØæH ájOôa á°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒëàH ¬d ∫RÉæàŸG ∂jô°ûdG ÖZQ óbh Gòg áfRƒdG QOÉ≤dGóÑY øH

. ájOôa á°ù°SDƒe ¤G É¡∏jƒ– óæY ácô°û∏d …QÉéàdG

 . ¿Éµjô°ûdG ™bh ≥Ñ°S Ée ≈∏Yh

(∫RÉæàŸG) ÊÉãdG ∂jô°ûdG                                                    (¬d ∫RÉæàŸG) ∫hC’G ∂jô°ûdG                         

ø°ùM øjódG AÉ«°V øH ø°ùM øH ±Gƒf : º°S’G                      áfRƒdG QOÉ≤dGóÑY øH IõªM øH »ëj : º°S’G           

 Òª©àdGh äGAÉ°ûfEÓd πcƒàdG ôéa / ácô°ûH AÉcô°ûdG ™ªàLG Ω11/10/2015  ≥aGƒŸG `g28/12/1436  ïjQÉàH ¬fCG

 øY ácô°ûdG ôFÉ°ùN åëÑd ¢VÉjôdG áæjóÃ `g04/09/1430 ïjQÉàH (1010273329) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdÉH Ió«≤ŸG

 . ∫ÉjQ 618,766 äRhÉŒ ób »àdGh Ω31/12/2014 ‘ á«¡àæŸG áæ°ùdG

 ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ™e ácô°ûdG πªY QGôªà°SG ´ÉªLE’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a äÉcô°ûdG ΩÉ¶f øe (180) IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ÑWh

 . á«dÉàdG á«fGõ«ŸG ‘ ºYódG Gòg èFÉàf ô¡¶J ±ƒ°Sh ôFÉ°ùÿG ∂∏J á«£¨àd

AÉcô°ûdG

 ôeÉY ¢†jÉY êôa ¬HQ óÑY / º°S’G     ôeÉY óª ¢†jÉY êôa /  º°S’G                 

 / ™«bƒàdG       / ™«bƒàdG                 

 äÉYhô°ûª∏d IójôØdG á«dhódG ácô°ûdG á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
 á«MÉ«°ùdG äÉ©ªéŸGh ¥OÉæØdG π«¨°ûJh IQGO’ á∏eÉµàŸG

 IOhóëŸG á«¡«aÎdGh

 á∏é°ùeh IOhó á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T »gh IOhóëŸG Òª©àdGh AÉ°ûfÓd §°Sh’G ¥ô°ûdG Qƒ ácô°ûH AÉcô°ûdG ô≤j

 Ωƒ≤J ødh É¡bÓZG ” ácô°ûdG ¿ÉH `g 1428/12/19 ïjQÉJh 4030174745 ºbQ â– IóL áæjóÃ …QÉéàdG πé°ùdÉH

 á∏LBG hG ádÉM äÉeGõàdG hG ¿ƒjO É¡«∏Y ÖJÎj ⁄h äÉµ∏à‡ hG ∫ƒ°UCG ácô°û∏d óLƒj ’ ¬fÉH AÉcô°ûdG ô≤j Éªc πªY …ÉH

. á°üàîŸG äÉ¡÷G hG ádhó∏d Ωƒ°SQ hG ÖFGô°V hG IÉcR ájG É¡«∏Y É≤ëà°ùe ¢ù«dh . Ò¨dG √ÉŒ É¡«∏Y ´RÉæàe hCG

 AÉcô°ûdG ¿ƒµj GòHh ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬à°üM Ö°ùëH πc º¡æ«H Éª«a ¬©jRƒJh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Öë°ùH AÉcô°ûdG ΩÉb óbh

.ácô°ûdG á«Ø°üàH ƒeÉb ób

 øe ∂dPh Ò¨∏d äÉeGõàdG hCG ¿ƒjO øe ácô°ûdG »∏Y ô¡¶j ób Ée AGOÉH º¡æ«H Éª«a ÚæeÉ°†àeh øjOôØæe AÉcô°ûdG ó¡©àjh

. á°UÉÿG º¡dGƒeCG

 ΩÉ¶f øe (223) IOÉŸG ºµ◊ É≤«Ñ£J ácô°ûdG AÉ¡àfÉH QGôbEGh ,  »eÉàN ÜÉ°ùMh , á«Ø°üàdÉH ôjô≤J áHÉãÃ Gòg Èà©j

. ácô°û∏d …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûH ÉÑ∏W Èà©j Éªc äÉcô°ûdG

                                      ¿Gócôc øªMôdGóÑY ¿ÉæM                                  ójGR âé¡H óªMG ΩÉ°üY                                    

Ω2015/10/13 ≥aGƒŸG `g1436/12/30 AÉKÓãdG Ωƒj ïjQÉàH äó≤©fG

 ÚfÉªK  80^000^000  íÑ°ü«d  ,  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  Ú°ùªN  50^000^000  øe  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjR  ≈∏Y  á≤aGƒŸG    -1

 ‘ Éªc , ábÓY hO ±GôWCG ÜÉ°ùM ó«°UQ øe kÉª°ùM ∂dPh , ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓK 30^000^000 IOÉjõH ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e

.`g1436/11/11 ïjQÉàH äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe IOÉ¡°T

.∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ áMÎ≤ŸG IOÉjõ∏d É≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) IOÉŸGh (7) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG -2

  Ω2015/10/08 ≥aGƒŸG `g1436/12/25 ïjQÉàH  ÚæKC’G Ωƒj äó≤©fG

 (49,800,000) OóY QGó°UEÉH ∂dP h (500,000,000) ¤EG (2,000,000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y  á≤aGƒŸG

 ïjQÉàH äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe ôjô≤J ‘ Éªc  ÚªgÉ°ùŸG øe áeó≤ŸG ¢Vhô≤dG  πHÉ≤e ∫ÉjQ (498,000,000) áª«≤H É kª¡°S

.IOÉjõ∏d É k≤ah ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG øe (8) h (7) IOÉŸG πjó©J ≈∏Y  á≤aGƒŸG h , `g1436/09/11

 ±É«WC’G ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZh ájOÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb
á°†HÉ≤dG IóëàŸG

 OÉ–G ácô°ûd ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG äGQGôb
á°†HÉ≤dG QÉªãà°SÓd »ëLGôdG

 á«dhódG ¿GƒNG ôYÉ°T ácô°T ™æ°üe á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dGh á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùª∏d

 AÉ°ûfÓd §°Sh’G ¥ô°ûdG Qƒfi á«Ø°üàH AÉcô°ûdG QGôb
IOhóëŸG Òª©àdGh

Ω2014/05/18 ≥aGƒŸG `g1435/07/19 ïjQÉàdG (IOhó á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T)

:º¡FÉª°SG á«dÉàdG ±GôWCÓd ≥Ñ°S ó≤d

ôYÉ°ûdG óª Ú°ùM-1

ôYÉ°ûdG óª Ö«ÑM-2

ôYÉ°ûdG óª ∞°Sƒj-3

 πé°ùdÉH  Ió«≤ŸG  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dGh á«∏«ªéàdG  äGô°†ëà°ùª∏d  á«dhódG  ¿GƒNG ôYÉ°T  ácô°T ™æ°üe ¢ù«°SCÉJ ≥Ñ°S ó≤d

 `g1430/02/21 ïjQÉJh 4030186668 ºbQ â– IóL áæjóÃ …QÉéàdG

 ´/´/2  ó∏› (105) ºbQ áØ«ë°U (105) ºbôdG â– äÉcô°ûdG Oƒ≤Y πé°ùH ∫óY ÖJÉc iód É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y âÑKGh

 `g1430/02/16 ïjQÉJh

. ácô°ûdG AÉ¨dGh á«Ø°üJ ‘ AÉcô°ûdG ÖZQ å«Mh

 ∂dPh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ‘  É¡H  á°UÉÿG  ¢ü«NGÎdGh  É¡JÓé°Sh  ácô°ûdG  AÉ¨dGh  á«Ø°üJ  AÉcô°ûdG  Qôb  ó≤a

 É¡HÉë°UG á≤aGƒÃ

 πã“ á°üM (1250) ¿ƒµ∏Á øjòdG ( ôYÉ°ûdG óª ∞°Sƒj ó«°ùdGh ôYÉ°ûdG óª Ö«ÑMh ôYÉ°ûdG óª Ú°ùM ó«°ùdG)

: »∏j ÉŸ É≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%100)

. QGô≤dG øe AGõéàj ’ AõL ó«¡ªàdG Gòg Èà©j-1

. AÉcô°ûdG áÑZQ Ö°ùM ∂dPh É¡FÉ¨dGh ácô°ûdG á«Ø°üJ-2

 »Ø°üe IóL øe IQOÉ°U 1064557885 ºbQ ájƒg á«°ùæ÷G …Oƒ©°S …ô≤jô≤dG ídÉa ˆGóÑY º°TÉg ó«°ùdG Ú«©J-3

. º«∏°ùàdGh ΩÓà°S’G h Ωõ∏j Éª«a ÉæY áHÉ«f ™«bƒàdGh ∂dòH á°UÉÿG äGAGôL’G áaÉc AÉ¡fGh ácô°û∏d

 

(IOhó á«dƒÄ°ùe äGP)

 äGP  ácô°T   á«Ñ£dG  äÉ©ªéª∏d  á«Hô¨dG  á«dÉª°ûdG  ácô°ûdG  »Ø°üe  ø∏©j  äÉcô°ûdG  º∏¶f  øe  (223)  IOÉŸG  ≈∏Y  AÉæH

 `g  1435/02/04   âÑ°ùdG  Ωƒj  ïjQÉàH  ácô°ûdG  ‘  AÉcô°ûdG  ´ÉªàLEG  ó©H  ∂dPh  É¡à«Ø°üJ  AÉ¡àfEG  IOhó  á«dƒÄ°ùe

 .»Ø°üŸG ôjô≤Jh á«Ø°üà∏d »eÉàÿG ÜÉ°ù◊G ≈∏Y º¡àbOÉ°üe ”h Ω 2013/02/07

 Ò¨∏d É¡«∏Y á≤ëà°ùe ¿ƒjO óLƒJ’h ácô°ûdG äÉeGõàdGh ¿ƒjódG áaÉc OGó°S ” ób ¬fCÉH ácô°ûdG »Ø°üŸG ÉfGôbCG ∂dòHh

:»∏j Éªc ácô°ûdÉH ¢UÉÿG …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°ûd á«eÉ¶ædG äGAGôL’G ∫Éªµà°SG πeCÉf ∂dPh

   IóL áæjóÃ `g 1426/11/23 ïjQÉàH 4030159168 »°ù«FôdG …QÉéàdG πé°ùdG ` 1

             

 ácô°ûdG »Ø°üe

   ÊGôª°ûdG ¬eôÿG ¬aƒ∏N óª øH ¬aƒ∏N

á«Ñ£dG äÉ©ªéª∏d á«Hô¨dG á«dÉª°ûdG ácô°ûdG á«Ø°üàH QÉ¡°TEG

 äGAÉ°ûfEÓd πcƒàdG ôéa  ácô°T ‘ AÉcô°ûdG QGôb
 ácô°ûdG ºYOh QGôªà°SEÉ`H Òª©àdGh

`g1436/11/22 ïjQÉàH …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°Th ácô°ûdG á«Ø°üàH

 á«YÉæ°üdG ájQÉéàdG  áaô¨dG  iód ∫óY ÖJÉc iód á∏eÉµàŸG äÉYhô°ûª∏d  IójôØdG  á«dhódG  ácô°ûdG  óØY ¢ù«°SÉf  ” ó≤d

 `g1427/5/22 ïjQÉàH Ω/¢T 9 ó∏› 52h51 áØ«ë°U 46 ºbQ â– äÉcô°ûdG Oƒ≤Y πé°ùH â∏é°Sh IóL á¶aÉëÃ

:AÉcô°ûdG øe áfƒµŸGh

(∫hCG ±ôW )                        πeÉc QOÉ≤dG óÑY óª hôªY / ó«°ùdG -1

(ÊÉK ±ôW)                                     ΩGõY Oƒª »∏Y ôeÉJ ó«°ùdG -2

(ådÉK ±ôW )                     πeÉc QOÉ≤dG óÑY óª ¿ÉæM / Ió«°ùdG -3

(™HGQ ±ôW )                      πeÉc QOÉ≤dG óÑY óª ≈æe / Ió«°ùdG  -4

( ¢ùeÉN ±ôW )                      »Ñ∏°T ≈Ø£°üe ∞°Sƒj ÚØf / Ió«°ùdG -5

 áÄ«¡dG  IQGOG ¢ù∏› QGô≤H Úàæ°S òæe QÉªãà°SÓd áeÉ©dG  áÄ«¡dG  iód ,¬Ñ£°T ” ób QÉªãà°S’G ¢ü«NôJ ¿G å«Mh   

 `g1434/5/21 ïjQÉJh 11670 ºbôH GQÉÑLG QÉªãà°SÓd áeÉ©dG

 …QÉéàdG πé°ùdG Ö£°Th ácô°ûdG á«Ø°üàH ÉfƒfÉbh ÉYô°T IÈà©ŸG º¡à«MÓ°U πeÉµH ºgh , á«Ñ∏ZC’ÉH AÉcô°ûdG Qôb ó≤a

               ô°ûY  …OÉ◊G  ÜÉÑdG  …Oƒ©°ùdG  äÉcô°ûdG  ΩÉ¶æd  É≤ah  `g1427/5/29  ïjQÉJh  (4030162559)  ºbôH  πé°ùŸGh

`g 1385/3/22 ïjQÉJh (Ω/6) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸÉH ¬«∏Y ¥ó°üŸG ( 15 IOÉŸG )

 á«Ø°üàH 1012123343 á«æWh ájƒg ºbôH ¬jÉæY ˆG ájÉæY »æ¨dG óÑY iƒ‚ IQƒàcódG  á«Ñ∏ZC’ÉH AÉcô°ûdG πch óbh

 ™«ªL á©LGôe  ‘  ≥◊G É¡dh  ,  ∂dòd  ÊƒfÉ≤dG  Ö°SÉëŸG  Ú«©Jh ácô°ûdÉH  ¢UÉÿG …QÉéàdG  πé°ùdG  Ö£°Th  ácô°ûdG

 áaô¨dGh IQÉéàdG IQGRhh QÉªãà°SÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG ∂dP ‘ ÉÃ , øªãdG ¢†Ñbh ácô°ûdG äÉµ∏à‡ ™«Hh á«eƒµ◊G ôFGhódG

 êhôÿG IÒ°TCÉJ πª©d  äGRGƒ÷Gh  πª©dG Öàµeh á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdGh ájó∏ÑdGh πNódGh IÉcõdG áë∏°üeh ájQÉéàdG

. ∂dP ¢üîj Ée ™«ªL ‘ º«∏°ùàdGh ΩÓà°S’Gh ™«bƒàdGh  âfôH êGôîà°SG h AÉcô°û∏d IOƒ©dGh êhôÿGh »FÉ¡ædG

ádÉch hG ádÉ°UG ™«bƒàdG                                                                        AÉcô°ûdG AÉª°SCG                                 

.....................................                            (∫hCG ±ôW )    πeÉc QOÉ≤dG óÑY óª hôªY / ó«°ùdG -1

.....................................                           (ådÉK ±ôW ) πeÉc QOÉ≤dG óÑY óª ¿ÉæM / Ió«°ùdG -2

.....................................                           (™HGQ ±ôW )  πeÉc QOÉ≤dG óÑY óª ≈æe / Ió«°ùdG  -3

.....................................                       ( ¢ùeÉN ±ôW )  »Ñ∏°T ≈Ø£°üe ∞°Sƒj ÚØf / Ió«°ùdG -4

.....................................                              (ÊÉK ±ôW)               ΩGõY Oƒª »∏Y ôeÉJ/ó«°ùdG -5

2238618736 ºbQ ájƒg   ôYÉ°ûdG óª Ú°ùM ó«°ùdG

2237480443 ºbQ ájƒg   ôYÉ°ûdG óª Ö«ÑM ó«°ùdG

2251464737 ºbQ ájƒg  ôYÉ°ûdG óª ∞°Sƒj ó«°ùdG
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äGOƒLƒŸGäÉHƒ∏£ŸG
Ω2015/10/15Ω2015/10/15 Ω2015/09/30Ω2015/09/30 ¿É«ÑdG¿É«ÑdG

:IQó°üe ó≤f ¥GQhCG

:IQó°üe á«fó©e äÓªY

∫hGóàdG ‘

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb ‘

´ƒªéŸG´ƒªéŸG

1,623

242,362

243,985

8,743

557,022

1,598,224

28,091

2,229,687

8,743

513,806

1,676,247

28,391

2,261,801

694,652

364,723

10,889

150,095

98,809

910,519

2,229,687

705,898

367,362

10,872

150,550

99,755

927,364

2,261,801

á«∏ëŸÉH äGQÉªãà°SG

OÓÑdG êQÉN  ™FGOh

á«ÑæLC’ÉH äGQÉªãà°SG

iôNCG äGOƒLƒe

áeƒµ◊G ™FGOh

áeƒµ◊G ≈∏Y äÉeGõàdG

á«ÑæLCG äÉ¡÷ ™FGOh

á«eƒµM äÉÄ«gh ídÉ°üe ™FGOh

∑ƒæÑdG ™FGOh

iôNCG äÉHƒ∏£e

206,048

37,597

211,954

34,604

330

10

243,985

329

10

246,897

∫hGóàdG ‘

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb ‘

1,623

245,274

246,897

ÖgP 

AÓªY iód »ÑæLCG ó≤f

ÚjÓŸÉH ≠dÉÑŸG

¢S Ω /371000005658

QGó°UE’G º°ùb

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb

á«eÉ¶f äÉHÉ°ùM

Ω2015/10/ - `g1437/01/

áeÉ©dG áÑ°SÉëŸG IQGOEG

  ~ á«dÉŸG ºFGƒ≤dG º°ùb ~

Ω2015/10/15 ≥aGƒŸG `g1437/01/02 ƒg Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG

 :ó≤ædG AÉ£Z

´ƒªéŸG´ƒªéŸG

11 33 É¡aÓNh ¬jóæà°ùe äGó¡©JÉ¡aÓNh ájóæà°ùe äGOÉªàYEG

`` …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe »°ù«FôdG õcôŸG

37,60734,614á«fó©e äÓªYh äƒæµæH

äGOƒLƒŸGäÉHƒ∏£ŸG
Ω2015/09/30Ω2015/09/30 Ω2015/09/15Ω2015/09/15 ¿É«ÑdG¿É«ÑdG

:IQó°üe ó≤f ¥GQhCG

:IQó°üe á«fó©e äÓªY

∫hGóàdG ‘

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb ‘

´ƒªéŸG´ƒªéŸG

1,623

245,274

246,897

8,743

513,806

1,676,247

28,391

2,261,801

8,743

494,229

1,692,293

28,400

2,259,920

705,898

367,362

10,872

150,550

99,755

927,364

2,261,801

700,989

376,662

10,891

158,598

99,172

913,608

2,259,920

á«∏ëŸÉH äGQÉªãà°SG

OÓÑdG êQÉN  ™FGOh

á«ÑæLC’ÉH äGQÉªãà°SG

iôNCG äGOƒLƒe

áeƒµ◊G ™FGOh

áeƒµ◊G ≈∏Y äÉeGõàdG

á«ÑæLCG äÉ¡÷ ™FGOh

á«eƒµM äÉÄ«gh ídÉ°üe ™FGOh

∑ƒæÑdG ™FGOh

iôNCG äÉHƒ∏£e

211,954

34,604

208,693

36,245

329

10

246,897

328

10

245,276

∫hGóàdG ‘

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb ‘

1,623

243,653

245,276

ÖgP 

AÓªY iód »ÑæLCG ó≤f

ÚjÓŸÉH ≠dÉÑŸG

¢S Ω /371000005657

QGó°UE’G º°ùb

á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G º°ùb

á«eÉ¶f äÉHÉ°ùM

Ω2015/10/ - `g1436/12/

áeÉ©dG áÑ°SÉëŸG IQGOEG

  ~ á«dÉŸG ºFGƒ≤dG º°ùb ~

Ω2015/09/30 ≥aGƒŸG `g1436/12/17 ƒg Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG

 :ó≤ædG AÉ£Z

´ƒªéŸG´ƒªéŸG

33 55 É¡aÓNh ¬jóæà°ùe äGó¡©JÉ¡aÓNh ájóæà°ùe äGOÉªàYEG

`` …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe »°ù«FôdG õcôŸG

34,61436,255á«fó©e äÓªYh äƒæµæH

 áæjóe) Égô≤eh á«dÉŸG ¥GQhC’G äÉYRÉæe ‘ π°üØdG áæ÷ ø∏©J

 »Hƒæ÷G êÈdG ```` á«fhÉ©àdG êGôHCG ```` ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ```` ¢VÉjôdG

 ¥ƒ°ùdG áÄ«g /øe áeÉ≤e iƒYO É¡jód ¿CÉH  (ô°ûY ådÉãdG  QhódG ````

 ÖLƒÃ (á«°ùæ÷G …óæ∏jRƒ«f) ,≠fhƒ°T …hƒ°T ∂«°S /ó°V á«dÉŸG

 áfÉeC’G  iód  Ió«≤ŸGh  (2224463121)  ºbQ  áeÉbE’G  á°üNQ

 ,`g1436/01/25  ïjQÉJh  (36/9)  ºbôH  π°üØdG  ¿Éé∏d  áeÉ©dG

 `g1437/01/15 ïjQÉàH AÉ©HQC’G Ωƒj á°ù∏L Égô¶æd Oó– å«M

 Iô°TÉ©dG  (10:00)  áYÉ°ùdG  ΩÉ“  ‘  Ω2015/10/28  ≥aGƒŸG

 ,á°ù∏÷G óYƒÃ QƒcòŸG QÉ©°TEG áHÉãÃ ¿ÓYE’G Gòg ó©jh ,kÉMÉÑ°U

 áæé∏dG ¿EÉa ,óYƒŸG ∫ÓN áæé∏dG ô≤e ¤EG  Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h

 ÉgQGôb Qó°üJh ¥GQhCG øe É¡jód Ée Ö°ùM iƒYódG ‘ ô¶æJ ±ƒ°S

.kÉ«HÉ«Z

 áæjóe) Égô≤eh á«dÉŸG ¥GQhC’G äÉYRÉæe ‘ π°üØdG áæ÷ ø∏©J

 »Hƒæ÷G êÈdG ```` á«fhÉ©àdG êGôHCG ```` ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW ```` ¢VÉjôdG

 ¥ƒ°ùdG áÄ«g /øe áeÉ≤e iƒYO É¡jód ¿CÉH  (ô°ûY ådÉãdG  QhódG ````

 ÖLƒÃ  (á«°ùæ÷G  …ô°ùjƒ°S)  ¿ÉeÒcCG  Î«Ñ°ùfÉg  /ó°V  á«dÉŸG

 áfÉeC’G  iód  Ió«≤ŸGh  (2284672181)  ºbQ  áeÉbE’G  á°üNQ

 ,`g1435/04/19  ïjQÉJh (35/47) ºbôH π°üØdG ¿Éé∏d áeÉ©dG

 `g1437/01/22 ïjQÉàH AÉ©HQC’G Ωƒj á°ù∏L Égô¶æd Oó– å«M

 Iô°TÉ©dG  (10:00)  áYÉ°ùdG  ΩÉ“  ‘  Ω2015/11/04  ≥aGƒŸG

 ,á°ù∏÷G óYƒÃ QƒcòŸG QÉ©°TEG áHÉãÃ ¿ÓYE’G Gòg ó©jh ,kÉMÉÑ°U

 áæé∏dG ¿EÉa ,óYƒŸG ∫ÓN áæé∏dG ô≤e ¤EG  Qƒ°†◊G ΩóY ádÉM ‘h

 ÉgQGôb Qó°üJh ¥GQhCG øe É¡jód Ée Ö°ùM iƒYódG ‘ ô¶æJ ±ƒ°S

.kÉ«HÉ«Z

 áæjóe) Égô≤eh á«dÉŸG ¥GQhC’G äÉYRÉæe ‘ π°üØdG áæ÷ ø∏©J

/»Hƒæ÷G  êÈdG/á«fhÉ©àdG  êGôHCG  ,ó¡a  ∂∏ŸG  ≥jôW  ,¢VÉjôdG

 øH  ó«©°S  /øe  áeÉ≤e  iƒYO  É¡jód  ¿CÉH  (ô°ûY  ådÉãdG  QhódG

 ó«©°S øH ¢VGƒY øH ∞jÉf :øe πc ó°V ÊÉ£ë≤dG ó©°S øH »Yhôe

 »jOƒ©°S) »Ñ«à©dG »HÉjòdG ¿ÉÑjôM øH ô°UÉfh ,»Ñ«à©dG »ëÑdódG

 ºbôH  π°üØdG  ¿Éé∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  iód  Ió«≤ŸGh  ,  (á«°ùæ÷G

 á°ù∏L  Égô¶æd  Oó–  å«M  ,`g1436/6/9  ïjQÉJh  (36/129)

 Ω2015/12/06  ≥aGƒŸG  `g1437/02/24  ïjQÉàH  óMC’G  Ωƒj

 Gòg ó©jh ,kÉMÉÑ°U ∞°üædGh Iô°TÉ©dG  (10:30) áYÉ°ùdG  ΩÉ“ ‘

 Qƒ°†◊G  ΩóY  ádÉM  ‘h  ,∂dòH  øjQƒcòŸG  QÉ©°TEG  áHÉãÃ  ¿ÓYE’G

 ‘  ô¶æJ  ±ƒ°S  áæé∏dG  ¿EÉa  ,á°ù∏÷G  óYƒe  ∫ÓN  áæé∏dG  ô≤e  ¤EG

.kÉ«HÉ«Z ÉgQGôb Qó°üJh ¥GQhCG øe É¡jód Ée Ö°ùM iƒYódG

منازعات ا�وراق المالية
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 øe  (40)  IOÉŸG  ≈∏Y  AÉæH   áeôµŸG  áµÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ídÉ°U âæH AGô°†N) É¡d Ωó≤J ¬fCG á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

 πjó©J  Ö∏£H  (1071048712)  ºbQ   Êóe  πé°S  (»µdÉŸG  »°ù«∏◊G  ‹ÉY

 ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h (ΩÉgQ) ¤EG (AGô°†N) øe ∫hC’G º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,`g1436/11/26 ‘ (361584989) ºbQ

 øe (40) IOÉŸG ≈∏Y AÉæH  √Qhô°T á¶aÉëÃ  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 º°S’G πjó©àH  á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

  `g1437/1/1 ‘ (374320) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h ∫hC’G

 øe(1002691697) ºbQ  Êóe πé°S (»µdÉŸG »∏«∏©dG ≈«ëj »∏Y ¬©ªL)  `d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ËQ) ¤EG (¬©ªL)

 ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH π«∏°ùdG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1078173265) ºbQ Êóe πé°S (â«îH ∫BG ˆGóÑY º«gGôHEG ¬©jÉ°T) Ö∏W

 ó©H  πeÉµdG  º°S’G  íÑ°ü«d  (πYÉ°ûe)  ¤EG  (¬©jÉ°T)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (â«îH ∫BG ˆGóÑY º«gGôHG πYÉ°ûe) πjó©àdG

 ™jÉW ¬«aÉY) É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH ¿GRÉL á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 º°S’G  πjó©J  Ö∏£H(1032745232)  ºbQ  Êóe  πé°S   (…ƒæ°ûŸG  ¿Éª∏°S

 ±Ó°S)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµj  å«ëH  (±Ó°S)  ¤EG  (¬«aÉY)  øe  ∫hC’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (…ƒæ°ûŸG ¿Éª∏°S ™jÉW

 QGô≤dG  Qó°U ¬fCÉH   Ωƒª©∏d  áMÉÑdG  á≤£æÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ≈∏Y  á``≤aGƒŸÉH  »``°VÉ≤dG  ,`g1435/8/21  ‘  (∫/451)  º```bQ  ó```MƒŸG

 Öé©e óªMCG AÓY) ¤EG (ÊGôgõdG Öé©e óªMCG »∏Y)  `d ∫hC’G º°S’GÒ«¨J

 iôL  ∂dòH  áWÉMÓdh,(1071262487)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  (ÊGôgõdG

.√ô°ûf

 É¡d Ωó``≤J ¬fCÉH  ∫ó``æ÷G áehO á¶aÉ`` ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  (1057932632)  ºbQ  Êóe  π`é°S  (º``«∏°ùdG  ó«ÑY  øH  ó``ª  øH  …ó›)

 áehO)  ÉgQó°üe  `g1423/6/23  ïjQÉJh  (5650)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØM

  º°S’G íÑ°ü«d (ó«éŸGóÑY) ¤EG (…ó›) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àH (∫óæ÷G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(º«∏°ùdG ó«ÑY óª ó«éŸGóÑY ) πjó©àdG ó©H

 ≈°ù«Y)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  IójÈH  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Ò«¨àd (1063575946) ºbQ Êóe  πé°S (»``Hô``◊G …ƒ∏©dG ¢VƒY ídÉa

 πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµ«d  (õjõ```©dGóÑY)  ¤EG  (≈```°ù«Y)  øe  ∫hC’G  º°S’G

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y ¬°VQÉ©e ¬d øªa (»Hô◊G …ƒ∏©dG ¢VƒY ídÉa õjõ©dGóÑY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 (40) IOÉª∏d kGOÉæà°SG ¬fCÉH Iõ«æY á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 √ó«Y)  `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ” á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d  (ÊÉ¡J) ¤EG (√ó«Y) øe (…õæ©dG …Qƒ°†¨dG ⁄É°S Oƒ©°S

 ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  ∂dPh (…õæ©dG  …Qƒ°†¨dG  ⁄É°S  Oƒ©°S  ÊÉ¡J)  Ò«¨àdG

 πé°S `g1435/5/29  ïjQÉJh (24197)  ßØ◊G ºbQ (1075939312)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(πFÉM)

 óª Ò°†N AGóæY) É¡«dEG  Ωó≤J   ¬fCÉH  ájÒµÑdÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  ø∏©J

 øe ∫hC’G  º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (1017408368) ºbQ Êóe πé°S (…õæ©dG

 óª Ò°†N AGó«Z) Ò«¨àdG ó©H º°S’G ¿ƒµj å«ëH (AGó«Z) ¤EG (AGóæY)

 øe  ô¡°T  ∫ÓN  ¬à°VQÉ©Ã  Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa  (…õæ©dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ

 Ó©e √ójóL)`d  É¡d Ωó≤J  ¬fCÉH ™Ñæj á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 íÑ°ü«d  (Oƒ‚) ¤EG (√ójóL) øe ∫hC’G º°S’G  Ò«¨J Ö∏£H (ÊÉæ°ùdG ó«ÑY

 ÊóŸG πé°ùdG ‘ ∂dPh (ÊÉæ°ùdG ó«ÑY Ó©e Oƒ‚) Ò«¨àdG ó©H πeÉµdG º°S’G

 ïjQÉJh  (71556)  ºbQ  ¬°SƒØf  á¶«ØM  ¢SÉ°SCGh  (1067633022)  ºbQ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (IQƒæŸG áæjóŸG) πé°S `g1434/10/21

 óMƒŸG QGô≤dG  ÖLƒÃ AÉ°ùM’G á¶aÉëÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  `g1436/5/11 ïjQÉJh (48368) ºbQ

 π©°ûe óLÉe) ¤EG (ógÉ°V) øe  (…Ò£ŸG Êƒª«ŸG ¿Éë«a π©°ûe ógÉ°V) `d

 (1065633784)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdÉH  ∂dPh   (…Ò£ŸG  Êƒª«ŸG  ¿Éë«a

 πé°S  `g1426/7/30  ïjQÉJh  (16960)  ºbQ   ¢SƒØædG  á¶«ØM  ¢SÉ°SCGh

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ó¡ŸG)

 ¢ü«°Uh) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á¶«ØMh (1021822208) ºbQ Êóe πé°S (»eÉã≤dG ¬eÓ°S øH …ó«¡b øH

 πjó©àd (∞FÉ£dG) ÉgQó°üe `g1390/7/21 ïjQÉJh (44408) ºbQ ¢SƒØf

 πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµ«d  (ˆG  π°Uh)  ¤EG  (¢ü«°Uh)  øe  ∫hC’G  º°S’G

 Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa (»eÉã≤dG ¬eÓ°S øH …ó«¡b øH ˆG π°Uh)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1008304485) ºbQ Êóe πé°S(ÊGôgõdG …ôeõÿG ™aGQ óªMCG ¿Gó«Y) `d

 óªMCG õjõ©dGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(õjõ©dGóÑY) ¤EG (¿Gó«Y) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,( ÊGôgõdG …ôeõÿG ™aGQ

 ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  É¡HCÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G  íÑ°ü«d  (Oƒ©°S)  ¤EG  (ó«©°S)  øe  (…ô¡°ûdG  óª  ±ô°ûe  ó«©°S)  `d

 πé°ùdG  ÖLƒÃ ∂dPh (…ô¡°ûdG  óª ±ô°ûe  Oƒ©°S)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1031470048) ºbQ ÊóŸG

 ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH §«°ûe ¢ù«ªîH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1108244912)  Êóe πé°S (…ô¡°ûdG  ¿Ó©°T »∏Y ¿Ó©°T) º°SG  Ò«¨J

 áWÉMÓdh,(…ô¡°ûdG  ¿Ó©°T  »∏Y õjõ©dGóÑY) πjó©àdG  ó©H  º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH

  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J  ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  ΩÉeódÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1041478866)  ºbQ  Êóe  πé°S  (ôFÉ£dG  óª  øªMôdGóÑY  ¬aOGQ)  øe

 áWÉMÓdh,  (ôFÉ£dG  óª øªMôdGóÑY ¬jhGQ) Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 øe  ∫hC’G º°S’G Ò«¨J  ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  ΩÉeódÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 º°S’G íÑ°ü«d (1030290595) ºbQ Êóe πé°S (ÊGhõZ ¿Éª∏°S »∏Y »ëj)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (ÊGhõZ ¿Éª∏°S »∏Y ≈«ëj) Ò«¨àdG ó©H

 Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  øWÉÑdG  ôØM  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ¤EG  (AGRƒL) øe (»Hô◊G ÊGhôŸG ô£e í∏jƒ°U âæH AGRƒL)`d ∫hC’G º°S’G

 (»Hô◊G ÊGhôŸG ô£e í∏jƒ°U âæH AÉØ«g) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (AÉØ«g)

 ∂dòH áWÉMÓdh,É¡Ñ∏W ≈∏Y AÉæH ∂dPh (1031502014) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘

.√ô°ûf iôL

 º°S’G Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH ∞«£≤dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 πé°S (ìƒdóŸG  ¢SÉÑY »∏Y ±ÓjEG) ¤EG  (ìƒdóŸG  ¢SÉÑY »∏Y ±’G)`d  ∫hC’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1035666641) ºbQ Êóe

 Ò«¨J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH   øWÉÑdG ôØM á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ¤EG (¿Gó©b) øe (»Ñ«à©dG ÊÉÑ«°ûdG ¢†jÉY …OÉ¡dGóÑY ¿Gó©b)`d ∫hC’G º°S’G

 ¢†jÉY …OÉ¡dGóÑY øªMôdGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (øªMôdGóÑY)

 ≈∏Y AÉæH ∂dPh (1066800960) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘ (»Ñ«à©dG ÊÉÑ«°ûdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,¬Ñ∏W

 øe  (40)  IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 πé°S( …óeÉM √óÑY øH ¿Éª∏°S âæH ¬©ªL) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(…QƒL)  ¤EG  (¬©ªL)  øe  (1106949025)  ºbQ  Êóe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…óeÉM √óÑY øH ¿Éª∏°S âæH …QƒL) πjó©àdG

 øe QGô≤dG ≥«KƒJ ” ¬fCÉH ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

 IOÉŸG  ÖLƒÃ  `g1436/6/4  ïjQÉJh  (36806565)  ºbôH  ∫ó©dG  áHÉàc

 º«gGôHG øH ¥hQÉa âæH ¬∏¶f) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe (40)

 íÑ°ü«d(¬∏¡f)  ¤EG  (¬∏¶f)  øe  (1098744137)  ºbQ  Êóe  πé°S(óª

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(óª º«gGôHEG øH ¥hQÉa âæH ¬∏¡f) º°S’G

 (40)  IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 »eƒàdG  È°U øH ó«©°S âæH √ó°TQ) `d  º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 íÑ°ü«d(É°TQ) ¤EG (√ó°TQ) øe (1088529951) ºbQ Êóe πé°S(…ôª°ûdG

 áWÉMÓdh,(…ôª°ûdG »eƒàdG È°U øH ó«©°S âæH É°TQ) πjó©àdG ó©H º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH

  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  É¡HCÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G íÑ°ü«d (…QƒL) ¤EG (√ÈL) øe (»bQÉÑdG ÖdÉW ƒHCG ÖdÉZ √ÈL)`d

 πé°ùdG ÖLƒÃ ∂dPh (»bQÉÑdG ÖdÉW ƒHCG ÖdÉZ …QƒL) πjó©àdG ó©H πeÉµdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1097188914) ºbQ ÊóŸG

  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  É¡HCÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 º°S’G  íÑ°ü«d  (±ô°T)  ¤EG  (¬Øjô°T)  øe  (…ô¡°ûdG  ¬aƒ∏N  »∏Y  ¬Øjô°T)`d

 πé°ùdG  ÖLƒÃ  ∂dPh  (…ô¡°ûdG  ¬aƒ∏N  »∏Y  ±ô°T)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (1091225050) ºbQ ÊóŸG

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1057801605) ºbQ Êóe πé°S(ÊÉjô©dG ô°†N ∫BG ˆGóÑY ó«©°S π«∏b) `d

 ∫BG  ˆGóÑY  ó«©°S  ôªY)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ôªY)  ¤EG  (π«∏b)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉjô©dG ô°†N

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1100996857) ºbQ Êóe πé°S(»ª∏°ùdG ˆG ≥«àY ˆG ∞«°V ˆG ≥«àY) `d

 ˆG  ∞«°V  ∞jÉf)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(∞jÉf)  ¤EG  (ˆG  ≥«àY)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»ª∏°ùdG ˆG ≥«àY

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1018494375)  ºbQ  Êóe  πé°S(¿ÉªãY  Óe  óª°üdGóÑY  ≈ëj)  `d  ∫hC’G

 Óe óª°üdGóÑY ≈«ëj) πjó©àdG  ó©H º°S’G íÑ°ü«d(≈«ëj) ¤EG  (≈ëj) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(¿ÉªãY

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1056036948)  ºbQ  Êóe  πé°S(»JÉY  óª  »∏Y  ¬«Yƒ°T)  `d  ∫hC’G

 óª  »∏Y  ó¡°T)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ó¡°T)  ¤EG  (¬«Yƒ°T)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»JÉY

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (¬«°VQ) øe(1027733391) ºbQ Êóe πé°S(…QƒëŸG »∏Y óª ¬«°VQ) `d

 áWÉMÓdh,(…QƒëŸG »∏Y óª ËQ) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(ËQ) ¤EG

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 º«gGôHEG ∫Gƒf) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH  ¿GRÉL á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ÊóŸG πé°ùdÉH  (áæ«ãH) ¤EG (∫Gƒf) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J Ö∏£H (Éæ¡e óªMCG

 º«gGôHEG  áæ«ãH)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  ¿ƒµj  å«ëH  (1098710088)  ºbQ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (Éæ¡e óªMCG

 IOÉŸG  ≈∏Y  AÉæH  Ò°ùY  πjÉ  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 »∏Y √óÑY) É¡«dG Ωó≤J ¬fCG á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG øe (40)

 º°S’G   πjó©J  Ö∏£H  (1126012168)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»°û«æ◊G  √óÑY

 ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h (øªMôdGóÑY) ¤EG (√óÑY) øe ∫hC’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, `g1436/8/22 ‘ (361196328)

 π°UÉa)  É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  ∞FÉ£dG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1083961639)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»©«Ñ°ùdG  »ë∏ŸG  π°ü«a  øH  ø°ùM  øH

 ÉgQó°üe  `g1430/11/21  ïjQÉJh  (240964)  ºbQ  ¢SƒØf  á¶«ØMh

 ó©H º°S’G ¿ƒµ«d (π°ü«a) ¤EG (π°UÉa) øe ∫hC’G º°S’G πjó©àd (∞FÉ£dG)

 á°VQÉ©e  ¬d  øªa  (»©«Ñ°ùdG  »ë∏ŸG  π°ü«a  øH  ø°ùM  øH  π°ü«a)  πjó©àdG

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y

.√ô°ûf

 

 øe  (40)  IOÉŸG  ≈∏Y  AÉæH  ¿Gô‚  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  , á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

  `g1436/12/28 ‘ (361667127) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h

 (ôjÉW) øe(1043357282) ºbQ  Êóe πé°S (…Ò°ùY »≤°ûe »∏Y ôjÉW)  `d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(¥QÉW) ¤EG

 IOÉ©°S ÜÉ£N Qó°U ób ¬fÉH  »Øf  õcôe ‘ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 155402  ºbQ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMCÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe

 ¬jõL)  `d  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  `g1436/12/10  ïjQÉJ  ‘

 º°S’G  íÑ°ü«d  (ôgGƒL)  ¤EG  (¬jõL)  øe  (»Ñ«à©dG  ÊÉ«°†©dG  OÉéH  ∑Îe

 ºbQ Êóe πé°S( »Ñ«à©dG ÊÉ«°†©dG OÉéH ∑Îe ôgGƒL) Ò«¨àdG ó©H πeÉµdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (1023344747)

 á≤aGƒŸG  QGôb  äQó°U  ¬fCÉH  ∑ƒÑJ  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

(…õæ©dG ÊÓª°ûdG ó©°ùe øH ¿É°ùYO øH Ò°ûH)  `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y

 øH  π©°ûe)  Ò«¨àdG  ó©H  kÓeÉc  º°S’G  íÑ°ü«d  (π©°ûe)  ¤EG  (Ò°ûH)  øe

 (1047923048) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘ (…õæ©dG ÊÓª°ûdG ó©°ùe øH ¿É°ùYO

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 á≤aGƒŸG  QGôb  äQó°U  ¬fCÉH  ∑ƒÑJ  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 øe(…ƒ£©dG ‹ƒ∏¡dG ¿ÉMôa øH ídÉ°U øH ∞FÉf) `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J ≈∏Y

 øH ídÉ°U øH ∞jÉf) Ò«¨àdG ó©H kÓeÉc  º°S’G íÑ°ü«d (∞jÉf) ¤EG  (∞FÉf)

 áWÉMÓdh, (1100661428) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘ (…ƒ£©dG ‹ƒ∏¡dG ¿ÉMôa

.√ô°ûf iôL ∂dòH

º`````````°SG πjó```````©J
 »eÉ°ùdG ôeC’G Qó°U  ¬fCÉH  (¢VÉjôdG) ‘  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á«°ùæ÷G íæÃ »°VÉ≤dG  `g1435/3/14  ïjQÉJh (9625) ºbQ  ËôµdG

 ¥GRôdGóÑY  øH  ÜÉgƒdGóÑY  âæH  Iôgƒ÷G)  `d  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, (¿hó©°ùdG

 »eÉ°ùdG ôeC’G Qó°U  ¬fCÉH  (¢VÉjôdG) ‘  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á«°ùæ÷G íæÃ »°VÉ≤dG  `g1435/3/14  ïjQÉJh (9625) ºbQ  ËôµdG

 (¿hó©°ùdG ¥GRôdGóÑY øH ÜÉgƒdGóÑY âæH IOÉZ) `d ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 »eÉ°ùdG ôeC’G Qó°U  ¬fCÉH  (¢VÉjôdG) ‘  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á«°ùæ÷G íæÃ »°VÉ≤dG  `g1435/3/14  ïjQÉJh (9625) ºbQ  ËôµdG

 (¿hó©°ùdG ¥GRôdGóÑY øH ÜÉgƒdGóÑY âæH ±ƒf) `d ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 »eÉ°ùdG ôeC’G Qó°U  ¬fCÉH  (¢VÉjôdG) ‘  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 á«°ùæ÷G íæÃ »°VÉ≤dG  `g1435/3/14  ïjQÉJh (9625) ºbQ  ËôµdG

 (¿hó©°ùdG ¥GRôdGóÑY øH ÜÉgƒdGóÑY âæH áÁO) `d ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh
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س
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 ≈∏Y á≤aGƒŸG QGôb äQó°U ¬fCÉH ∑ƒÑJ á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øe(…ó«HõdG …OÉg ∫BG óª øH º«gGôHG âæH √ójôH)  `d ∫hC’G º°S’G Ò«¨J

 øH º«gGôHG âæH ¿É«H) Ò«¨àdG ó©H kÓeÉc  º°S’G íÑ°ü«d (¿É«H) ¤EG (√ójôH)

 áWÉMÓdh (1100429289) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘ (…ó«HõdG …OÉg ∫BG óª

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 øe  (40)  IOÉŸG  ≈∏Y  AÉæH   áeôµŸG  áµÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

  ∫hC’G º°S’G πjó©J ≥«KƒJ ” ¬fCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

 ˆGóÑY)   `d   `g1437/1/2  ‘  (3712148)  ºbQ  ∂°üdÉH  ∫óY  ÖJÉc  iód

 øe(1105860421) ºbQ  Êóe πé°S(¿ÉëjQ »ÑædG ÜQóÑY øH ΩÉ°üY øH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(óYQ) ¤EG (ˆGóÑY)

 øe  (40)  IOÉŸG  ≈∏Y  AÉæH   áeôµŸG  áµÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 âæH ¬ØjR) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

(»e) ¤EG (¬ØjR) øe(1119818159) ºbQ  Êóe πé°S (…RGõg ˆGóÑY »∏Y

  `g1437/1/9  ‘  (3749716)  ºbQ  ∂°üdÉH  ∫óY  ÖJÉc  iód  ¬≤«KƒJ  ”h

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ≈∏Y AÉæH áeôµŸG áµÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 »°SÉb óªMCG âæH ¬Lôa) `d ∫hC’G º°S’G πjó©àH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG

(QƒgR)  ¤EG  (¬Lôa)  øe(1097286742)  ºbQ   Êóe  πé°S  (»ª¡ØdG  »Ø«©dG

  `g1436/12/3 ‘ (361614387) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,

 áëFÓdG øe (40) IOÉŸG ≈∏Y AÉæH  áeôµŸG áµÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 áeôµŸG áµÃ á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ¬fCÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG

 ¬≤«KƒJ ”h ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH  , `g1436/1/5 ‘ (67) ºbQ

 øJÉa)  `d  `g1436/12/21 ‘ (361632148) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód

(1020478770) ºbQ  Êóe πé°S(»Ñ«à©dG »WÉ≤ŸG óª«°Uh øH ¢†jƒY øH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(õjõ©dGóÑY) ¤EG (øJÉa) øe

 øH  êƒ°ùY) É¡«dEG  Ωó≤J  ¬fCÉH  πFÉM á≤£æÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Ò«¨J  Ö∏£H(1020157762)  ÊóŸG  πé°ùdG  ºbQ  (…ôª°ûdG  ∫Gõf  í∏Øe

 ≈°ù«Y) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(≈°ù«Y) ¤EG (êƒ°ùY) øe ∫hC’G º°S’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…ôª°ûdG ∫Gõf í∏Øe øH

 ¢ùjÉg øH ìôa) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH πFÉM á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H(1096043524)  ÊóŸG  πé°ùdG  ºbQ  (…ôª°ûdG  Ò£e

 Ò£e ¢ùjÉg øH ó¡a) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (ó¡a) ¤EG (ìôa) øe ∫hC’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh (…ôª°ûdG

 ¢ù«£a)  É¡«dG  Ωó≤J  ¬fCÉH  á°û«H  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (¢ù«£a)  øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  Ö∏£H  (ÊGô¡°ûdG  »ãeôdG  Oƒ©°S  …ó¡e

 »ãeôdG  Oƒ©°S  …ó¡e  ó¡a)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G  íÑ°ü«d  (ó¡a)  ¤EG

 ∂dòH  áWÉMÓdh (1016490888) ºbQ ÊóŸG  πé°ùdG  ÖLƒÃ (ÊGô¡°ûdG

.√ô°ûf iôL

 øH  ≥∏£e)  É¡d  Ωó≤J  ¬fCÉH  ¬«©jƒ≤dG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ¤EG  (≥∏£e)  øe  ∫hC’G  º°S’G  πjó©J  Ö∏£H  (ÊÉÑ«°ûdG  ÊÉaô≤dG  ó«ÑY  øH  ¿Gó«©°S

 (ÊÉÑ«°ûdG ÊÉaô≤dG ó«ÑY øH ¿Gó«©°S øH óª)  πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d  (óª)

(46356)  ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØM  ∞∏eh,  (1098618810)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  ‘

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh ,¬«©jƒ≤dG πé°S `g1435/12/18 ïjQÉJh

 ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH §«°ûe ¢ù«ªN ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1101534806)   Êóe  πé°S  (¬eÉªM  ∫BG  ídÉa  »∏Y  ÖÑ°ûe)  º°SG  Ò«¨J

 áWÉMÓdh,(¬eÉªM  ∫BG  ídÉa  »∏Y  õjõ©dGóÑY)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 πjó©J  ≈∏Y  á``≤aGƒŸÉH  ¿Gô```‚  á``≤£æÃ  á«fóŸG  ∫Gƒ```MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (361522804)  º```bQ  ∂````°üdÉH  ∫ó```Y  ÖJÉc  iód  ¬≤«KƒJ  ”h  ∫hC’G  º°S’G

 ºbQ  Êóe  πé°S  (…ÒãµdG  óª  ôéM  »```LhôH)  `d   `g1436/11/15  ‘

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ó¡a) ¤EG (»LhôH) øe(1050225794)

 º°SG  Ò«¨J  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  (É¡HCG)  Ò°ùY   á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ¤EG (¬∏«g) øe ∫hC’G º°S’G Ò«¨J(…ôªMC’G óªMCG ∫BG ¿É°ûHO π°UÉM ¬∏«g)

 óªMCG  ∫BG  ¿É°ûHO  π°UÉM ΩÉ«g)  πjó©àdG  ó©H  πeÉµdG  º°S’G  íÑ°ü«d  (ΩÉ«g)

 áWÉMÓdh, (1085045308) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ÖLƒÃ ∂dPh (…ôªM’G

.√ô°ûf iôL ∂dòH

  á¶aÉ/á«dÉª°ûdG  Ohó◊G  á≤£æe  ‘  á```«fóŸG  ∫Gƒ```MC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Êóe  πé°S  (…ôª°ûdG  »eƒàdG  ô£e  ójÉY  â«îH)  É¡d  Ωó````≤J   ¬fCÉH  AÉ````ëaQ

  ïjQÉJh  (18489)  ºbQ  ¢Sƒ```Øf  á¶«ØM  π``eÉM  (1062335649)  ºbQ

 (â«îH) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J ÉÑdÉW (AÉëaQ) ÉgQó°üe `g1425/4/21

 (…ôª°ûdG »eƒàdG ô£e ójÉY â«îH) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d (»côJ) ¤EG

 ,¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  ¬à°VQÉ`©Ã  Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y  á°VQÉ©e  ¬d  øªa

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  ºbQ  Êóe  πé°S(…Ò£ŸG  »ª«MôdG  ¿Éª«æZ  óeÉM  ±DhôdGóÑY)  `d  ∫hC’G

 ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d  (ˆGóÑY)  ¤EG(±DhôdGóÑY)øe  (1073541060)

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…Ò£ŸG »ª«MôdG ¿Éª«æZ óeÉM ˆGóÑY) πjó©àdG

.√ô°ûf

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1011318688)  ºbQ  Êóe  πé°S(»©«Ñ°ùdG  ójô°T  πÑ≤e  ójô°T)  `d  ∫hC’G

 πÑ≤e õjõ©dGóÑY) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(õjõ©dGóÑY) ¤EG (ójô°T) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,( »©«Ñ°ùdG ójô°T

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1135867172) ºbQ Êóe πé°S(ó«°ùdG ≥dÉÿGóÑY »ª¡a ¬°ù«Øf) `d ∫hC’G

 ≥dÉÿGóÑY »ª¡a  ËQ) πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(ËQ) ¤EG  (¬°ù«Øf)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ó«°ùdG

 º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG  ø∏©J

(1025575349)  ºbQ  Êóe  πé°S(…óeÉ¨dG  ⁄É°S  ôØ°S  ¬ªWÉa)  `d  ∫hC’G

 ⁄É°S  ôØ°S  ¬«dÉZ)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(¬«dÉZ)  ¤EG  (¬ªWÉa)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…óeÉ¨dG

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1040512707) ºbQ Êóe πé°S(»Ñ«à©dG »°Tƒàæ◊G ´QÉ°T í∏°üe ∞FÉf) `d

 ´QÉ°T  í∏°üe  ∞jÉf)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(∞jÉf)  ¤EG  (∞FÉf)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»Ñ«à©dG »°Tƒàæ◊G

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1079549349) ºbQ Êóe πé°S(Êô≤dG ¿ÉMôa ∫BG ó©°S ¬XƒY ió©°S) `d

 ∫BG ó©°S ¬XƒY ≈é°S) πjó©àdG ó©H º°S’G íÑ°ü«d(≈é°S) ¤EG (ió©°S) øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(Êô≤dG ¿ÉMôa

 á≤aGƒŸG  QGôb  äQó°U  ¬fCÉH  ∑ƒÑJ  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 øe(…õæ©dG  …ƒ∏÷G ó©°S øH øã«©L øH ‘’) `d  ∫hC’G  º°S’G Ò«¨J ≈∏Y

 øH øã«©L øH »côJ) Ò«¨àdG ó©H kÓeÉc  º°S’G íÑ°ü«d (»côJ) ¤EG (‘’)

 áWÉMÓdh, (1034579993) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘ (…õæ©dG …ƒ∏÷G ó©°S

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ¬«côJ) É¡«dEG Ωó≤J ¬fCÉH ∞FÉ£dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1043551629)  ºbQ  Êóe  πé°S  (»Ñ¡∏dG  óª  øH  ¢†FÉY  âæH

 ÉgQó°üe  ,  `g1435/3/7  ïjQÉJh  (67963)  ºbQ  ¢SƒØædG  á¶«ØMh

 ¿ƒµj å«ëH (AÉ«Ÿ) ¤EG (¬«côJ) øe ∫hC’G º°S’G πjó©J kÉÑdÉW (IóL)

 á°VQÉ©e ¬d øªa (»Ñ¡∏dG óª øH ¢†FÉY âæH AÉ«Ÿ) πjó©àdG ó©H º°S’G

 ∂dòH  áWÉMÓdh,¬îjQÉJ  øe  ô¡°T  ∫ÓN  ¬à°VQÉ©Ã  Ωó≤à«∏a  ∂dP  ≈∏Y

.√ô°ûf iôL

 øe  (40)  IOÉŸG  ≈∏Y  AÉæH   áeôµŸG  áµÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

 øe(1038894174)  ºbQ   Êóe  πé°S(»°û«L  »∏Y  º«∏°ùJ  âæH  ¬«∏Y)``d

 ‘ 3743487  ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ”h (AÉ«∏Y) ¤EG (¬«∏Y)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, `g1437/1/8

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL  ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øe(1072810219) ºbQ Êóe πé°S(»ª∏°ùdG ¢†«¨ŸG ÈL QÉ¡f √õjÉY) `d

 ¢†«¨ŸG ÈL QÉ¡f  πjóg) πjó©àdG  ó©H º°S’G íÑ°ü«d(πjóg) ¤EG  (√õjÉY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»ª∏°ùdG

 ∫hC’G º°S’G πjó©J Ö∏W ∫ƒÑb ” ¬fCÉH IóL ‘ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(1031053042) ºbQ Êóe πé°S(»ª∏°ùdG »∏àÑ¡dG ó«ªM óª ¬HQ π«NO) `d

 óª  ¿É£∏°S)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(¿É£∏°S)  ¤EG  (¬HQ  π«NO)  øe

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»ª∏°ùdG »∏àÑ¡dG ó«ªM

 á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCG  IQƒæŸG  áæjóŸÉH  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 (1059463073)  Êóe  πé°S  (»∏¡°ùdG  ∑QÉÑe  ó«Y  õ¡L)  Ö∏W  ≈∏Y

 ó©H  πeÉµdG  º°S’G  íÑ°ü«d  (”ÉM)  ¤EG  (õ¡L)  øe  ∫hC’G  ¬ª°SG  Ò«¨J

 ºbQ ¬°SƒØf á¶«ØM ¢SÉ°SCG ‘ ∂dPh (»∏¡°ùdG ∑QÉÑe ó«Y ”ÉM) πjó©àdG

 áWÉMÓdh,IQƒæŸG áæjóŸG  πé°S `g1421/11/17 ïjQÉJh (169681)

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 ¬ªWÉa)  É¡d  Ωó≤J  ¬fG  ™FGóÑdG  á¶aÉëÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ÖZôj …òdGh (1034638823) ÊóŸG πé°ùdG ºbQ (¬≤°U’G óª ¿Éª«∏°S

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d (¿ÉæM) ¤EG (¬ªWÉa) øe ∂dPh ¬d ∫hC’G º°S’G πjó©J ‘

 ô¡°T ∫ÓN Ωó≤à«∏a á°VQÉ©e ¬d øªa (¬≤°U’G óª ¿Éª«∏°S ¿ÉæM) πjó©àdG

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¬îjQÉJ øe

 ¬°ûjƒY) É¡d Ωó≤J ¬fCÉH  ¬«©jƒ≤dG á¶aÉëÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J  Ö∏£H  (ÊÉ£ë≤dG  …ôØæÿG  óª  øH  ó¡a  âæH

 áWÉMÓdh, (1029941778) ºbQ ÊóŸG πé°ùdG ‘ (¬°ûjÉY) ¤EG (¬°ûjƒY)

.√ô°ûf iôL ∂dòH

 πÑ≤e Ö©àe »ëj) É¡«dEG  Ωó≤J ¬fCÉH √ójÈH á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ∫h’G  º°S’G πjó©J Ö∏£H (1070242688)  ÊóŸG  πé°ùdG  ºbQ  (…Ò£ŸG

 Ö©àe  ≈«ëj)  Ò«¨àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°üj  å«ëH  (≈«ëj)  ¤EG  (»ëj)  øe

 øe ô¡°T ∫ÓN ¬à°VQÉ©Ã Ωó≤à«∏a ∂dP ≈∏Y á°VQÉ©e ¬d øªa(…Ò£ŸG πÑ≤e

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh, ¿ÓY’G ïjQÉJ

 øe (40) IOÉŸG ≈∏Y AÉæH ¿Gô‚ á≤£æÃ  á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ∫hC’G º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G ΩÉ¶æd ájò«ØæàdG áëFÓdG

  `d  `g1437/1/8 ‘ (3747195) ºbQ ∂°üdÉH ∫óY ÖJÉc iód ¬≤«KƒJ ó©H

(1057113480) ºbQ  Êóe πé°S (º«ªg »æH …OÉg ô°UÉf Qƒ°üæe ÖdÉZ)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ódÉN) ¤EG (ÖdÉZ) øe

 ¬æ«Y) Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ¬fCÉH ÉcÉµ°ùH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

  (1083941201)  ºbQ  ÊóŸG  πé°ùdG  (¿GÒëÑdG  ìôØe  øH  ¿Éª«∏°S  âæH

 ó©H  πeÉc   º°S’G  íÑ°ü«d  (AÉæ«Y)  ¤EG  (¬æ«Y)  øe  ∫hC’G  º°S’G  Ò«¨J

 á¶«Ø◊G ¢SÉ°SCG ‘ ∂dPh(¿GÒëÑdG ìôØe øH ¿Éª«∏°S âæH AÉæ«Y) Ò«¨àdG

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh ,±ƒ÷G πé°S  `g1436/9/21 ‘ (23792) ºbQ

.√ô°ûf

 πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 Êóe  πé°S(…ô¡°ûdG  ±Gƒ°ûdG  ∫BG  óªMCG  øH  óª  øH  º«©f)  ∫hC’G  º°S’G

 íÑ°ü«d(ó¡a) ¤EG  (º«©f) øe  ∫hC’G º°S’G πjó©àH (1004457451) ºbQ

 iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô¡°ûdG ±Gƒ°ûdG ∫BG óªMCG øH óª øH ó¡a) º°S’G

.√ô°ûf

 º°S’G πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG äQó°U ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 (1061238141) ºbQ Êóe πé°S(…ôª©dG OGóM ∫BG óª ó«ªM ¬jó©°S) ∫hC’G

 ó«ªM  ≈é°S)  º°S’G  íÑ°ü«d(≈é°S)  ¤EG  (¬jó©°S)  øe   ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ôª©dG OGóM ∫BG óª

 πjó©J ≈∏Y á≤aGƒŸG  äQó°U  ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 ºbQ  Êóe  πé°S(ÊÉ£ë≤dG  ¿GÈZ  ƒHCG  ó©°S  π«©°T  ¿ƒæM)  ∫hC’G  º°S’G

 íÑ°ü«d(Oƒ©°S)  ¤EG  (¿ƒæM) øe   ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH  (1036794905)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG ó©°S π«©°T Oƒ©°S) º°S’G

 (40)  IOÉŸG  ÖLƒÃ  ¢VÉjôdG  á≤£æÃ  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

(ÊGQóÑdG  ™«HQ øH Ö©àe âæH ¬Ñg) `d  º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG  áëFÓdG  øe

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d(AÉØ«g) ¤EG (¬Ñg) øe (1069319844) ºbQ Êóe πé°S

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊGQóÑdG ™«HQ øH Ö©àe âæH AÉØ«g) πjó©àdG

 øe (40) IOÉŸG  ÖLƒÃ ¢VÉjôdG  á≤£æÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

(¢Sôjó¡dG  ≈°Sƒe øH Oƒ©°S âæH ¬«¡f) `d  º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG  áëFÓdG

 ó©H º°S’G íÑ°ü«d(≈¡f) ¤EG (¬«¡f) øe (1061536874) ºbQ Êóe πé°S

 iôL  ∂dòH  áWÉMÓdh,(¢Sôjó¡dG  ≈°Sƒe  øH  Oƒ©°S  âæH  ≈¡f)  πjó©àdG

.√ô°ûf

 (40) IOÉŸG ÖLƒÃ ¢VÉjôdG á≤£æÃ á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

(¿É°SÉ£dG ˆGóÑY óª »°Vƒe) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG øe

 íÑ°ü«d(Oƒ‚)  ¤EG  (»°Vƒe)  øe  (1051722153)  ºbQ  Êóe  πé°S

 ∂dòH  áWÉMÓdh,(¿É°SÉ£dG  ˆGóÑY  óª  Oƒ‚)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G

.√ô°ûf iôL

 øe (40) IOÉŸG  ÖLƒÃ ¢VÉjôdG  á≤£æÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ºbQ Êóe πé°S(º«ª©dG »∏Y óªM ¬fõe) `d  º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG

 Éæ«d)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d(Éæ«d)  ¤EG  (¬fõe)  øe  (1079416275)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(º«ª©dG »∏Y óªM

 øe (40) IOÉŸG  ÖLƒÃ ¢VÉjôdG  á≤£æÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 ¿ÉMó°S ∫BG  óª øH ô°UÉf âæH √Òæe) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG

(ôjÉ°ûH)  ¤EG  (√Òæe)  øe  (1048440570)  ºbQ  Êóe  πé°S(ÊÉ£ë≤dG

 ¿ÉMó°S  ∫BG  óª  øH  ô°UÉf  âæH  ôjÉ°ûH)  πjó©àdG  ó©H  º°S’G  íÑ°ü«d

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(ÊÉ£ë≤dG

 øe (40) IOÉŸG  ÖLƒÃ ¢VÉjôdG  á≤£æÃ á«fóŸG  ∫GƒMC’G  IQGOEG  ø∏©J

 Êóe πé°S(…ô°ShódG »∏Y ∑QÉÑe ¬Lôa) `d º°S’G πjó©àH »°VÉ≤dG áëFÓdG

 πjó©àdG  ó©H  º°S’G íÑ°ü«d(ôéa) ¤EG  (¬Lôa)  øe (1036977369)  ºbQ

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(…ô°ShódG »∏Y ∑QÉÑe ôéa)

 á«YôØdG áæé∏dG QGôb Qó°U ób ¬fCÉH ¢VÉjôdÉH á«fóŸG ∫GƒMC’G IQGOEG ø∏©J

 »°VÉ≤dG,`g1435/12/25 ïjQÉJh (11432)ºbQ  ¢VÉjôdG á≤£æe ∫GƒMCÉH

 ºbQ  Êóe  πé°S   (»∏¡°ùdG  ¿É£∏°S  ¢ùLôH  ôjƒ°S)  `d  ∫hC’G  º°S’G  πjó©àH

 ¢ùLôH  IQÉ°S)  º°S’G  íÑ°ü«d(IQÉ°S)  ¤EG  (ôjƒ°S)  øe  (1034440287)

.√ô°ûf iôL ∂dòH áWÉMÓdh,(»∏¡°ùdG ¿É£∏°S
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ال�سنة 93   العدد 4591          
األخبــــــار

الرياض - واس
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  عقد 

عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل، يف ق�سره بالريا�س يوم 

الثالثاء21املحرم 1437 ه� املوافق 03 نوفمرب 2015 م، 

جل�سة مباحثات ر�سمية مع فخامة الرئي�س عمر ح�سن 

الب�سري رئي�س جمهورية ال�سودان.

الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س  اجلل�سة  خالل  وجرى 

املجالت  يف  ال�سقيقن  البلدين  بن  التعاون  واأوج��ه 

بحث  اإىل  اإ�سافة  وتعزيزها،  تطويرها  و�سبل  كافة، 

م�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة.

احلرمن  خ��ادم  وبح�سور  املباحثات  جل�سة  وعقب 

توقيع  جرى  ال�سوداين،  الرئي�س  وفخامة  ال�سريفن، 

ال�سعودية  اأربع اتفاقيات بن حكومة اململكة العربية 

اتفاق  مب�سروع  الأوىل  تتعلق  ال�سودان،  وجمهورية 

العجز  ملعاجلة  ال��ط��ارئ  امل�����س��روع  ب�ساأن  اإط���اري 

 1000 الأح��م��ر  البحر  كهرباء  حمطة  الكهربائي، 

التفاقية  تتعلق  فيما  الناقل،  اخل��ط  مع  ميقاواط 

الثانية مب�سروع اتفاق اإطاري ب�ساأن الإ�سهام يف خطة 

للفرة  املاء  و�سقيا  ال�سوداين  الريف  يف  العط�س  اإزالة 

م�سروع  الثالثة  والتفاقية  م،   2020 اإىل  م   2015 من 

اتفاق اإطاري ب�ساأن متويل م�سروعات �سدود، )كجبار 

وال�ُسريك ودال(.

ووقع التفاقيات الثالث التي جرت بن وزارة املالية 

ممثلة يف ال�سندوق ال�سعودي للتنمية، ووزارة املالية 

كل  ال�سودان،  جمهورية  يف  القت�سادي  والتخطيط 

من معايل وزير املالية الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز 

الع�ساف، ومعايل وزير املالية والتخطيط القت�سادي 

يف ال�سودان بدر الدين حممود عبا�س.

يف  بال�سراكة  تتعلق  رابعة  اتفاقية  توقيع  مت  كما 

اململكة  يف  ال��زراع��ة  وزارة  بن  ال��زراع��ي  ال�ستثمار 

يف  ال�سودان،  يف  والكهرباء  املائية  امل��وارد  ووزارة 

وزير  معايل  وقعها  ال��زراع��ي،  عطربة  اأع��ايل  م�سروع 

الزراعة املهند�س عبدالرحمن بن عبداملح�سن الف�سلي، 

املائية  امل��وارد  وزي��ر  معايل  ال�سوداين  اجلانب  وم��ن 

والكهرباء معتز مو�سى �سامل.

ال�سمو  �ساحب  التفاقيات  وتوقيع  اجلل�سة  ح�سر 

اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي 

منطقة الريا�س، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري متعب 

الوطني،  احلر�س  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن 

بن  نايف  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 

حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية،  وزير 

الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 

وزير  ومعايل  الدفاع،  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س 

بن  م�ساعد  الدكتور  ال���وزراء  جمل�س  ع�سو  ال��دول��ة 

اإبراهيم  الدكتور  املالية  وزير  ومعايل  العيبان،  حممد 

ع�سو  الدولة  وزير  ومعايل  الع�ساف،  عبدالعزيز  بن 

�سعيد  بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور  ال��وزراء  جمل�س 

الوزير املرافق، ومعايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور 

عادل بن زيد الطريفي، ومعايل وزير اخلارجية ال�ستاذ 

عادل بن اأحمد اجلبري.

فيما ح�سر من اجلانب ال�سوداين معايل وزير اخلارجية 

املالية  وزي��ر  ومعايل  غندور،  اإبراهيم  الربوفي�سور 

ومعايل  حممود،  الدين  بدر  القت�سادي  والتخطيط 

ومعايل  مو�سى،  معتز  والكهرباء  املائية  املوارد  وزير 

وزير الدولة برئا�سة اجلمهورية ف�سل عبداهلل، ومعايل 

مكاتب  عام  مدير  اجلمهورية  برئا�سة  الدولة  وزي��ر 

الفريق  الوزراء  وجمل�س  اجلمهورية  برئا�سة  الرئي�س 

بجمهورية  الأرك���ان  ورئي�س  احل�سن،  عثمان  ط��ه 

ال�سودان الفريق اأول مهند�س م�سطفى عثمان عبيد.

الرياض - واس
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  ا�ستقبل 

عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل، يف ق�سره بالريا�س يوم 

الثالثاء 21 املحرم 1437 ه� املوافق 03 نوفمرب 2015م، 

جمهورية  رئي�س  الب�سري  ح�سن  عمر  الرئي�س  فخامة 

ال�سودان الذي يزور اململكة حالياً.

ال�سوداين  الرئي�س  فخامة  �سافح  ال�ستقبال  بداية  ويف 

ا�سحاب ال�سمو الأمراء واملعايل الوزراء.

الر�سمي  الوفد  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  �سافح  كما 

املرافق لفخامته.

بعد ذلك اأقام خادم احلرمن ال�سريفن اأيده اهلل، ماأدبة 

الب�سري رئي�س  الرئي�س عمر ح�سن  غداء تكرميا لفخامة 

جمهورية ال�سودان والوفد املرافق له.

الأمري  ال�سمو  الغداء �ساحب  ال�ستقبال وماأدبة  ح�سر 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  و  خالد،  بن  فهد  بن  خالد 

الريا�س،  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل 

بن  �سعود  بن  من�سور  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

حممد  بن  تركي  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز، 

متعددة  للعالقات  اخلارجية  وزارة  وكيل  �سعود  بن 

من�سور  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الأط����راف، 

جمل�س  ع�سو  الدولة  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  متعب  بن 

و�ساحب  ال�سريفن،  احلرمن  خادم  م�ست�سار  الوزراء 

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  متعب  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

�سعود  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  الوطني،  احلر�س  وزير 

للجبيل  امللكية  الهيئة  رئي�س  ثنيان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن 

بن  عبداهلل  بن  فهد  الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  وينبع، 

بن  �سلمان  بن  �سعود  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  م�ساعد، 

نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  حممد، 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 

بن  تركي  الأم���ري  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية،  وزي��ر 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�س  حممد  بن  �سعود 

بن  �سعود  بن  حممد  الأمري  ال�سمو  و�ساحب  والتقنية، 

الأمري  ال�سمو  و�ساحب  اخلارجية،  وزير  م�ساعد  خالد 

الدرعية، حمافظ  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  اأحمد 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور ح�سام بن �سعود 

الدكتور  الأمري  امللكي  ال�سمو  عبدالعزيز، و�ساحب  بن 

خادم  م�ست�سار  عبدالعزيز  بن  �سطام  بن  عبدالعزيز 

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ال�سريفن،  احلرمن 

ب��وزارة  امل�ست�سار  عبدالعزيز  ب��ن  تركي  ب��ن  في�سل 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املعدنية،  وال��رثوة  البرول 

بالديوان  امل�ست�سار  �سلطان  بن  خالد  بن  في�سل  الأمري 

ال�سمو امللكي الأمري نايف بن �سلطان  امللكي، و�ساحب 

الدفاع،  وزير  �سمو  مكتب  يف  امل�ست�سار  عبدالعزيز  بن 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن بن 

عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز، 

الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  نايف،  بن  �سعود  بن 

�سعود بن �سلمان بن عبدالعزيز. 

خادم احلرمني ال�صريفني ي�صتقبل رئي�س ال�صودان 

.. ويعقدان جل�صة مباحثات ويح�صران توقيع اأربع اتفاقيات 
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الرياض - واس
عبدالعزيز ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  بعث 

رئي�س  وات��ارا  احل�سن  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  �سعود،  اآل 

لفرة  فخامته  انتخاب  اإع��ادة  مبنا�سبة  ديفوار،  كوت  جمهورية 

رئا�سية جديدة. واأعرب امللك املفدى با�سمه وا�سم �سعب وحكومة 

التمنيات  واأطيب  التهاين  اأجمل  عن  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ل�سعب  والزدهار  والتقدم  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 

جمهورية كوت ديفوار ال�سقيق.

وبعث حفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س األك�سندر لوكا�سينكو 

رئي�س جمهورية بيالرو�س، مبنا�سبة اإعادة انتخابه لفرة رئا�سية 

جديدة. واأعرب امللك املفدى با�سمه وا�سم �سعب وحكومة اململكة 

مبوفور  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأجمل  عن  ال�سعودية  العربية 

ال�سحة وال�سعادة لفخامته، والتقدم والزدهار ل�سعب جمهورية 

بيالرو�س ال�سديق.

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

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

برقية تهنئة لفخامة الرئي�س احل�سن واتارا رئي�س جمهورية كوت 

جديدة.  رئا�سية  لفرة  فخامته  انتخاب  اإعادة  مبنا�سبة  ديفوار، 

بدوام  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأ�سدق  عن  العهد  ويل  �سمو  وعرب 

ال�سحة وال�سعادة لفخامته، واملزيد من الرقي والزدهار ل�سعب 

جمهورية كوت ديفوار ال�سقيق.

وبعث حفظه اهلل، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س األك�سندر لوكا�سينكو 

رئي�س جمهورية بيالرو�س، مبنا�سبة اإعادة انتخابه لفرة رئا�سية 

جديدة. وعرب �سمو ويل العهد عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات 

والزدهار  الرقي  من  واملزيد  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  بدوام 

ل�سعب جمهورية بيالرو�س ال�سديق.

بن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

لرئي�س جمل�س  الثاين  النائب  العهد  اآل �سعود، ويل ويل  عبدالعزيز 

الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س احل�سن واتارا 

فخامته  انتخاب  اإعادة  مبنا�سبة  ديفوار،  كوت  جمهورية  رئي�س 

لفرة رئا�سية جديدة. وعرب �سمو ويل ويل العهد عن اأ�سدق التهاين 

لفخامته، واملزيد من  وال�سعادة  ال�سحة  بدوام  التمنيات  واأطيب 

الرقي والزدهار ل�سعب جمهورية كوت ديفوار ال�سقيق.

األك�سندر  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وب��ع��ث 

انتخابه  اإعادة  مبنا�سبة  بيالرو�س،  جمهورية  رئي�س  لوكا�سينكو 

لفرة رئا�سية جديدة. وعرب �سمو ويل ويل العهد عن اأ�سدق التهاين 

لفخامته، واملزيد من  وال�سعادة  ال�سحة  بدوام  التمنيات  واأطيب 

الرقي والزدهار ل�سعب جمهورية بيالرو�س ال�سديق.

الرياض - واس
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز،  التقى �ساحب 

الدفاع، يف  الوزراء وزير  لرئي�س جمل�س  الثاين  النائب  العهد  ويل ويل 

الريا�س يوم الإثنن 20 املحرم 1437ه� املوافق 02 نوفمرب 2015م، 

فخامة الرئي�س اإدري�س ديبي اأتنو رئي�س جمهورية ت�ساد.

البلدين،  بن  التعاون  جم��الت  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  وج��رى 

من  عدد  حول  الآراء  تبادل  جانب  اإىل   ، بتعزيزها  الكفيلة  وال�سبل 

امل�سائل ذات الهتمام امل�سرك.

الدكتور  ال��وزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير  معايل  اللقاء  ح�سر 

ع�سام بن �سعد بن �سعيد الوزير املرافق، ومعايل وزير اخلارجية 

الأ�ستاذ  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  ومعايل  اجلبري،  عادل  الأ�ستاذ 

امل�سرف  امللكي  ال��دي��وان  يف  امل�ست�سار  ومعايل  اخلطيب،  اأحمد 

العام على مكتب وزير الدفاع الأ�ستاذ فهد العي�سى، ونائب رئي�س 

يو�سف  املهند�س  املنتدب  الع�سو  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق 

الب�سام، وامل�ست�سار بالديوان امللكي يا�سر الرميان، والوفد الر�سمي 

لرئي�س جمهورية ت�ساد.

ويل ويل العهد ورئي�س ت�صاد ي�صتعر�صان 
جمالت التعاون بني البلدين

بذكرى اليوم الوطني واجلمهورية 

القيادة تهنئ رئي�صي تركيا واجلزائر

الرياض - واس
عبدالعزيز ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  بعث 

اآل �سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان رئي�س 

الركية.  اجلمهورية  يوم  ذكرى  مبنا�سبة  الركية،  اجلمهورية 

واأعرب امللك املفدى با�سمه وا�سم �سعب وحكومة اململكة العربية 

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

اطراد  ال�سقيق  الركية  اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

التقدم والزدهار.

عبدالعزيز  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  بوتفليقة 

مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. واأعرب امللك املفدى با�سمه 

وا�سم �سعب وحكومة اململكة العربية ال�سعودية عن اأ�سدق التهاين 

واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب 

اطراد  ال�سقيق  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 

التقدم والزدهار.

بن  ن��اي��ف  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

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

الداخلية، برقية تهنئة لفخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان رئي�س 

الركية.  اجلمهورية  يوم  ذكرى  مبنا�سبة  الركية،  اجلمهورية 

مبوفور  التمنيات  واأطيب  التهاين  اأبلغ  عن  العهد  ويل  �سمو  وعرب 

اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة 

الركية ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.

عبدالعزيز  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  بوتفليقة 

عن  العهد  ويل  �سمو  وعرب  لبالده.  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�سبة 

اأبلغ التهاين واأطيب التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، 

ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة 

ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.

بن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

لرئي�س جمل�س  الثاين  النائب  العهد  اآل �سعود، ويل ويل  عبدالعزيز 

طيب  رجب  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  الدفاع،  وزير  ال��وزراء 

يوم  ذك��رى  مبنا�سبة  الركية،  اجلمهورية  رئي�س  اأردوغ����ان 

التهاين  اأبلغ  عن  العهد  ويل  ويل  �سمو  وعرب  الركية.  اجلمهورية 

التمنيات مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة  واأطيب 

و�سعب اجلمهورية الركية ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.

عبدالعزيز  الرئي�س  لفخامة  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  وبعث 

ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  بوتفليقة 

العهد  ويل  ويل  �سمو  وعرب  لبالده.  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�سبة 

وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن 

الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

ال�سعبية ال�سقيق املزيد من الرقي والزدهار.

.. وتهنئ رئي�صي كوت ديفوار
وبيالرو�س

الرياض - واس
اجتمع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدفاع، يف مكتبه باملعذر يوم الأربعاء 15 املحرم 1437ه� املوافق 28 اأكتوبر 2015م، مبعايل وزير اخلارجية الربيطاين 

فيليب هاموند.

وجرى خالل الجتماع ا�ستعرا�س جوانب التعاون الثنائي بن اململكة وبريطانيا، وجمالت تطويره، بالإ�سافة اإىل بحث 

م�ستجدات الأو�ساع يف منطقة ال�سرق الأو�سط واجلهود املبذولة جتاهها.

ح�سر الجتماع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبدالعزيز �سفري خادم احلرمن ال�سريفن لدى اململكة 

املتحدة، ومعايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل اجلبري، ومعايل م�ساعد وزير الدفاع الأ�ستاذ حممد العاي�س، ومعايل رئي�س 

هيئة الأركان العامة الفريق اأول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعايل امل�ست�سار يف الديوان امللكي امل�سرف العام على مكتب 

وزير الدفاع الأ�ستاذ فهد العي�سى.

اململكة �ساميون كولي�س، وال�سكرترية اخلا�سة بوزير اخلارجية  لدى  الربيطاين، �سفري بريطانيا  فيما ح�سر من اجلانب 

�سارة را�سل، وامل�ست�سارة اخلا�سة بوزير اخلارجية هايدن األن، وامللحق الع�سكري لدى اململكة العميد ديفيد را�سل.

ويل ويل العهد يجتمع بوزير اخلارجية 
الربيطاين
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الرياض - واس 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ا�ستقبل 

ق�سر  يف  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 

املوافق 1437ه���  املحرم   15 الأرب��ع��اء  ي��وم  اليمامة 

والإع��الم  الثقافة  وزي��ر  معايل  2015م،  اأكتوبر   28

الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وعددًا من كبار املثقفن، 

وروؤ�ساء حترير ال�سحف والكتاب، والإعالمين. 

ويف بداية ال�ستقبال اأن�ست اجلميع اإىل تالوة اآيات من 

والإعالم  الثقافة  وزير  معايل  األقى  ثم  الكرمي.  القراآن 

با�سم  فيها  تقدم  كلمة  الطريفي  زيد  بن  عادل  الدكتور 

وجميع  و�سبابها  وقياداتها  والإع���الم  الثقافة  رواد 

ال�سكر  ب�سادق  وال�سيدات  ال��رج��ال  م��ن  قطاعاتها 

لتف�سله  ال�سريفن  احلرمن  خلادم  والوفاء  والتقدير 

من  يوليه  ما  ونظري  اهلل،  اأيده  معه  اللقاء  بهذا  بالإذن 

الدعم والرعاية للمثقف واملثقفة واملوؤ�س�سات الثقافية 

والإعالمية، وذلك وفق روؤية حكيمة من مقامه الكرمي، 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لدن  من  دائمة  وم�ساندة 

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

حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية،  وزير 

الثاين لرئي�س جمل�س  النائب  بن �سلمان، ويل ويل العهد 

الوزراء وزير الدفاع، حتى حتققت بحمد اهلل وتوفيقه 

منجزات �سعودية عديدة للموؤ�س�سات والأفراد. 

لعملنا  نربا�ساً  الكرمية  كلماتكم  “تعد  معاليه  وق��ال 

الثقايف والإعالمي، حيث توؤكدون على الأ�س�س الثابتة 

البناء  مبوا�سلة  وتطالبون  بالدنا،  عليها  قامت  التي 

يف  املتكاملة  ال�ساملة  التنمية  نحو  املتوا�سل  وال�سعي 

مناطق اململكة كافة”. 

بن  باملثول  ال��ي��وم  “يت�سرف  معاليه  واأ���س��اف 

املثقفن  م��ن  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن  نخبة  ي��دي��ك��م 

مدن  ميثلون  والفنانن،  والأدب���اء  والإعالمين، 

هذا  اأن  وقد وجدوا  الوطن وحمافظاته ومراكزه، 

التنوع والرثاء يف الثقافة يف بالدنا يزيدها متا�سكاً 

وتالحماً، واأن نعمة الأمن من اأجل النعم التي يجب 

اأن يتعاون اجلميع يف املحافظة عليها”. 

الفعاليات  يف  م�ساركة  لي�ست  الثقافة  اأن  معاليه  وبن 

والربامج الإعالمية والأدبية والثقافية فح�سب، واإمنا 

هي رهان على بناء الإن�سان وتوعيته، وحت�سن عقله 

لدولته ووطنه، وموؤازرًا لولة  �سندًا  ليكون  ومنهجه، 

ومن  لأ�سرته،  ونافعاً  جمتمعه،  حلقوق  وراعياً  اأمره، 

هنا جاءت مبادرتكم الإن�سانية العاملية لتكمل جهودكم 

�سمن  ال�سعودي  الإن�سان  بناء  يف  والعلمية  ال�سيا�سية 

امللك  جاللة  له  املغفور  �ساغها  التي  املتينة  الأ�س�س 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود رحمه اهلل. 

بعد ذلك وجه خادم احلرمن ال�سريفن اأيده اهلل الكلمة 

التالية: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، ي�سرين اأن اأكون معكم 

متما�سك  جمتمعنا  هلل،  واحلمد  ونحن  اليوم  ه��ذا  يف 

البلد  م�ستويات  واإعالميينا وكل  ومثقفينا  واحلمد هلل، 

اإخ��وة  هلل  احلمد  مكان  كل  يف  العاملن  وك��ل  عندنا، 

متحابن متعاونن على احلق والتقوى.

ونحن يا اإخوة واأخوات يا اأبناء وبنات يف بلد الإ�سالم 

يكون  اأن  يجب  لذلك  امل�سلمن،  قبلة  هي  وامل�سلمن، 

الكتاب  نهج  على  �سائرون  نحن  كما  دائ��م��اً  اإعالمنا 

وال�سنة الذي قامت عليه هذه الدولة، والذي هو اأ�سا�س 

املكرمة،  ملكة  مرات  خم�س  العامل  يف  م�سلم  كل  اجتاه 

اهلل،  ر�سول  ومدينة  الر�سالة  ومنطلق  الوحي  مهبط 

كذلك  وهم  خلفية  على  مثقفونا  يكون  اأن  اأهمية  ولذلك 

هذه  البلد،  هذا  باأهمية  كاملة  خلفية  على  اهلل  �ساء  اإن 

اأهميته الكربى.

نعم اململكة ت�سكل اجلزء الأكرب من اجلزيرة العربية، 

وال�سنة،  للكتاب  املنطلق  وبالتايل  العرب  منطلق  هي 

واأقول دائما واأكررها يكفي العرب عزًا اأن يكون القراآن 

بلغة عربية، هذه  اأر�س عربية  نبي عربي يف  نزل على 

نعمة كربى ولكنها م�سوؤولية اأكرب علينا، يجب اأن نربي 

اأهمية  اأن يعرفوا ويتاأكدوا ماهي  اأبناء وبنات  �سبابنا 

بلدهم.

نحن واحلمد هلل نتمتع بالأمن وال�ستقرار فيه، وياأتونا 

مطمئنن  اآمنن  وال��زوار  واملعتمرون  اهلل  بيت  حجاج 

مي�سون  هلل،  احلمد  وا�ستقرار  باأمن  واملدينة  مكة  بن 

من  ومي�سون  كذلك،  هم  اخلليج  اإىل  الأحمر  البحر  من 

اأن  ال�سمال هم كذلك، نعمة من ربنا يجب  اإىل  اجلنوب 

التي  الدولة  هذه  اأن  اإل  تاأت  مل  لكن  عليها،  اهلل  نحمد 

اأبناوؤه  اأقامها عبدالعزيز وتبعه  الآن عندما  فيها  نحن 

�سعود وفي�سل وخالد وفهد وعبداهلل، قامت على الكتاب 

وال�سنة هذه الدولة. اإذًا منطلقنا واحد واحلمد هلل �سعب 

ودولة، واأحب اأن اأقول لكم يا اإخوان نتحمل م�سوؤولية 

الآن وويل العهد معي واأبناوؤنا نتحمل م�سوؤولية، رحم 

اهلل من اأهدى اإيل عيوبي يكتبون يف الإعالم فليكتب من 

اأهميته الأخرى فاأهاًل  اأي �سيء ت�سوفون له  يكتب لكن 

واملجال�س  مفتوحة  والأذن  مفتوح  التلفون  و�سهاًل، 

مفتوحة واأقول مرة ثانية اأرحب بكم واأحييكم واأراكم 

اهلل  واأ���س��ال  وال��ربك��ة،  اخل��ري  على  اهلل  �ساء  اإن  دائماً 

التوفيق للجميع.

احلرمن  خ���ادم  على  بال�سالم  اجلميع  ت�سرف  ث��م 

ال�سريفن حفظه اهلل.

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

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

الوزراء وزير الداخلية.
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خادم احلرمني ال�صريفني ي�صتقبل وزير الثقافة والإعالم
وروؤ�صاء حترير ال�صحف والكتاب والإعالميني

خادم احلرمني ال�صريفني ي�صتقبل 
وزير اخلارجية الربيطاين

الرياض - واس
ا�ستقب��ل خ��ادم احلرمن ال�سريف��ن امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز اآل �سعود حفظ��ه اهلل، يف مكتبه بق�سر اليمام��ة يوم الأربعاء

15 املحرم 1437ه� املوافق 28 اأكتوبر 2015م، معايل وزير اخلارجية الربيطاين فيليب هاموند والوفد املرافق له.

وج��رى خ��الل ال�ستقبال ا�ستعرا�س العالق��ات الثنائية بن البلدين ال�سديقن، و�سبل دعمه��ا وتطويرها، وبحث م�ستجدات 

الأو�ساع الإقليمية والدولية.

ح�س��ر ال�ستقب��ال �ساحب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد بن نواف ب��ن عبدالعزيز �سفري خادم احلرم��ن ال�سريفن لدى اململكة 

املتحدة، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 

ومع��ايل وزير الدول��ة ع�سو جمل�س الوزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان، ومعايل وزي��ر الثقافة والإعالم الدكتور عادل 

بن زيد الطريفي، ومعايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن اأحمد اجلبري، وال�سفري الربيطاين لدى اململكة �ساميون كولي�س.
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ويل العهد يلتقي رئي�س ت�صاد ويل العهد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان اأوجه 
التعاون بني البلدين

الرياض - واس
الداخلية وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن  نايف  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  التقى 

حفظه اهلل، يف الريا�س م�ساء يوم الأحد 19 املحرم 1437ه� املوافق 01 نوفمرب 2015م، فخامة الرئي�س اإدري�س ديبي اأتنو 

رئي�س جمهورية ت�ساد.

اإىل  بالإ�سافة  كافة،  املجالت  يف  وتعزيزها  دعمها  و�سبل  ال�سقيقن  البلدين  بن  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

ا�ستعرا�س اآخر م�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة.

ح�سر اللقاء معايل وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء الدكتور ع�سام بن �سعد بن �سعيد الوزير املرافق، ومعايل وزير اخلارجية 

الأ�ستاذ عادل بن اأحمد اجلبري، ومعايل رئي�س ال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان، ومعايل نائب مدير عام 

املباحث العامة الفريق عبداهلل بن علي القرين، و�سفري خادم احلرمن ال�سريفن لدى جمهورية ت�ساد في�سل بن م�سلط املنديل.

فيما ح�سره من اجلانب الت�سادي، معايل وزير ال�سوؤون اخلارجية والتكامل الأفريقي مو�سى فكي حممد، ومعايل وزير الأمن 

اآدم يون�سمي، ورئي�س هيئة الأركان  العام والهجرة اأحمد حممد با�سر، ومعايل وزير البنية التحتية وفك الحتبا�س والنقل 

اجلرنال حممد اأروزي، ومدير املكتب املدين برئا�سة اجلمهورية منقارا لبانتي، وامل�ست�سار برئا�سة اجلمهورية جدي �سالح 

كيدالي، و�سفري جمهورية ت�ساد لدى اململكة �سقر حممد اتنو.

الرياض - واس
ا�ستقب��ل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حمم��د بن نايف بن عبدالعزيز، 

ويل العه��د نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزي��ر الداخلية حفظه اهلل، يف 

مكتب��ه بدي��وان ال��وزارة يوم الأربع��اء 15 املحرم 1437ه��� املوافق 

28 اأكتوب��ر 2015م، معايل وزير اخلارجي��ة الربيطاين فيليب هاموند 

والوفد املرافق.

وج��رى خ��الل ال�ستقب��ال بحث اأوج��ه التع��اون القائم ب��ن البلدين 

ال�سديق��ن و�سب��ل تعزيزه��ا يف خمتل��ف املج��الت، اإىل جان��ب بحث 

تطورات الأو�ساع على ال�ساحتن الإقليمية والدولية.

ح�س��ر ال�ستقب��ال �ساحب ال�سمو امللك��ي الأمري حممد ب��ن نواف بن 

عبدالعزي��ز �سف��ري خادم احلرم��ن ال�سريف��ن لدى اململك��ة املتحدة، 

ومع��ايل وزير اخلارجية الأ�ستاذ عادل بن اأحمد اجلبري، ومعايل نائب 

وزي��ر الداخلية الأ�ستاذ عبدالرحمن بن عل��ي الربيعان، ومعايل مدير 

ع��ام املباحث العام��ة الفري��ق اأول عبدالعزيز بن حمم��د الهويريني، 

ومع��ايل رئي�س ال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ خالد بن علي احلميدان، 

و�سفري بريطانيا لدى اململكة �ساميون كولي�س.

الرياض - واس

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  تلقى 

املوافق 1437ه���  املحرم   14 الثالثاء  يوم  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل،  حفظه 

الوليات  رئي�س  اأوباما  ب��اراك  الرئي�س  فخامة  من  2015م،  اأكتوبر   27

املتحدة الأمريكية.

واأو�ساع  البلدين،  بن  الثنائية  العالقات  بحث  الت�سال  خالل  وجرى 

الإقليمية  ال�ساحتن  على  الأح��داث  م�ستجدات  اإىل  بالإ�سافة  املنطقة، 

والدولية.

1437ه� املوافق  19 املحرم  وتلقى حفظه اهلل، ات�ساًل هاتفياً يوم الأحد 

01 نوفمرب 2015م، من جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سن ملك اململكة 

الأردنية الها�سمية.

ال�سقيقن  البلدين  بن  الثنائية  العالقات  بحث  الت�سال  خالل  وجرى 

ال�ساحتن  على  الأح��داث  م�ستجدات  اإىل  بالإ�سافة  املنطقة،  واأو�ساع 

الإقليمية والدولية.

املليك يتلقى ات�صالني هاتفيني من الرئي�س الأمريكي وملك الأردن

الرياض - واس
عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

وزي���ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ال���ث���اين  ال���ن���ائ���ب  ال��ع��ه��د  ويل  ويل 

ال���دف���اع، ات�����س��اًل ه��ات��ف��ي��اً ي���وم ال��ث��الث��اء 14 امل��ح��رم 1437ه����� امل��واف��ق

27 اأكتوبر 2015م، من معايل رئي�س املخابرات امل�سري خالد فوزي.

وجرى خالل الت�سال بحث عدد من الأمور ذات الهتمام امل�سرك.

ويل ويل العهد يتلقى ات�صال 
هاتفيا من رئي�س املخابرات 

امل�صري
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الرياض - واس
جمهورية  رئي�س  اأتنو  ديبي  اإدري�����س  الرئي�س  فخامة  غ��ادر 

املوافق 1437ه����  امل��ح��رم   20 الإث��ن��ن  ي��وم  الريا�س  ت�ساد، 

02 نوفمرب 2015م، بعد زيارة ر�سمية.

وك�����ان يف وداع������ه مب���ط���ار امل���ل���ك خ���ال���د ال������دويل ���س��اح��ب 

عبدالعزيز، ب��ن  �سلمان  ب��ن  حم��م��د  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 

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

�سعد بن �سعيد الوزير املرافق، و�سفري خادم احلرمن ال�سريفن 

لدى جمهورية ت�ساد في�سل املنديل، وعدد من كبار امل�سوؤولن.

رئي�س 

ت�صاد 

يغادر 

الريا�س
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